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2-1-1961. - Aprova e manda pôr em execução o Regulamento Geral de Admissão de Alunos à Academia Militar
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N.O 2 - 31-1-19Gl
Deoretos
43 463 oficial
Guarda
43465 chefe

2-1-1961. - Regula o provimento
do cargo de
mecânico
auto do regimento
de cavalaria
da
Nacional Republicana
. . . . . . . . . . ..
5-1-1961. - D termina. que ,passe a !liplioor-se ao
do Estado-Maior
do Exército,
vico-cheíe do Estado-Maior do Exército e quartel-mestre-general o !poreceituado
em determinadas
disposições
do Decreto-Lei
n.s 41 899.
Permite o provimento dos cargos de director-geral, de director de serviço, de chcíe de serviço e
de chefe de repartição,
a que se refere o Decreto-Lei
n.s 42564, em oficiais na situação de efectividade.
..
43 473 - 14-1-1961. - Altera as disposições
relativas
à
ausência para o estrangeiro
de indivíduos
sujeitos
a
obrignçõcs da Lei de Recrutamento
c Serviço Militar.
43 487 - 27-1-1061. - Cria a Comissão
Conjunta
dos
Chefes de Estados-Maiores
. . . . . . . . . . . .
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da
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. . . . . . . . . . . . . . . .
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18 235 - 26-1-1961. - Aprova os novos modelos de folhas
de despesas com o pessoal, material e pagamento
de
serviços e diversos encargos C. P. . . . . . . . . . ..
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Disposições
Delega no quartel-mestre-general
competência
para autorizar despesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Esclarece dúvidas na interpretação
do Regulamento
para
o Abono de Alimentação e Alojamento por conta do Estado em Tempo de Paz . . . . . . . . . . . . . . _
Fixa o abono anual para fardamento
no ano de 1961 e
considera extensivas
as disposições do respectivo regulamento aos oficiais e sargentos em serviço no ultramar
e aos oficiais na reserva e sargentos reformados em serviço nas unidades . . . . . . . . . . . . . . . . . _
Considera aplicado aos oficiais em serviço no Colégio Militar como professores provisórios o disposto no artigo 6.°
do Decreto-Lei n.v 42135
_ . . . . . . . . . . . ..
Considera o cargo de comandante do Corpo de Alunos do
Colégio Militar abrangido pelo disposto no artigo 3.° do
Decreto-Lei n.v 42471, de 25 de Agosto de 1959, para
efeitos dc contagem de tempo de serviço nas tropas .,
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Decretos
~3 502 - 10-2-1961. - Dá nova redacção ao artigo 39.0 do
Decreto 1Il. ° 42,937, que regula as comissões de serviço
no ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
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18 2~6 - 3-2-1961. - Manda pôr em execução nas forças
armadas a edição actualizada
dos Stanags n.OS 3150 e
3151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
18 259 - 9-2-1961. - Homologa o parecer do auditor jurídico quanto o. entidade com competência
disciplinar
sobre o militar que, pertencendo
a uma unidade, está
apresentado
noutra
. . . . . . . . . . . . . . . . _
18273 - 20-2-1961. - Regula as condições a observar na
promoção dos oficiais do quadro do serviço de material
18 276 - 21-2-1961. - Fixa a gratificação de representação a atribuir ao comandante
da unidade nqunrtelada
em Bobonaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
18278 - 24-2-1961. - Fixa a percentagem
que deve inoidir sobre o vencimento-base
dos milibares das forças
das províncias ultramarinas
onde não houver direito ao
abono de subsídio para renda de casa e que habitem
casa do Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . "
18 280 - 24-2-1961. - Altera o efectivo em praças do
quadro orgânico da Companhia
Divisionáris
de Manutenção de Material
. . . . . . . . . . . . . . . ..
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Disposições
Fixa os sinais indicativos dos batalhões de caçadores de
Angola
.
Cria a Escola do Serviço de Transportes
. . . . '.'
. .
Parecer do Supremo Tribunal Militar de 19 de Janeiro de
1961, estabelecendo
que é autónoma. a .m~dida p~mitiva
do artigo 149.0 do Regulamento de Disciplina Militar '.
Parecer do Supremo Tribunal Militar de 2 de Fevereiro
de 1961 sobre se o processo de revelia, previsto no artigo 418,0, § 1.0, do Código de Processo Penal, é ou não
aplicável aos réus militares
. , , . . . . . , . . , ,
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N.o 4-31-3-1961
Decretos
1Ji351Ji1Ji- 17-3-1961. - Dá nova redacção
ao decreto-lei
sobre requisição
de funcionários
para colaborarem
no
estudo de assuntos afectos à Presidência do Conselho..
413 51Ji5 - 17-3-1961. - Cria o Serviço de Transfusão
de
Sangue das Forças Armadas , . , . , . . , , . . "
• 1Ji351Ji6 - 18-3-1961. - Dá nova redacção ao artigo 2,0 do
Regulamento
para a Or,eanização, Funcionamento
e Escrituração dos Conselhos Administrativos
, . , , . .,
1Ji3547 - 20-3-1961. - Fixa os abonos e os artigos de uniforme a fornecer aos soldados cadetes , , , . . . . "
1Ji3548 - 21-3-1961. - Regulamenta
as alterações
introduzidas na Constituição
Política relativas à eleição do
Chefe do Estado
. . . , , . , . , . , . . . . , ..
413 5541 - 24-3-1961. - Determina
que nas províncias ultramarinas
os oficiais com funções de comando podem
exercer algumas das atribuições
estabelecidas
no Decreto-Lei n.v 39749 , . , , ,
, . , , ,.
43 555 - 24-3-1961. - Promulga o ajustamento
das pensões pagas pelo Estado
, . . , . . . , , , . . , "
43560 - 27-3-1961. - Define a competência dos governadores e dos comandantes das forças armadas das províncias ultramarinas
na condução da política de defesa do
respectivo território
. , , . , . . , . , , . . , . ..
1Ji3568 - 28-3-1961. - Cria em cada uma das províncias
ultramarinas
um corpo de voluntários
. . , . . . , "
43 571 - 29-3-1961. - Promulga a organização da defesa
civil do ultramar
, . , . . . . , , . , . . . . . .,
43577 - 31-3-1961. - Dá nova redacção ao artigo 156,0
do Decreto-Lei n.v 42564 (Organização do Ministério do
Exército)
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18 300 - 6-3-1961. - Aprova e manda pôr em vigor para
o ano de 1961 os orçamentos privativos das forças terrestres ultramarinas
. . . . . . . . . . . . . . . . ..
7-3-1961. - Restabelece o despacho ministerial de 28 de
Janeiro de 1955 acerca da promoção de militares que
por motivo de doença não sejam promovidos na altura
normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
18 310 - 10-3-1961. - Aprova os novos modelos de folhas
para processamento de rendas de casa.
. . . . . . ..
18326 - 15-3-1961. - Dá nova redacção ao n.v 8.° da
Portaria n.? 16294 (cursos especiais de preparação militar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
18 331 - 16-3-1961. - Reforça verbas inscritas na tabela
de despesa do orçamento privativo das forças terrestres
ultramarinas
. . . . . . ..
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18332 - 16-3-1961. - Idem . . . . . . . . . . . .
18 333 - 16-3-1961. - Idem . . . . . . . . . . . . ..
18335 - 16-3-1961. - Torna extensiva às províncias ultramarinas da Guiné, Angola, Moçambique e Timor a
concessão da gratificação de isolamento . . . . . . .,
18 338 - 18-3-1961. - Reforça verbas inscritas na tabela
de despesa do orçamento privativo das forças terrestres
ultramarinas
,.......
.....
18 339 - 18-3-1961. - Idem . . . , . . . . . , . . ..
18 341 - 20-3-1961. - Idem . . . . . . . . . . . . ..
18 342 - 20-3-1961. - Idem . . . . . . . . . . . . .,
18 349 - 22-3-1961. - Aprova os novos modelos de folhas
para processamento de pensões . . . . . . . . . . ..
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Estabelece os emblemas a usar pelos alunos dos novos
cursos da Academia Militar . . . . . . . . . . . "
Determina que a regulamentação do Decreto-Lei n,O 42564
(Organização do iMinis,téoriodo Exército) seja sue ssivamente posta em execução através de despachos ministeriais . . . . . , . . . . . . . . , . , . . . . . "
Altera o artigo 17.°, o artigo 21.0 e o § único do artigo 29.0
das normas a;>ara .a. disuribuição de cavalas a:><l'aça. "
Determina que as forças militares extraordinárias destacadas ou a destacar para o ultramar são consideradas de
reforço à guarnição normal . . . . . . , . . , . . ..
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43 589 - 11-4-1961. - Fixa cm $08 por quilograma os
direitos de importação de aveia para a Manutenção Militar
, . ..
43 594 - 13-4-1961. - Autoriza as repartições da Direcção-Geral da Contabilidade Pública a mandarem satisfazer diversas quantias em conta da verba de despesas de
anos económicos findos,
. . . , . . . . . . . .
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4;3 595 - 13-4-1961. - Cria a Escola Prática do Serviço
de Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4;3 604; - 15-4-1961. - Abre créditos destinados a reforçar
4i3 v6eI~as 21-4-:19'01. .. 'Dá ~o~a' r~d~c~ã~ ~o 'artigo 'u. o· d~
Decreto.Lai n.v 42072, que cria os Serviços Sociais das
Forças Armadas . . . . . . . . ..
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18 375 - 1-4-1961. - Regula a distribuição da importâncio. destinada a constituir receita ordinária dos orçamentos privativos das forças terrestres ultramarinas
para
1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
18 382 - 6-4-1961. - Aprova os novos modelos de folha
para processamento de vencimentos e de remunerações
acidentais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
18 394; - 12-4-1961. - Torna extensivas a todas as províncias ultramarinas
as Portarias n.OS 18126 e 18278
(abonos aos militarcs das forças armadas das províncias
ultramarinas)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
18396 - 13-4-1961. - Regula a colocação na escala da
respectiva arma dos oficiais que frequentaram
a antiga
Escola do Exército e posteriormente se habilitaram com
o curso geral ou com q. curso complementar do estado-maior
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
18 397 - 13-4-1961. - Manda pôr em vigor nas províncias
ultramarinas o Decreto-Lei n.v 43299 (sujeição dos militares à jurisdição dos tribunais militares) . . . . ..
184;03 -17-4-1961.
- Aprova os novos modelos de folhas
para despesas diversas . . . . . . . . . . . . . . ..
7-4-1961. - Declara a utilidade pública e a urgência de
e;xprQpriação de um prédio e de duas parcelas de terreno
situados, na freguesia da Glória, do concelho de Aveiro
184;27 - 2~961.
-Aprova
os novos modelos de folhas
para processamento de salários . . . . . . . . . . ..
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Determina que seja considerada a data de 31 de Dezembro
de HJ60 como a do encerramento das contas da bateria
independente de defeso. de costo. n.s 2
,
Atribui dotações às unidades e estabelecimentos militares
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4i3 634 - 1-5-1961. - Autoriza o conselho administro.tivo
da Direcção do Serviço de Fortificações e Obro.s Mil ibares o. celebrar contrato paro. o. construção de um armazém no Depósito Geral de Fardamento e Calçado
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43 655 - 4-5-1961. - Estabelece as normas de subordinação disciplinar
e o regime jurídico dos elementos que
nas províncias ultramarinas
sejam eventualmente
colocados sob comando ou autoridade militar _ _ _ . . ..
43664 - 5-5-1961. - Dá nova redacção ao n.s 1.0 do artigo 28.° do Decreto n.O 34093, que promulga a reforma
do Colégio Militar . . . . . . . . . . . . . . . . ..
13 671- 8--5--1961. - Concede a isenção de direitos e dos
emolumentos
gerais ao material
de guerra importado
para as forças armadas.
. . . . . . . . . . . . . ..
43 675 - 9-5-1961. - Autoriza
as repartições
da Direcção-Geral da Contabilidade
Pública a mandarem
satisfazer diversas quantias em conta da verba de despesas
de anos económicos findos . . . . . . . . . . . . ..
43 678 - 10-5-1961 - Atribui
ao director
do Instituto
Técnico Militar dos Pupilos do Exército
competência
para admitir e despedir o pessoal civil assalariado ..
13 702 -19-5-1961.
- 'I'ransdere verbas e abre créditos a
favor de vários Ministérios . . . . . . . . . . . ..
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184.81 - 22-5-1961. - Reforça verbas inscritas na tabela
de despesa do orçamento privativo das forças terrestres
ultramarinas
18 0194- 30-5-1961. - Fixa a. maneira como devem ser
definidas as situações especiais de dificuldade ou de perigo a que se refere o § 1.0 do artigo 6.° do Decreto-Lei
n .° 28 404.
. . . . . . . . . . . . . . . _ . . . ..
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Estnbolece o emblema a usar pelo pessoal cm serviço no
Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército . . .
Idem no Depósito Geral de Adidos
.
Manda considerar patrono da arma de cavalaria a figura
do capitão Joaquim Mouzinho de ,Albuquerque . . . .
Transfere uma verba dentro do capitulo 3.° do orçamento
deste Ministério
Idem
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12 - 2'9-i'í-19til. - Expedida. -pe;a hefia do S rviço de Verificação de Contas e de Inspecção Administrat~va.
publicando as conclusões do parecer da Procuradona-Geral
da República
sobre revisão de pensões de reserva

393
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43 720 - 2-6-1961. - Suspende
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da
Indústr.n Militar . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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~3 721 - 7-6--1961. - Isenta da obrigatoriedade de. ~erem
presentes à junta hospitalar de inspecção os militares
nomeados para servirem no ultramar . . . . . . . '.'
~ 73~ - 17-6--1961. - Autoriza a Direcção-Geral dos EdIfícios e Monumentos Nacionais a celebrar contrato para
a execução da obra de remodelação da instalação eléctrica do batalhão de sapadores de caminhos de ferro
~ 737 - 19-6--1961. - Autoriza as repartições da Direcção-Geral da Contabilidade Pública a mandarem satisfazer diversas quantias em conta da verba de despesas de
anos económicos findos . . . . . . . . . . . . . . .
~3 718 - 22-6-1961. - Cria dois lugares de Ministros de
Estado adjuntos e a Secretaria de Estado da Aeronáutica
.
403757 - 29-6--1961. - Dá nova redacção ao artigo 57.0
do Decreto-Lei n.> 39497 (recrutamento de oficiais do
Exército para o serviço da Polícia de Segurança Pública)
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18 5240- 14-6--1961. - Reforça verbas inscritas na tabela
de despesa do orçamento privativo das forças terrestres
ultramarinas
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das forças armadas
. . . . . . . . . . . . . . . ..
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e Farmacêuticos . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Atribui dotações às unidades e estabelecimentos
militares
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[8iVOr de vários
Ministérios . . . . . . . . . . . . .
43791 - 15-7-1961. - Manda inscrever obrigatoriamente
na Caixa Geral de Aposentações os sargentos e furriéis
que optaram pela isenção de contribuição . . . . . . .
13 799 - 18-7-1961. - Transfere verbas e abre créditos a
fe.vor de vários Mini ..téríos
. . . .
43 802 - 19-7-1961. - Eleva para 50 o ~alor' d'a 'es'ta~:
pilha da Liga dos Combatentes . ..
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~ 805 -19-7-1981.
-c<\utoriza 08 Ministros das F'inanças
e do Exército a definir por portarias conjuntas os ajustamentos convenientes tendentes a regular a matéria dos
Decretos-Leis n.OS 42151 e 42152 (organização da Academia Militar)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .,
~3 806 - 19-7-1961. - Esclarece
por quem poderá ser
exercido o lugar de adjunto do mestre de equitação do
Colégio Militar. Aumenta o respectivo quadro orgânico
~3 811 - 21-7-1961. - Estabelece
o pagamento
de um
subsídio enquanto não for concedida a pensão de preço
de sangue às pessoas de família dos indivíduos falecidos
em resultado de acção nas províncias ultramarinas.
..
~3 816 - 24-7-1961. - Institui o sistema unificado de catalogação nas forças armadas . . . . . . . . . . . ..
~3 817 - 24-7-1961. - Autoriza as repartições da Direcção-Geral da Contabilidade Pública a mandarem satisfazer diversas quantias em conta da verba de despesas
de anos económicos findos . . . . . . . . . . . . ..
~3 823 - 27-7-1961. - Estabelece os abonos a que têm
direito os militares e os civis militarizados
que, nas
províncias ultramarinas,
façam parte de forças com a
missão dc restabelecer a ordem.
. . . . . . . . . .,
~3 82~ - 27-7-1961. - Manda aplicar ao pessoal civil dos
três ramos das forças armadas em serviço no ultramar
o regime dc ajudas de custo de embarque e subsídios dc
int rrupção de viagem . . . . . . . . . . . . . . .,
~3 826 - 27-7-1961. - Autoriza a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Naeionais a celebrar contrato para
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caminhos de ferro . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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18568 - 4-7-1961. - Altera a redacção do 11.° 31.° da
Portaria n.v 16294, de 16 de Maio de 1957 (punições
aplicadas aos instruendos dos eursos especiais de preparação militar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
18570 - 5-7-1961. - Aumenta o quadro do pessoal assalariado do Colégio Militar . . . . . . . . . . . . ..
18599 - 17-7-1961. - Reforça verbas inscritas na tabela
de despesa do orçameuto privativo das forças terrestres
ultramarinas
186M -18-7-Hl6L
-1dem
18605 - 18-7-1961. - Idem
18606 - 18-7-1961. - Idem
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Dá nova redacção ii instrução 6.a das instruções para o
saque de verbas e prestação de contas pelos conselhos
administrativos
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Manda adoptar em tOdORos territórios ult~amarjnos medidas administrativas
destinadas a prevenir reclamações
tardias por incúria ou má fé dos particulares.
. . . ..
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Publica as instruções para o funcionamento
das messes de
oficiais da Manutenção
Militar . . . . . . . . . . . .
Publica disposições sobre o uniforme de c~mpanha .
Uniformiza as condiçõeõs de abono de aludas de custo a
militares
que, para efeitos de promoção, tenham de
participar em escolas de recrutas . . . . . . . . . . .
Parecer do Supremo Tribunal Militar de 9 de. !unho de
1961 sobre a expressão «isenção do serviço militar» contida no artigo 79.0 da Lei n.s 1961, de 1 de Setembro
de 1937 . . . . . . . .
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43836 - 1-8-1961. - Introduz alterações nos artigos 66.0
e 67.0 do Estatuto do Oficial do Exército . . . . . "
4;3 849 - 8-8-1961. - Autoriza as repartições da Direcção• -Geral da Contabilidade
Pública a mandarem
satisfazer
diversas quaut.as em conta da verba de despesas de anos
económicos findos . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4;3 868 - 21-8-1961. - Permite que determinadas
funções
na Guarda Fiscal sejam desempenhadas
por oficiais de
qualquer erma, do quaoiro do serviço de material ou do
quadro do serviço geral do Exército.
. . . . . . ..
43 869 - 21-8-1961. - Determina
que o cargo de presidente do conselho administrativo
do Comando-Geral
da
Guarda Fiscal passe a ser desempenhado
por oficial superior de qualquer arma ou serviço . . . . . . . . ..
43872 - 22-8-1961. - Dá nova redacção ao artigo 97.0
do Estatuto do Oficial do Exército . . . . . . . . ..
43 882 - 29-8-1961. - Insere disposições relativas às funções de juiz auditor dos tribunais militares
territoriais
de Angola, Moçambique e Estado da India . . . . ..
4;3 885 - 31-8-1961. - Autoriza as repartições
da Direcção-G eral da Contabilidade
Pública a mandarem
satisfazer diversas quantias em conta da verba de despesas
de anos económicos findos . . . ..

485

497

498

4R9
490
491

493

Portarias
18 663 - 14-8-1961. - Reforça verbas inscritas na tabela
de despesa do orçamento privativo das forças terrestres
ultrumarinns
18668 - 16-8-1961. - Idem
18 669 - 16-8-1961.
_ Idem
18670 - 16-8-1961. - Idem
18 689 - 22-8-HJ61. _ Idem . . . . . . . . .
18 690 - 22
1961. - Designa a const ituição das juntas
hospitalares de in pccção na, províncias ultramarinas..
18 691 - 23 -1961. - Reforça verbas inscritas na tabela
de despesa do orçamento privativo das forças terrestres
ultramarinas

494
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496
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497
499
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Manda adoptar no Exército
impressos
para registo de
cães militares
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Publica que se encontra instalada em Bissau a Delega.
ção iD.O 12: do Laboratório Militar de Produtos Químicos
e Farmacêuticos
. . . . . . . . . . . . . . . . . .,
Publica as instruções para a elaboração dos processos de
reforma de praças ultramarinas
. . . . . . . . . . ..
Alterações à tabela das entidades
autorizadas
a expedir
correspondências
postais e telegramas oficiais . . . ..
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N.O 10 - 30-9-1961
Deoretos
~3 890 - 2-9-1961. - Transfere verbas e abre créditos a
favor de vários Ministérios
. . . . . . . ..
~3 905 - 12-9-1961. - Manda
anular
as anuidades
da
taxa militar respeitantes
aos civis mortos em defesa da
Patria no ultramar
. . . . . . . . . . . . . . . ..
~3 910 - 13-9-1961. - Autoriza a Direcção-Geral
da Fazenda Pública a ceder à Câmara Municipal de Vila Real
o prédio militar n. ° 9 . . . . . . . . . . . . . . ..
~ 91~ - 15-9-1961. - Centraliza
na Agência Militar todas as operações que impliquem transferências
de fundos
entre a metrópole e as províncias ultramarinas.
. . ..
~3 915 - 15-9-1961. - Define as condições em que poderão vir a ser utilizados os fundos que venham a reverter
para o Tesouro da metrópole . . . . . . . .
~ 937 - 30-9-1961. - Transfere verbas e abre créditos a
favor de vários Mini6tério~, . . . .

513
5I-!
515
518
520
5211

Portarias
18 709 - 4-9-1961. - Aprova os novos modelos de ímpressos destinados
à elaboração dos orçamentos
privativos
18 710 - 4-9-1961. - Actualiza
as condições de recrutamento e da prestação de serviço dos reservistas
da reserva naval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
18 730 - 16-9-1961. - Reforça verbas inscritas na tabela
de despesa do orçamento privativo das forças terrestres
ultramarinas
18 731 - 16-9-1961. - Idem
.
18 753 - 30-9-1961. - Idem . . . .
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Disposições
Manda contar como tempo de serviço o tempo de doença
dos oficiais da reserva prestando serviço até ao limite
de 30 dias em cada ano . . . . . . . . . . . . . "
Fixa a correspondência
entre os vários graus da hierarquia civil do pessoal dos CTT e a hierarquia militar..

535
535
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43 943 - 3-10-961. - Autoriza
a Comissão
Administrativa das Novas Instalações
para o Exército a celebrar
contrato para a execução de uma obra no quartel do
regimento de infantaria n.> 13 . . . ..
. _ . . .
43 944 - 3-10-1961. - Idem do regimento
de infantaria
n.v 14. .....
_ .....
_ . . ..
_.
_ ..
43 945 - 3-10-1961. - Idem do regimento
de infantaria
n.v 6 . . . . . . . . . . . . . . . ..
. ....
43948 - 4-10-1961. - Dá nova redacção ao artigo 39.° do
Decreto n.O 34093, que promulga a reforma do Colégio
Militar
.
43 953 - 6-10-1961. - Autoriza. a. colocação nas tropas e
nos serviços da. Guarda Nacional Republicana de oficiais
de todas as armas e serviços . . . . . . . . . . . . .
43961 - 12-10-1961. - Dá nova redacção ao n.O 1.0 do
§ 2.° do artigo 38.° do Decreto n.s 42937, que regula as
comissões de serviço no ultramar . . . . . . . . . . .
43 977 - 21-10-1961. - Autoriza. o Ministro do Exército a
admitir ao serviço do Ministério pessoal civil . . . . .
43 986 - 24-10-1961. - Transfere verbas e abre créditos
~ d'~vor de vários Minissér ios . . . . . . . . . . . .
43 993 - 26-10-1961. - Dá nova redacção ao corpo do ar.
tigo 43.° do Estatuto do Oficial do Exército ....
' ..
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539
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541
542
544

546

Portarias
18 757 - 2-10-1961. - Reforça verbas inscritas no orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas
18 761 - 4-10-1961. - Idem . . . . . . . . . . .
18 779 - 16-10-1961. - Idem
'"
. . . . . . . .
16-10-1961. - Dá nova redacção à condição 3.a do artigo 309.° do Regulamento
para. a Promoção aos Postos
Inferiores do Exército . . . . . . . . . . . . . . ..
18 781 - 18-10-1961. - Aprova as ínsbrucõcs para a concessão da subvenção de família.
. . . . . . . . . ..
18 790 - 30-10-1961. - Reforça verbas inscritas no orcamonto privativo das forças terrestres ultramarinas'
18 793 - 31-10-1961. - Idem
. . . . . . . . . . . .,

548
548
550
551
551
560
561

Disposições
Det rmina que os processos dos assuntos relativos o.
ligados às actividades dos tribunais militares sejam
sentes 11Direcção do Serviço de Justiça
Transfere verbas dentro do capítulo 3.° do orçamento
Ministério
,. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transfere verbas d ntro dos capítulos 2.° l' 3.° do
mento deste Ministério
. . . . . . . . . . . .

civis
pre.
deste

562
562

orça. . .

563
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~~ 007 - 4-11-1961. - Autoriza
a Comissão Administrativa das Novas Instalações para o Exército a satisfazer
os encargos dos estudos do plano geral e projecto do
internato dos Pupilos do Exército.
. . . . . . . . ..
n 018 - 9-11-1961. - Regula a concessão de crédito para
a aquisição de artigos nas Oficinas Gerais de Fardamento pelos oficiais, sargentos, praças e civis do Ministério da Marinha
. . . . . . . . . . . . . . . . ..
II 021 - 10-11-1961. - Autoriza as repartições da Direcção-Geral da Contabilidade Pública a mandarem satisfazer diversas quantias em conta da verba de despesas de
anos económicos findos . . . . . . . . . . . . . . ..
II 025 - 14-11-1961. - Idem
. . . . . . . . . . . ..
M 026 - 14--,11-19&1.- àutO'riza o Ministro do Exército
a dispensar o concurso de provas públicas, sondo promovidos por antiguidade
a primeiro-sargento
os segundos-sargentos do serviço geral do quadro permanente
. ..
~4 03~ - 16-11-1961. - Cria o quadro de pessoal do cemitério português de Richebourg lAvoué , em França.
"
~4 036 -17-11-1961.
- Adiciona uma nova alínea ao artigo 21.° do Decreto-Lei n.v 42072, que cria os Serviços
Sociais das Forças Armadas . . . . . . . . . . . ..
44 044 - 20-11-1961. - Transfere verbas e abre créditos
a favor do Ministério do 'Exército.
. . . . . .
~~ 045 - 20-11-1961. - Altera o quadro orgânico da Manutenção Militar
. . . . . . . . . . . . . .
44048 - 21-11-1961. - Altcra o Decreto-Lei
n.s 38916,
que alterou o Estatuto do Oficial do Exército
. . . . _
14 0~9 - 22-11-1961. - Retira
a autonomia
administrativa ao Lar Académico de Filhos de Oficiais e de Sargentos
. . . . . . . . . . . . . . ..
44 060 - 25-11-1961. - Estabelece
os preceitos
a que
deve obedecer a protecção das pessoas contra as radiações ionizantes
. . . . . . . . . . . . . . . _ . ..
44 062 - 28-11-1961. - Reorganiza
a Legião Portuguesa
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570
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574
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581
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18 814 - 16-11-1961. - Regula as condições em que é
aberto um concurso para oficiais veterinários
do quadro
permanente
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
18 818 - 20-11-1961. - Reforça verbas inscritas na tabela
de despesa do orçamento privativo das forças terrestres
ultramarinas
18 819 - 21-11-1961. - Idem
. . . . . . . . . _ _ "
18 829 - 23-11-1961. - Cria um distintivo
do curso de
estado-maior
para ser usado pelos oficiais de exércitos
estrangeiros
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
18837 - 24-11-1961. - Torna exten ivas ao ultramar
as
disposições do Decreto-Lei
D.O
43802, que eleva para
,jl):jJi () valor da cstampilhn
da Liga dos Combatente
..
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18 850 - 28-11-1961. - Manda inscrever duas novas ruo
bricas na tabela de despesa do orçamento privativo das
forças terrcstres ultramarinas
. . . . . . . . . . .

638

Disposições
Estabelece os documentos que devem constituir os precessos por desastre cm serviço relativos a ferimentos
ou
muti:ação
grav€ em 'combate . . . . . . . . . . ..
Estabelece
a frequência de um estágio pelos tenentes .do
Q. C. que aceitem os convites para prestação de serviço
como capi tà€6
Transfere uma verba dentro do capítulo 2.° do orçamento
deste Ministério . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Transfere uma verba dentro do capitulo 3.° do orçamento
deste Ministério . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Parecer do Supremo Tribunal Militar, de 9 de Novembro
de 1961, sobre a liberdade provisória prevista nos arbigos 61.° e 62.° do Código de Justiça Militar.
. . . ..
N.o

639
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642
642
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13 - 30-12-1961

Decretos
44 069 - 4-12-1961. - Altera várias disposições
do De.
ereto n.s 42937, que regula as comissões de serviço dOR
militares no ultramar
. . . . . . . . . . . . . . ..
44083 - 12-12-1961. - Introduz
alterações
no Regula.
menta do Imposto do Selo . . . . . . . . . .
44 089 - 15-12-1961. - Transfere verbas e abre créditos
a favor do Ministério do Exército . . .
44 090 - 15-12-1961. - Idem
..
. . . . . . . . . ..
44 095 - 16-12-1961. - Transfere
verbas e abre créditos
a favor de vários Ministérios
44100 - 19-12-1961. - Idem
..
. ..
44 118 - 27-12-1961. - Idem
. . . . . . . . . . . ..
44 131 - 30-12-1961. - Aprova o Estatuto da Assistência
aos Tuberculosos das Forças Armadas . . . . . . . ..
44 110 - 30-12-1961. - Estabelece
as condições legais de
promoção dos oficiais abrangidos pela amnistia às iníracções do Decreto-Lei n.s 31107 . . . . . . . . . . ..
44 141 - 30-12-1961. - Autoriza a Direcção do Serviço de
Portificações e Obras Militares a celebrar contrato para
o. execução de>uma obra no aquartelumento
do regimento
de lanceiros 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

647
648
679
688
692
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727
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Portarias
18 857 - 2-12-1961. - Reforça verbas inscritas na tabela
de despesa do orçamento privativo das forças terrestres
ultramarinas
18 880 - 15-12-1961. _ Idem
18 885 - 16-12-1961. _ Idem

729
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18 887 - 18-12-1961. - Idem
.,
. . . . . . . . . . .
18 891 - 19-12-1961. - Altera o prazo estabelecido
na
a
instrução 14. da Portaria n.s 18781, que regula a concessão da subvenção de família.
. . . . . . . . . . .
18 893 - 20-12-1961. - Reforça verbas inscritas na tabela
de despesa do orçamento privativo das forças terrestres
ultramarinas
.
18 898 - 20-12-1961. - Torna aplicável a isenção de taxas postais concedida pela Portaria n.? 18545 às cartas
e bilhetes-postais expedidos de qualquer ponto do ultramar português
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 900 - 21-12-1961. - Reforça verbas inscritas na tabela
de despesa do orçamento privativo das forças terrestres
ultramarinas
.
18 906 - 23-12-1961. - Idem
..
. . . . . . . . . . .
18908 - 23-12-1001. -Alpro.va. o modelo do guião da
companhia de caçadores de S. Tomé
.
18 909 - 26-12-1961. - Reforça verbas inscritas na tabela
de despesa do orçamento privativo das forças terrestres
~rum~nu

. . . . . . . . . . . . . . . . .
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738
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Disposições
Altera o disposto no artigo 30.0 do Decreto-Lei n.O 42152,
que promulga a organização da Academia Militar . ..
Fixa a importância do abono anual para fardamento no ano
de 1962 e diz a quem ó tornado extensivo.
. . . . ..
Torna extensivo aos capitães milicianos o convite feito a
ten~r:tes milicianos para a prestação de serviço como
capitão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Estabelece a obrigatoriedade de elaboração do planos de
emprego para administração de verbas orçamentais globais
Transfere verbas dos capítulos a.o e 8.0 do orçamento
deste Ministério . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Transfere uma verba do capítulo 3.0 do orçamento deste
Ministério
Parecer do Supremo Tribunal Militar, de 9 de Novembro
de 1961, acerca do regime da concessão de liberdade
provisória estabelecido pelos artigos 61.0 c 62.0 do Código
de Justiça Militar.
. . . . . . . . . . . . . . . ..

740
742
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744
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. Circulares
~96 - Série A - 28-12-1961. - Expedida pela Direeção-Geral da Contabilidade Pública acerca das altC'raçôcs na
tabela geral do imposto do sclo . . . . . . . . . . "

752

N.O 14-30-12-1961

Decretos
4i4i 129 vil

28-12-1961. - Aprovo. o Código de Proe sso Ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

755
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Abonos:
-De alimentação
e alojamento
por conta do Estado - 131
e 405.
-Para fardamento - Alteração ao rcgularuçnto - 96.
-Para fardamento - Fixa a importüuciu - 132 e 742.
-Aos militares
e civis militarizados
nns províncias
ultramarinas - 439.
_Aos militares das for~us armadas das províncias ultramarinas
. :324.
-Aos soldados cadetes - 189.
Academia Militar:
Ajusí.auientos tondcutes 11 regular lt matéria dos Decretos-Lci~ n.OS 42151 ... 421;";2-417.
-}~mbl('mas ti usar pelos alunos
28·1.
Organização
,\lteraçiio do artigo 30.0 - 740.
Regulamento
Geral do Admissão de Alunos - l.
Agência Militar. - Centrul iznção das operações que impliqu m
transferências
de fundos entre a metrópole
e as províncias
ultramarinas
- 51R.
Ajudas de custo:
-De embarque
ao pessoal civil dOR três ramos das forças
armadas
no ultramar - 11<1.
-IA militar e,; qU{' tenham
de participar
"ln escolas de
recrutas - ·177.
Alimentação e alojamento por conta do Estado.
Iutcrprcteçüo
do regulamento
pnru
abono
):n.
Assistência aos tuberculosos das forças armadas.
El:\tatuto (>

6m.

Atribuições de vigilãnola.. - Extreidas
pclo-, oficiai-. om fll']\(;õ<,"
de comando na: províncin-, ultrumnrinus - 20!).
.
Aumento do tempo de serviço.·
Como devem SC'1' d ofinidns as
situações de dificuldade ou de perigo - 300.
Ausênoia para o estrangeiro.
\lll'I'IIÇÕCS
UI.
..
Aveia.
Direitos de importucüo pant ti MI\IIULl'l1ção l\llhtllJ'291.
Batalhões

de caçadores

E3
de Angola. - Sinais

indicativos

-

165.
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c
Cadetes. - Abonos e artigos de uniforme a fornecer - 189.
Cães militares. - Impressos para o, ~'€gis<to- 500.
Caixa Geral de Aposentações. - Inscrição
obrigatória
de saro
gentos - 413.
Casas do Estado. - Percentagem
do vencimento para a renda 163.
Cavalos praça. - Alteração às normas de dis tribuição - 288.
Cemitério português em França. - Quadro do pessoal - 571.
Chefe do Estado. - Alterações na Constituição Política relativas
à eleição - 191.
Chefes de estados-maiores.
- Criação da comissão conjunta94.
Código de Processo Civil - 755.
Colégio Militar:
-Adjunto de mostro de equitação - 419.
-Comandante
do Corpo de Alunos - O tempo de serviço
prestado pelos oficiais no dcsempen ho do cargo é considerado
como prestado nas tropas - 133.
-Nova redacção dos artigos 1.0 e 39.° da reforma - 384 e
539.
-Quadro orgânico - 419 e 44.7.
-Serviço prestado pelos professores provisórios considerado
como prestado nas tropas - 132.
-'I'empo de serviço prestadoeomo
comandante do Corpo de
1Ac1unosconsiderado como rpre_,;t.adonas tropas -133.
Comissão conjunta dos chefes de estados-maiores.
- Sua crinção - 94.
Comissão Coordenadora da Indústria Militar. - Suspensão - 395.
Comissão de serviço no ultramar. - Alterações -135,
396, 541
o 617.
Companhia Divislonária de Manutenção de Material. - Alteração
ao Q. O. - 153.
Competência:
-Para autorizar despesas - 131.
-Para autorizar despesas com obras ou com aquisição de
material - 90.
-Disciplinar - A quem é atribuída c momento om que so
fixa - 160.
-Dos governadoras
o dos comandantes
das forças armadas
das províncias ultramarinas
na condução da política de defesa - 208.
Concurso para oficiais veterinários
do quadro permanente630.
Concurso para primeiro-sargento.
- Dispensa de provas - 570.
Conselho fiscal dos estabelecimentos
fabris.
Con~titlliçito _
236.
Conselhos
admInistrativos.
- NOVll redacção
do regulamento
para a organização, funcionamento
c cserit.uraeão -18\l.
Constituição Política. - Reglllamentaç,10 das alterações relativas
à eleição do Chefe do Estado - 191.
Contas da bateria Independente
de defesa de costa n.s 2. - gn.
cerramento - 353.
Corpo de voluntários. -- Sua criação no ultramar - 211.
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Correspondência:
-_
Entre os graus da hierarquia
civil do pessoal dos CTT e
.a hierarquia milit.a,r-535.
-_
Isenção de porte e de sobretaxa aérea - 404 e 7315.
-_
Oficial - Alteração II tabela das entidades
autorizadas
:1
expedi-la - 507.
Crédito nas Oficinas Gerais de Fardamento. - Ao pessoal da
Armada - 567.
Créditos - 295, 387, 411, 513, 521, 544, 574, 679, 686 o 6\)2.
Curso de estado-maior. - Distintivo
usado 'por oficiais €<i.trU11geiros - 636.
Cursos especiais de preparação militar:
-_
Uniformização
das condições de prestação de serviço dos
aspirantes a oficial miliciano - 257.
-_
Punições aplicadas aos instruendos - Alterações - 446.

o
Defesa civil do ultramar. - Organização - 220.
Depósito Geral de Adjdos. - Emblema
a usar pelo pessoal391.
Desastre em serviço. - Documentos
que devem constituir
os
processos - G39.
Despesas:
-_
Dc atlas económicos findos - 2\)2, 385, 398, 438, 487, 493,
ses e 569.
Competàneia para !IS ~utorizf1r - 131.
- - Competência
para aR autorizar com obras ou com aquisi
ção de material90.
Direcção da Arma de Transmissões. - Organização - 97.
Distintivo do curso de estado-malor, - Para oficiai" estrauge iros - 636.
DotaQÕes - 354 e 407.
E

Emblemas:
A usar pelos alunos da Academia Militar - 284.
A usar pelo pessoal do Depósito Geral de Adidos - 391.
A usar pelo pessoal do Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército - 391.
Escala. - Colocação dos oficiais com os cursos geral ou complementar do esledo-maior - 324.
Escola Prática do Serviço de Material. - Sua criação - 293.
Escola do Serviço de Transportes. - Sua criação - 165.
Estágios. - Frequência
pelos tenentes do Q. C. - 640.
Estampilha da Liga dos Combatentes. - Aumento da taxa·U6 e 638.
Estatutos:
Da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas
697.
Do Oficial do Exército - Alterações - 485, 490, 516 e 581.
Es.tra~gelro. - Alterações às disposições relativas à ausência do
IUdlVfduos sujeitos às obrigações militares - 91.
E Xproprlações - 335.
F
Fardamento:
Alterações ao rcgulnmento para 11 C'OllCl'SSlLO do abono Importância do abono - 132 e 742.

\)6.

20

SUMARIO

Folhas de despesas:
-Com o pessoal, material c pagamento de serviços e diversos
encargos C. P. - 122.
-Diversos - 32G.
Folhas para prooessamento:
-De ajudas de custo - 238.
-Do pensões - 267.
-De rendas de casa - 248.
-De sulários - 336.
_De vencimentos - 299.
Forças armadas das províncías ultramarinas.
- Abono aos militares - 324-.
Forças militares. - Destacadas ou a destacar para o ultramar289.
Forças terrestres ultramarinas:
-Orçamentos - 247.
-Receita ordinária dos orçamentos privativos - 298.
-Reforço de verbas - 258, 259, 260, 262, 263, 265, 266 c
403.
Funolonárlos. - Requisição para colaborarem
no estudo de assuntos ai cc tos à Presidência
do Conselho
177.
Funções de vlgllânola. - Exercidas
pelos oficiais com funções
de comando nas províncias ultramarinas
- 205.
Fundos:
-A reverter para o Tesouro da metrópole - 520.
-'I'rnnsforôneius entre a metrópole c as províncias ultramurinas - 518.
G

Gratlfioação :
-De isolamento nas províncias ultramarina'! - 262.
-Do l'eIll'esC'utação ao comandante
da unidade aquartelada
cm Robonaro -162.
Guarda Naolonal Republloana:
-Colocaçrw de oficiais de todas as armas c serviços - 540.
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MINISTÉI\IO DO EXÉI\CITO

Ordem do Exército
1.- Série

N.o 1

2 de Janeiro de 1961

Publica-se ao Exército o seguinte:
Ministério do Exército
Repartis:ão

dq. Cabinete

do

Ministro

Portaria

Tornando-se necessário dar execução ao disposto no
Decreto-Lei n." 42 151, de 12 de Fevereiro de 1959, alterado ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n ." 42 449,
de 17 de Agosto de 1959, no que se refere à admissão
de alunos à Academia Militar;
_
E convindo reunir num único texto as várias disposições relativas ao assunto, exceptuando aquelas que são
objecto de diploma especial:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro do Exército, aprovar e pôr em execução, a
título provisório, o seguinte:
REGULAMENTO
À

GERAL DE ADMISSAO
ACADEMIA MILITAR

DE ALUNOS

CAPITuLO I

Condições de admissão ao concurso
Artigo 1.° As condições gerais de admissão ao concurso são as seguintes:
Laa Nacionalidade: portuguesa originária.
2. Estado civil: solteiro.

2
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3.a Idade: menos de 20 anos no dia 1 de Janeiro do
ano do concurso.
4." Habilitações: ter, à data do encerramento do concurso, as seguintes:
a) Para a admissão a qualquer curso, excepto o de
administração militar: 3.° ciclo liceal do grupo correspondente tis escolas militares [alínea f) do artigo 5.° do
Decreto-Lei n.? 36 507, de 17' de Setembro de 1947J, ou
equivalente, ou ainda o 2.° ano elo curso de electrotecnia
e máquinas do Instituto Técnico Militar elos Pupilos do
Exército;
b) Para o curso de administração militar (Exército
ou Força Aérea): 3.° ciclo liceal [alíneas c), f) ou g)
do artigo 5.° do Decreto-Lei n 36507, de 17 de Setembro de 1947J, ou equivalente, ou o 2.° ano dos cursos de contabilista dos institutos comerciais ou do Instituto
Técnico Militar
dos Pupilos
do Exército,
organizados para efeitos de matrícula nas escolas militares.
5." Dar garantia de cooperar na realização dos fins
superiores do Estado e defender os princípios fundamentais da ordem política e social estabelecida na
Constituição.
6." Ter bom comportamento moral e civil.
ArL 2.° Podem também ser admitidos a concurso para
o 1.0 ano, desde que satisfaçam às condições 1.", 5." e
6." do artig<l 1.0:
a) Oficiais pilotos aviadores do quadro de complemento da Força Aérea, na efectividade de serviço, com
destino ao curso de aeronáutica, que:
.?

'renham menos de 24. anos de idade em 1 de J uneiro do ano do conrurso ;
Sejam, pelo chefe do Estado-Maior da Força Aérea, julgados merecedores de ingressar no quadro permanente.
b) Oficiais dos quadros do complemento do Exército
especializados em páre-quedismo, em serviço na tropa
pára-quedistas,
com destino aos cursos da' suas armas
de origem, que:
Tenham menos de 27 anos de idade em 1 de J aneiro do ano do concur: o ;
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Sejam, ~elo chefe do Estado-Maior da Força Aérea, julgados merecedores de ingressar nos quadros permanentes.
Art. 3. Podem ainda ser admitidos, excepcionalmente, desde que satisfaçam às condições La, 5." e 6.'
do artigo 1.o:
a) Ao concurso para o 1.° ano:
1) Oficiais dos quadros de complemento do Exército
e da Força Aérea, com destino a qualquer curso, excepto o de aeronáutica, que:
0

Tenham menos de 27 anos de idade em 1 de J aneiro do ano do concurso;
Tenham revelado destacadas qualidades de carácter e de aprumo moral e hajam merecido muito
boas informações dos seus chefes, de modo a constituir garantia de uma decidida e invulgar aptidão para a carreira das armas;
Sejam autorizados a concorrer pelo Ministro do
Exército.
•

2) Oficiais pilotos aviadores do quadro de complemento da Força Aérea, com destino ao curso de aeronáutica, que satisfaçam a todas as condições indicadas
no número anterior.
Sargentos e furriéis pilotos aviadores da Força
Aerea, com destino ao curso de aeronáutica, que:

, ?)

Tenham menos de 24 anos de idade em 1 de J aneiro do ano do concurso;
Tenham, pelo menos, dois anos de serviço efectivo
como pilotos, sempre com exemplar comportamento, aprumo moral e manifesta ,aptidão pa(l"aa
carreira das armas, atestada por muito ·boas informações dos re pectivos comandantes ou chefes;
Estejam habilitados com o 3. ciclo liceal do grupo
correspondente às escolas militares [alínea f) do
artigo 5. do Decreto-Lei n.? 36 507, de 17 de
Setembro de 1947], ou equivalente, ou com o
2. ciclo liceal e um exame de habilitação especial efectuado no Colécio Militar sobre as disciplinas que constituem 00 7.° ano daquela a1ín~a,
exceptuadas as de Filosofia e Ciências Naturuis ;
Sejam autorizados a concorrer pelo Ministro do
Exército;
0

0

0
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A sua admissão à Academia Militar é, em regra,
Iimituda a um terço do número de vagas previstas para o curso de aeronáutica a que se destinam.
4) Sargentos e furriéis dos quadros permanentes do
Exército e da Força Aérea, com destino a qualquer
curso, excepto o de aeronáuti a, que:
Tenham menos de 27 anos de idade em 1 de J aneiro do ano do concurso;
Tenham um mínimo do três anos de serviço nas
fileiras, dois, pelo menos, como sargento ou furriel, durante os quais tenham revelado destacadas qualidades de carácter e de aprumo moral e
hajam merecido muito boa informações dos seus
chefes, de modo a constituir garantia de uma
decidida o invulgar aptidão para a carreira das
armas;
Tenham as habilitações indicadas no número anterior para o sargentos e furriéis pilotos;
Sejam autorizados a concorrer pelo Mini tI'O do
Exército.
5) Sargentos e furriéis dos quadros permanentes do
Exército o da Força Aérea, com destino ao curso de
administração militar, que:
Satisfaçam a todas as ondições indicadas no número anterior, alterada apena no que e refere
a habilitações, como segue:
Possuam as habilitaçõe
indicadas na alínea b) da
condição 4.n do artigo 1.0, ou o 2.° ciclo liceal
ou equivalente e um exame de habilitação e pecial efectuado no Colégio lIIililar obre as di ciplinns do 7.° ano da alínea f) do artigo 5.° do
Decreto-Lei n ." 36507, de 17 de etembro de
1947, exceptuadas as do Filosofia. e Ciências N aturais;
Sej am autorizados a concorrer pelo Mini tI'O do
Exército.
()) Sargentos

e Iu rr iéis dos quadros d

omplemento

do ExércIto e da Forc;a Aén·[I. com destino a qualquer
curso, e.xcept o o de :H'ronán t ir-n, ou oponus ao curso de
adm.irristr nção militar, que sat.isfaçam a todas as condi-
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ções indicadas nos n.:" 4) e 5) anteriores, conforme pretendam concorrer, respectivamente, a qualquer curs~,
excepto o de aeronáutica, ou apenas, ao curso de administração militar:
b) Ao concurso com destino à frequência apenas de
parte dos cursos da Academia:
Oficiais milicianos do Exército e da Força Aérea,
com cursos completos de engenharia, .que pretendam ingressar no curso da Academia correspondente ao respectivo ramo, desde que:
Satisfaçam a todas as condições indicadas no n. o 1)
da alínea anterior;
Provem ter completado o curso civil de engenharia
do ramo em que pretendem ingressar .
. Os o~ciais nestas condiçõe que venham a ser ad~~tidos so frequentam as cadeiras especificamente militares do respectivo curso e as instruções e trabalhos que,
fazendo parte dos planos de 'se curso, sej am julgados
indispensáveis para a sua preparação como oficiais dos
quadros permanentes, procurando- e que terminem o
curso no menor tempo possível.
~ .único. O exame de habilitação especial no Colégio
MllItar, previsto no n. 3) a 6), inclusive, do corpo
?este artigo, deve ser requerido ao respectivo director,
Juntando o certificado de aprovação no 2. ciclo liceal
ou das habilitações equivaleutes, quando aplicável.
Os requerimentos são enviados directamente àquele
estabelecimento pelos comandantes das unidades ou estabelecimentos a que os interessados pertencem.
Art. 4. Podem também ser admitidos « condicionalmente» a concurso os candidatos que, satisfazendo às
demais condições aplicáveis, ainda não tenham todas as
habilitações exigidas na data em que terminar o prazo
para a entrega dos documentos, mas cujo completamento de habilitações esteja dependente de aprovação
em exames a efectuar na 2." época do ano considerado.
N a classificação para. a admissão consideram-se sempre depois dos candidatos que se apresentaram a concurso com as habilitações completas e, se não fizerem
prova de terem completado as habilitações em falta an~es do início do curso a que se destinam, são excluídos,
mdependentemente do. resultados obtidos nas provas
de admissão.
08

0

0
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Art. 5.° Além do concurso normal para a admissão
de candidatos nas condições indicadas nos artigos anteriores pode, havendo vagas nos cursos de engenharia
professados na Academia ou em que esta superintende,
ser aberto concurso especial para admissão de oficiais
dos quadros permanentes do Exército ou da Força Aérea, com exclusão dos pertencentes aos vários ramos de
engenharia,
ao abrigo do artigo 38.° do Decreto-Lei
n.? 42 151, de 12 de Fevereiro de 1959. A sua admissão
é regulada por diploma especial.
CAPITULO

II

Inscrição para o concurso de admissão
Art. 6.° Anualmente, em regra no mês de Julho, com
base no número total de vagas a preencher na admissão
e na sua repartição pelas várias armas, serviços e aeronáutica, conforme for fixado pelo Estado-Maior
do
Exército, que ouve o Estado-Maior da Força Aérea no
que se refere aos cursos que lhe interessam e o comandante da Academia quanto à capacidade das respectivas instalações, compete à Academia Militar promover
a publicação de anúncios nos jornais de maior circulação da metrópole e da províncias ultramarinas abrindo
o concurso e fixando o prazo para a entrega dos processos dos candidatos, o qual, normalmente, abrangerá a
primeira quinzena do mês de Agosto.
§ único. As datas indicadas no corpo deste artigo
para a l?~lblicação de anúncios e entrega dos pro ces os
dos candidatos podem ser alteradas quando as circunstâncias o aconselhem, especialmente em relação à províncias ultramarinas onde soj a autorizada a realização
das diferentes operações do concurso, ao abrigo do disposto no § 3.° do artigo 10.° deste regulamento, para
algumas das quais se admite uma antecipação, tendo
em conta as dificuldades que as condições especiais do
clima acarretam para a realização das provas de aptidão física e ainda o facto de o respectivo período escolar terminar mais codo do que o da metrópole.
N este caso, a Academia Militar deve solicitar oportunamente aos comandos militares das província
ultramarinas interessadas a difusão dos correspondentes
anúncios.
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Art . 7.° Os candidatos
~t admissão
na Academia
devem providenciar
no sentido de os seus processos .ali
darem entrada
dentro do prazo fixado para o efeito,
entregando-os
ou Iazendo-o-, entregar directamente
para
maior garantia de ser respeitado o referido prazo e para
facilitar a resol uçfío de qualquer deficiência dos mesmos
processos ou, em caso de impossibilidade,
remetendo-os
pelo correio.
No caso geral, os processos devem ser constituídos
pelos seguintes documentos:
1) Requerimento,
em papel selado, dirigido
ao comandante
da Academia,
conforme
modelo
anexo
n ,? l-A.
2) Questionário
do modelo anexo n.? 2, em impresso
fornecido pela Academia,
devidamente
preenchido;
implica exdusão do concurso 011 eliminação
da Academia
e, em qualquer
tempo, procedimento
por fah;as declarações a yerificação
de informações
inexactas.
3) Certidão de registo de nascimento,
de narrativa
completa,
passada nos trê~ meses que precedem a data
de encerramento
do concurso.
4) Certificado
de regi:.do C] iminal,
passado dentro
do meSlllO prazo.
5) Declaração
nos termos
do artigo
3.° da Lei
n .? .1901, cm impresso próprio da Imprensa
Nacional,
assinada sobre estampilha
fiscal de 5$ e com reconheCImento notarial.
6) De?laração,
em papel se] ado, nos termos do Decreto-LeI n.? 27 003, conforrn« o modelo anexo D.O 3,
com reconhecimento
notarial.
7) Declaração,
em papel selado, conforme
modelo
Ullexo n." 4:, passada pelo l",i pela mãe, se o candidato
for ó_rfão de pai, ou pelo tU101, se aplicável,
com reconhccImento
notarial,
autorizando
o ingresso do cnndidato na Academia,
se este não for maior ou emancipado,
não sendo considerado
como emancipação
o simples
facto de já ter sido presente ~l inspecção da j unta de
recrutamento
.
. No caso de a declara<;ão não ser feita pelo pai é indu.pensável
fazer prova do motivo.
8) Caso o candidato
já tenha sido prescnt
à junta
de r.ecrutamento,
documento comprovativo
do rcaul tado
da lllspec<;ão (certificado
passado pelo distri+o de recrut~lllento
e mobiliza<;ão ] espectivo ou pública-forma
da cédula de recenseamento
1.
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Este documento pode ser dispensado se o processo
for entregue pessoalmente, bastando neste caso exibir
a cédula de recenseamento que, uma vez verificada, é
restituída ao interessado; porém, as cédulas de recenseamento nunca podem ser aceites para a constituição
dos processos.
9) Pública-forma da carta de curso do 3.° ciclo liceal
ou certificado das habilitações equivalentes, se a estas
habilitações não corresponder carta de curso.
E indispensável que destes documentos constem sempre as classificações obtidas e apenas se aceitam certificados passados por estabelecimentos de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação Nacional como
hábeis para o efeito.
Em relação aos concorrentes ao abrigo do artigo 1.0,
os documentos de habilitações dev·em corresponder às ali
exigidas, conforme os casos previstos na sua condição 4.a
10) Facultativamente:
a) Quaisquer outros documentos comprovativos das
condições de preferência na admissão referidas no artigo 77.° deste regulamento;
b) Certificados que dêem direito às dispensas da
prova de aptidão cultural previstas nos §§ 3.° e 4.° do
artigo 42.°;
c) Declaração a que se refere o § 2.° do artigo 43.
dos exames da prova de aptidão cultural que desejam
fazer se, embora deles dispensados, pretenderem melhorar a sua classificação para a admissão.
§ 1.0 Os candidatos que concorrem ao abrigo das alíneas a) ou b) do artigo 2. não apresentam os documentos indicados no corpo deste artigo sob os n. o. 7 e 8; os
seus requerimentos devem obedecer ao modelo anexo
n ." l-B, do qual juntarão também uma nota de assentos indicados no corpo deste artigo sob os n.O 7) e 8); os
mados pelos comandantes ou chefes das unidades ou
estabelecimentos que se encontram colocados e pelo
chefe do Estado-Maior da Força Aérea.
§ 2.° Os candidatos que, autorizado pelo Ministro
do Exército, concorrem ao abrigo dos n. os 1) a 6) da alínea a) do artigo 3.° devem completar o seus processo,
organizados nos termos do artigo 8.°, para a obtenção da
referida autorização COmos eguintes documentos:
0

0

S

Requerimento, dirigido ao comandante da Academia, conforme modelo anexo n.? l-C;
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Documentos referidos no corpo deste artigo com os
n.O 3) a 6), inclusive, e 9), ,se pertencerem aos
quadros de complemento, ~u tod?s .estes menos
o n. ° 4) (certificado de registo criminal}, se forem sargentos dos quadros permanentes, bem
como nova nota de assentos completa, passada
dentro dos 30 dias que precedem a data do encerramento do concurso.
S

§ 3.° Os candidatos que, autorizados pelo Ministro do
Exército, concorrem ao abrigo da alínea b) do artigo 3.°, além dos documentos referidos no parágrafo
anterior devem entregar pública-forma da respectiva
carta do curso de enaenheiros e o seu requerimento deve
ser redigido confor~e o modelo anexo n ," l-Do
. § 4.° A remes a dos documentos respeitantes aos candl~atos. referidos nos §§ 2.° e 3.° anteriores deve ser
feita duectamente pelas unidades em que os interessados se encontram colocados ou em diligência.
§ ~.o. A remessa dos prôcessos dos candidatos militares
ou CIVIS residentes nas províncias ultramarinas é feita
P?r ~ntermédio do comando mil itar da respectiva provincia ; quando se trate de candidatos militares
da
F~rça Aérea, os comando superiores da referida Força
Aérea na respectiva província estabelecem com aqueles
comandos militares os contactos necessários para o
efeito.
§ 6.° Não são aceites:
Processos incompletos (salvo no caso considerado
no artigo 4.°, de candidatos admitidos «condicionalmente» a concurso, em que não é exigido,
desde logo, o documento comprovativo das habilitações) ;
Processos que dêem entrada na Academia depois
ele term iuadn o prazo fixado para o efeito (se
respeítontes. a candidatos residentes na metrópole) ou expedidos pelos comandos militares das
províncias ultramarinas
depois de terminado
aquele mesmo prazo (se respeitantes a candidatos ali re identes) ;
Processos em que se notem discordâncias de dados
ou rasuras e emendas não ressalvadas.
Art. 8.° Tendo em vistn a necessidade de fazer, com a
conveniente oportunidade,
uma cuidadosa apreciação
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dos oficiais milicianos,
sargentos e furriéis que pretendam concorrer,
ao abrigo dos n.OS 1) a 6) do artigo 3.°,
por forma a habilitar
o Ministro do Exército. a de.c~dir
quais os admissíveis
a concurso,
a Academia
Militar
promove anualmente,
cerca de t1'~S meses nnte~ d~ abertU1':1 do concurso normal, a publ icação de anuncies nos
jornais de maior circulação
da metrópole e das pro:,íncias ultramnrinas
fixando o prazo, em regra de qUlllze
dias, em que os interessados
devem requerer ao Mini iro
autorização
para concorrer.
§ l.° Os requerimentos
dos candidatos
a que se refere
este artigo
devem ser redigidos
conforme
o modelo
anexo n ," l-E e entregues pelos interessados
nas unidades ou estabelecimentos
em que prestam
serviço, com
a antecedência
suficiente para poderem dar entrada na
Academia
dentro do prazo fixado.
Devem ser acompanhados
dos seguintes
documentos:
Nota de assentos completa,
passada dentro do 30
dias que precedem
a data do encerramento
elo
prazo fixado para a entrega do requerimento;
Questionário
do modelo anexo n. o 2, devidamente
preenchido
e conforme
o previsto no n." 2) do
<-,orpo do artigo 7,°;
Facultativumenta,
quaisquer
outros
documento
que julguem constituir
motivos abonatórios
para
o deferimento
dos seus requerimentos.

§ 2.° Os processos a sim constituído"
caso se trate de
candidatos
do Exército
em serviço na metrópole,
são
remetidos
à Academia
Militar,
sempre por intermédio
das unidades ou estabelecimentos
ti que os interessado.
pertençam,
para informação
a prestar pelos l'es!wdiyos
comandantes
ou chefes, d hnrmonin
com o modelo
anexo n." 5, mesmo <l\le se encontrem
em dil izência
noutra. unidade
ou cstnbelecimomn.
Transitam'" pelos
respectivos
comandos de l'<'gliio ou governo
militare'
para efeitos de "isto e eventual
parecer dos SCUH {'Omauduntes
sobre a informações
prestadas.
§ 3.° Hclntivamonta
aos C'an<lidalos do Exército
rosidentes nas províncias
ultramarinas,
a informação
{prestada pelos comandautos
das unidades ou cholos do'
estabelecimontoi
cm que os requ('rontcs
RC encontram
colocados nas referidas
provÍl.lcia8. III smo qu se' trate'
de tropas destacadas,
e truusitam
pelos respcctivoa
co-
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mandos militares para visto e eYentu~1 pa.r~cer dos se~ls
comandantes
e para envio à Academia M.llüar pela VIa
mais rápida,
nunca depois de ter terminado
o prazo
fixado para o efeito.
§ 4.° Quando se trate de candidatos
da Força Aérea
em serviço na metrópole
ou lUIS províncias
ult:-amarinas adopta-se
procedimento
idêntico
ao refendo
nos
§ § 2. ° e 3. ° anteriores , intervindo,
porém, os com andos da Força Aérea.
§ 5.° O documento do modelo anexo n." 5 tem carácter confidencial.
§ 6.° Os sargentos ou furriéis que à data do encerr~mento elo prazo que for fixado para requerer
a autorização a -que se refere o corpo deste artigo ainda não
!en~lam o tempo de serviço ou as habilitações
que se
indicam nos n. o. 3) e 6), inclusive,
da alínea a) do artIgo 3.° podem requerê-la
desde que:
. a) Prevej am poder completar o citado tempo de serVIÇOaté ao dia 1 de AO'q,sto do ano do concurso;
b) Possuam já o 2/'ciclo liceal ou habilitações
equivalentes, quando aplicável.
Qualquer
de tas circuustâncias
deve ser mencionada
no seu requerimento.
§
A Academia
Militar,
sempre que o julgue ne?essano, colhe informações
complementares
acerca dos
lI~teressados
junto das entidades
que entenda. conve~nente consultar.
Depois de devidamente
apreciados
e
mformados
os processos dos interessados,
submete-os
a
despacho do Ministro
do Exército,
por intermédio
do
Estado-Maior
do Exército .
. § 8.° Os oficiais e sargentos ou furriéis que, pelo Miniatro do Exército,
forem admitidos
a concurso,
são
disso avisados pela Academia
Militar,
por intermédio
das respertivas
unidades ou comandos militares das prov íncias
ultramarinas,
quando
apl icável , e, uma vez
aberto o concurso para a admissão, devem completar os
referidos processos com os documentos
que se indicam
no artigo 6.°, dentro do prazo estabelecido
para a sua
entrega,
sob pena de eliminação
do concurso.
§ 9.° Quando a abertura do concurso para os candidatos residentes nalguma
ou naltrumas das províncias
ultrama1:inas sej a antecipada,
c~mo se prevê no § único
do artIgo 6.°, também pode ser antecipada
a data para
entre~a dos requerimentos
dos militares
que pretendam
autOrIzação para concorrer,
devendo neste caso a Aca-
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demia Militar estabelecer os necessários entendimentos
com os comandos militares daquelas províncias para a
difusão oportuna dos correspondentes anúncios.
Art. 9.° Depois de convenientemente apreciados sob
o aspecto de admissibilidade todos os processos recebidos dentro do prazo estabelecido - tarefa que incumbe
ao gabinete de estudos, reforçado com o pessoal que o
comando julgar necessário para o efeito - são os mesmos submetidos a despacho do comandante, devidamente informados. Uma vez obtido aquele despacho, é
afixada, em local da Academia acessível ao público,
uma relação geral dos concorrentes em que se indicam
quais os admitidos e os não admitidos, bem como o motivo da exclusão dos últimos.
N esta relação v ão-se inscrevendo os sucessivo resultados das diferentes operações do concurso referentes a
cada candidato.
§ único. Além da publicidade feita pela afixação da
relação geral dos concorrentes, conforme se estabelece
no corpo deste artigo, a Academia Militar comunica o
resultados do referido despacho nos seguintes ca 'os:
Relativamente aos concorrentes militares colocado
na metrópole: aos comandantes ou chefes da
unidades ou estabelecimentos a que os mesmo
pertençam;
Relativamente
aos concorrentes civis ou militares
residentes nas províncias ultramarinas:
aos comandos militares das respectivas províncias ultramarinas,
com conhecimento tt Direcção do
Serviço de Pessoal, no respeitante a concorrente
militares.
CAPITULO III

Operações do concurso
Art. ]0.° A aptidão física, cultural e psicotécnica do
candidatos admitidos a concurso pelo comandante da
Academia, nos termos do artigo 9.°, é apreciada por
meio das seguinte operações:
a)
b)
c)
ll)

Inspecção médica;
Prova de aptidão fí ica ;
Prova de aptidão cultural:
Prova psicotécnicu.
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§ 1.0 Em princípio, as diferentes operações do concurso realizam-se pela ordem indicada. Quando com-eniente, pode a mesma ser alterada, mas a inspecção médica deve preceder sempre a prc,Y'a de apti.dão .:fí.sica.
~ssim, ,candidatos que ainda não tenham sido lllSp~clonados ou não tenham .prestado a prova de aptidão
física nas datas fixadas para a gen.eruliodade dos concorrentes realizarem as provas de aptidão cultural ou
a proya psicotécnica
devem, não. obstante, fazer .est~s
proyas, salvo a prova de aptidão cultural, se dela estiverem dispensados.
§ 2.° São isentos da prova de aptidão física os oficiais
milicianos pilotos aviadores da Força Aérea ou pára-quedistas na efectividade de serviço, admitidos a concurso nos termos das al íneas a) e b) do artigo 2.° deste
regulamento.
§ 3.° Normalmente, as operações do concurso ~êm lugar na Academia Milita\-; todavia, quando for Julgado
c?nyenien~e, pode ser autorizado pelo Ministro do Ex~rcito, mediants proposta da Academia Militar, por mtermédio
do Estado-Maior do Exército, que todas ou
algumas delas se realizem nas províncias ultramarinas
que para isso disponham dos meios indispensáveis.
N este caso observam-se as normas que, para o efeito,
se prescrevam neste regulamento em relação a cada uma
daquelas operações, e a Academia Militar estabelece
os convenientes entendimentos directos com os comandos militares das províncias ultramarinas, a fim de definir todos os aspectos de interesse para a realização
daquelas operações. Remete-lhes as instruções e os documentos indispensáveis, utilizando a via marítima, a
via aérea ou a via telegráfica, consoante as necessidades, por forma a assezurar a boa reaularidade do concurso. Exclui-se, porém, dos entendimentos referidos
tudo o que respeita a ordens de deslocação de pessoal
militar entre as províncias ultramarinas interessadas c
:1_ metrópole, as quais, no que respeita às do Exército,
suo da competência da Direcção do Serviço de Pessoal.
Nos .demais casos relativos a pessoal do Exército, a Acndelllla Militar mantém aquela Direcção informada da
murcha do concurso, no que respeita a militares, dando-lhe conhecimento da correspondê-ncia trocada que lhe
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interesse. As deslocações do pessoal da Força Aérea que
se tornem necessárias efectuar para efeito de concurso
são, pela Academia Militar, comunicadas ao Estado-Maior da Força Aérea.
Por sua vez, os comandos militares informam, com
a devida oportunidade,
a Academia Militar de tudo
quanto for necessário e conveniente para a boa regularidade do funcionamento de todas as operações do concurso; além disso, estabelecem contactos com os comandos superiores da Força Aérea da província, no que
respeita à execução das diligências neces árias para a
realização das várias operações do concurso em relação
a candidatos pertencentes à Força Aérea.
Mediante proposta da Academia Mil.itar, sempre que
tal se reconheça necessário, pode o Ministro do Exército autorizar a deslocação de oficiais e, bem as im, de
material para a constituição e convenicuta funcionamento das delegações da junta de inspecção e dos júris
ela prova de aptidão física e cultural que, nos termos
dos artigos 19.°, 33.° o 61.° do presente regulamento,
devam ser organizadas nas províncias ultramarinas onde
sej a autorizada a realização das diferentes operaçõ s do
concurso.
§ 4.° Os júris das várias operações do concurso eliminam, sem apelo, os candidatos que tenham atitudes incorrectas ou indisciplinadas,
desobedeçam às instruções
ou, de qualquer modo, usem ou tentem usar processos
dolosos.
Estas eliminações são averbadas com os eus fundamentos nos registos respectivos.
§ 5.° Os candidatos que em qualquer altura do concurso declarem, por escrito, desistir do me mo, ão
desde logo eliminados e o facto é averbado nos registos
respectivos.
Art. 11.° Os candidatos convocados para as várias
operações do concurso devem comparecer pontualmente
nos locais, dias e horas que lhes acjaru fixados e Rempre
com o respectivo bilhete de identidade vál ido, paaaado
por arquivo de ideutificação,
ou com o bil hcto de idoutidado militar, quando pertençam aos quadros permnnentea. O não cumprimento destas disposiçõe
implica
exclusâo do concurso, rcgistando-ac o Iacto nos r cistos
respectivos.
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§ 1.0 As faltas de comparência à inspecção médica e
à prova de aptidão ffsica podem ser relevadas, desde
que e proYe terem sido motivadas por doença ou desastre intercorrente.
Para o efeito, o interessados devem enviar declaração de impos ihilidade de comparência, acompanhada
d~ atestado médico justificativo, devidamente .reconh~cido e indicando a duração provável da sua lllcapacldade à .Academia Militar (gabinete de estud~s) ou aos
respecbvos comandos militares da províucias ultramarinas, conforme se trate de candidatos que prestam
as suas provas na metrópole ou no ultramar.
Em qualquer caso os referidos documentos devem
dar entrada nos respectivos destinos no prazo máximo
de três dias após a falta, sob pena de eliminação do
concur 'o.

Ao candidato
cuja falta seja considerada justificad~ :nar:~-se nova data ..para a inspecção ou prova de
~pbd~tO fllHca a que tenham faltado, data que não pode
ir alem de dez dias depois da primeira marcadn para
cada uma daquelas opera~'ões; a falta na nova data
lll~rcada implica exclusão do concurso, qualquer que
eJa o motivo.
§ 2. Não são relevadas faltas de candidatos que não
compareçam à prova de aptidão cultural (l.~ou 2.a chan:ad~s, a que se refere o artigo 45. ou à prova p icotécnicn, mesmo que motivada
por doença ou desa tre
mtercorrente, considerando-se eliminados.
0

0)

A) Inspecção

médica

0

~rt. 12. A inspecção médicn visa a verificacão ela
apb~ão física dos calHlidatos para a Irequência da Acad~~Ia e para o ulterior d seurpenho das funções d~ ofiCIaIS dos quadros p rmanentes e compete a uma juntu
constituída por:
COl~landante do corpo de alunos, como presiden~e;
oficin is médicos, endo um o chefe do serviço
de saúde da Academia Militar e o outro um
chefe de clínica médica do Hospital Militar
PrIncipal;
Méd ico estomatologista da Acad 1lI ia :Militar.
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Sempre que o julgar conveniente, o comanda~te da
Academia Militar solicita à Direcção do Serviço de
Pessoal a apresentação dos médicos especialistas do
Hospital Militar Principal
considerados necessários
para maior eficiência e rapidez do funcionamento da
junta.
.
.
§ único. Quando for autorizado que os candidatos residentes nalguma das províncias ultramarinas nela sej am submetidos à referida inspecção médica, devem
observar-se as disposições constantes dos artigos 19. a
22. inclusive, deste regulamento.
Art. 13. A junta de inspecção, para a apreciação dos
candidatos, utiliza-se, entre outros, dos seguintes elementos para cada candidato:
0

0

,

0

Uma radiografia do tórax;
Uma análise simples à urina j
Uma análise de sangue (reacções serológicas da
sífilis) ;
Uma declaração pormenorizada a prestar pelo andidato em impre. so do modelo anexo n." 6, fornecido pela Academia, relativa aos seus antecedentes clínicos pessoais, hereditários e familiare ;
e deve observar rrigÜ'roamonte o qlle se encontra prescrito nas tabelas de inaptidão constantes do anexo n. ° 7.
§ 1.0 A radiografia e as análises referidas nosto artigo
para os candidatos a inspeccionar na metrópole são feitas por conta dos interessados num dos hospital militares da metrópole, o qual, sempre que pos ívcl, é o que
o candidato tenha indicado para o efeito no questionário do modelo anexo n. ° 2 j unto ao respectivo prece: "o
de concurso.
A apresentação dos candidatos nos hospitai
faz-se
mediante guia passada pela Academia :Militar, tendo
em conta as possibilidades dos referido hospitais; 11 ssa
guia, que é remetida aos candidatos pelo corr ia, indicam-se, além do hospital, o dia e a hora em que devem
comparecer.
Juntamente com a guia é enviado ao candidatos o
impresso do modelo anc~o H. 6, que aqueles d vom
preencher com t?d.o o cUld~do e levar C011, ico quando
forem presentes a Junta dt' msp(>c~·ão.Implica e: 'lu, ;10
do concurso ou eliminação da Acnd mia c, 111 qualquer
O
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tempo, procedimento por falsas declarações a verificação de informações inexactas no questionário do modelo anexo n." 6.
N a nota de remessa da guia e impresso referidos são
prestadas aos candidatos as informações julgadas convenientes sobre a data de apresentação à junta de inspecção.
§ 2.° Os hospitais militares só procedem à execução
das radiografias e análises referidas em face da guii'
mencionada no parágrafo anterior e enviam-nas à Academia Militar, acompanhadas dos respectivos relatórios,
com a maior urgência possível.
Os elementos relativos a cada candidato devem ser
enviados confidencialmente ao chefe do gabinete de estudos da Academia Militar com a indicação do conteúdo.
'
A. fim de assegurar o perfeito funcionamento deste
servIço, é estabelecido o necessário entendimento entre
a Academia Militar e os hospitais interessados.
Art. 14.° Para orientar os candidatos civis acerca das
suas possibilidades de admissão à Academia sob o asp~cto de aptidão física, os que o desejarem são submetidos normalmente,
durante o mês de Abril de cada
ano, a um exame médico, que pode incluir eventualmente radioscopia, radiografias e análises.
E~te exame médico de orientação é realizado na Acade11ua Militar, 110Shospitais militares do continente e
nos que funcionam como tal nas ilhas adj acentes ou
proYÍncias ultramarinas,
tendo em conta as tabelas de
inaptidão a observar pela junta de inspecção, por forma
a esc~arecer o interessado
sobre quaisquer lesões que
constituam cau 'a definitiva de rejeição ou que possam
ser _corrigidas oportunamente
para permitir a sua
admIssão. Tais exames, que não obrigam de qualquer
modo a junta de inspecção na Academia Militar ou
sua delegações, ão realizados a título gratuito, salvo
quando sej am executadas radiografias ou análises, cuj as
despesas correm por conta dos examinando.s. Para o
efeito devem os interes adas provar que têm Idad~ para
concorrer - menos de 20 anos no dia 1 de J anerro do
mesmo ano - e que possuem ou se encontram frequentando o 7.° ano dos liceus [alíneas c), f) ou .9)] ou o
2.° ano de contabilista dos in tituto comerciais.

18

ORDEM DO EXERCITO

N.o 1

1.' Série

§ umco, Os estabelecimentos onde se podem efectuar
os exames médicos regulam com os interessados o que
for necessário para a sua execução, mas a Academia
toma as medidas convenientes para lhe dar início.
Art. 15. Aos candidatos que, embora comparecendo
à inspecção médica, não possam ser inspeccionados por
motivo de doença intercorrente é marcada pela junta e
averbada no livro referido no artigo 18. nova data de
inspecção, que não pode ir além de dez dias depois da
primeira; a falta nesta nova data implica exclusão do
concurso, qualquer que sej a o motivo.
Art. 16. A junta de inspecção identifica sempre os
candidatos pelo respectivo bilhete de identidade e, à
medida que os vai examinando, preenche o respectivo
registo de observação médica (modelo anexo n. o 8),
devendo, depois de terminado o exame de cada candidato, ser feita na presença do examinando a revisão dos
dados obtidos, com o fim de garantir que foram correctamente registados todos os elementos necessários.
§ único. Os candidatos que usarem lentes de correcção
de visão devem comparecer à inspecção munidos das
mesmas.
Art. 17. A junta de inspecção, fundamentada
no
exame judicioso de cada candidato, classifica-o em:
0

0

0

0

Apto;
Apto condicionalmente;
Inapto temporàriamente;
Inapto.

ou

São classificados:
Aptos, os candidatos que superarem sem qualquer
restrição as disposições das tabelas de inaptidão;
Aptos condicionalmente, os que, apresentando, em
relação às tabelas adoptadas, pequenas insuficiências que não sej am de carácter paLológico
inaceitável, sej am considerados em condições de
prestar a prova de aptidão física e de virem a ser
admitidos, se satisfizerem a todos os exercícios
que a constituem, e não acusarem, durante ou
imediatamente
após ela, qualquer deficiência
funcional, demonstrando assim capacidade física
suficiente;
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Inaptos temporàriamente,
os que, embora se preveja que pelo seu desenvolvimento ou por tratamento adequado possam vir a ficar aptos decorridos alguns meses, apresentem insuficiências
notáveis em relação às tabelas em vigor;
Inaptos, os que não satisfazem nem se prevej a que
possam vir a satisfazer, por terem insuficiências
incuráveis ou que constituam índices morfológicos ou patológicos considerados inibitórios pelas tabelas de inaptidão.
§ l.o Os candidatos julgados aptos condicionalmente
podem continuar no concurso até decisão em contrário .
.Os. candidatos julgados inaptos temporàriamente
são
?lnlllllados do concurso, mas podem voltar a concorrer
a Academia no ano ou anos seguintes, se ainda satisfizerem às demais condições •
. Os candidatos julgados inaptos não podem ser adrnihdos a novo concurso.
§ 2. Quando a junta encontre razões para tal, podem
o~ c.andidatos ser mandados observar nas clínicas espe·
clalIzadas no Hospital Militar Principal, com guia passada pela referida junta, correndo por conta dos interessados as consequente
despesas, que são liquidadas
pelos próprios no conselho administrativo
do referido
Hosp.ital. A decisão da junta quanto à inspecção dos
candIdatos nestas condições é proferida após a recepção
do relatório informativo das referidas clínicas .
. § 3. o No registo de observação médica referido no artIgO. anterior são mencionadas as razões justificativas
da _Inaptidão temporária
ou definitiva, bem como da
aptIdão condicional.
§ 4. Os processo, constituídos pela radiografias e
r?latórios das análises, declaração referida no artlg'O 1o'J , e regl to de observação médica re lati
ativos a
~da candidato, são arquivados no serviço de saúde da
d cademia, onde se mantêm até 31 de Dezembro do ano
.0 concurso os dos não admitidos
e durante a frequência de todo o curso e respectivo tirocínio os dos admitido~. Findos os prazos indicados, são entregues no arqUlvo na Academia.
0

0

O·

•
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Art. 18.° Os resultados da inspecção, bem como um
resumo dos motivos de inaptidão ou de aptidão condicional, são inscritos num livro apropriado em cada dia
de inspecções e assinados por todos os membros da
junta.
O gabinete de estudos extrai deste livro os resultados
correspondentes a cada dia de inspecções e inscreve-os
na relação geral dos concorrentes a que se refere o artigo 9.°
Art. H). o Nas províncias ultramarinas onde for autorizada a realização de inspecções, nos termos do § 3.°
do artigo 10.°, são as mesmas levadas a efeito por junlas de inspecção (uma por cada província) que actuam
como delegações da junta de inspecção da Academia
Militar e funcionam no respectivo comando militar
com a seguinte constituição:
Um oficial superior, servindo de presidente j
Dois oficiais médicos, podendo um deles ser ubstituído por médico civil contratado para serviço
militar.
Estas juntas também podem agregar os especialistas
considerados necessários.
Art. 20.° Compete aos comandos militare
das províncias ultramarinas
onde sej a autorizada a inspecção
médica:
a) Nomear a respectiva delegação da j unta de inspecção da Academia Militar;
b) Avisar os candidatos que sej am admitidos a concurso do dia e hora ClU que devem apresentar-se no
hospital da província considerada que for desicnndo
para a execução das radiografias e análise , pas~'\ndo-lhes as guias necessárias para o efeito;
c) Avisar os candidatos do local, dia e hora em que
devem comparecer à inspecção;
d) Resolver os casos previstos no § 1.0 do artizo 11.°;
e) Pôr à disposição da delegação da junta de°ill pecção os meios materiais necessários à realização do exames médicos j
f) Terminadas as inspecções, organizar para cada um
dos candidatos proC'essos que incluem o re"pedivo r _
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gisto de observação médica e os elementos referidos no
corpo do artigo 13.° e remetê-los,
com urgência
e pelo
meio mais rápido, à Academia
Militar,
acompanhados
das actas dos trabalhos
elaborados
pela referida
delegação, conforme se prescreve no artigo 21.°
§ único. Compete aos comandos militares de todas as
províncias
ultramarinas
promover as medidas e facilid.ades necessárias
para dar execução ao disposto no artigo 14.°, no que se refere ao exame médico de orientação dos candidatos
à admissão na Academia Militar.
Art. 21.° Compete à delegação da junta de inspecção
da Academia
Militar
em cada província
ultramarina
dar execução ao disposto nos §§ _L° e 5.° do artigo 10.°
e nos artigos 11.°, 13.°, 15.°, 1G.o e 17,° deste regulamento, com as necessárias
adaptações,
e elaborar,
no
fim de cada dia de in pecção, a respectiva
acta dos trabalhos, mencionando
nela a sua constituição,
local, dia
e ,hora em que se realizaram" os exames, nomes dos candIdatos que compareceram,
referência
à identificação
a
que foram submetidos,
resultados
obtidos,
incidentes
verificados e quaisquer
factos que possam interessar
ao
perfeito conhecimento
de tudo quanto se relacione com
a execução das inspecções,
Art. ,22,0 Os processos organizados
nas províncias
ultramarmas
onde se realizam
inspecções
e enviados
à
Academia Militar pelos respectivos comandos militares,
nos termos da alfnea f) do artisro 20,°, são apreciados
pelo gabinete
de estudos para ser verificado
se foram
ob~e~va~as todas as di posições de carácter legal e burocratIco merentes
às inspecções,
Extraídos
os elementos
neces ário
à regular execução da, operações do concu:so, são os referido'
preces: o entregue
ao serviço de
sau.de ela Academia
para os fins previstos no § 4,° do
arhO'o
.
o I""I .°,lllas d ovando o respectivo
c ]ie f e verr 'fi cal' se
reYelalll algumn defir-iência de interpretação
das norlllas aplicáveis,
informando
o o'abinete de estudos em
conse
A ,
ti
,
fi
quenela e devolvendo-lhe
as actas. Quando se verre.arem quai quer dúvidas ou anormalidades
a Acade~la P70l1l0ve o seu rápido esrlare('imcnto
pelos comandOS ,lllllitares ou pela delegações ultramarinas
da junta
d:l:nRp_:CÇão, podendo an~~]Aar-~e n,s dee}Rõ7s daquelas
r
gaçoes se houver d ficiências
msnnaveis de natueza, legal , 1ruroerá 't'Ira ou técnica.
"
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B) Prova de aptidão físloa

Art. 23. A prova de aptidão física tem por finalidade verificar, mediante a execução de exercícios de
força, velocidade, resistência, destreza e decisão, se os
candidatos julgados aptos ou aptos condicionalmente
possuem a capacidade física básica julgada indispensável para o ulterior desempenho das funções de oficiais
de quadros permanentes.
E prestada perante um júri constituído por:
0

Comandante do corpo de alunos ou, em caso de
impedimento, por um oficial seu delegado;
Um professor catedrático militar, nomeado pelo
comandante da Academia;
Mestre de ginástica;
Um médico militar ou civil contratado para serviço militar;
servindo de presidente o oficial mais graduado ou antigo.
O júri é assistido por dois instrutores de educação
física da Academia, nomeados pelo comandante do
corpo de alunos.
§ único. Quando sej a autorizado que os candidatos
residentes nalguma das províncias ultramarinas
nela
sej am submetidos à prova de aptidão física, devem
observar-se as disposições constantes do § 1.0 do artigo 10. e dos artigos 33. a 36.°, inclusive, de te regulamento, relativos tt referida prova.
Art. 24. Os candidatos elevem apresentar-se com
equipamento próprio para a e tecução das provas, constituído por camisola sem manga, calções e sapatos apropriados, sob pena ele exclusão.
Art. 25. Os candidatos que antes do início da prova
declararem ao júri não a poder realizar por motivo de
doença ou acidente intercorr nte são observados pelo
médico do mesmo júri para verificação da doença.
§ único. Aos candidatos referido no corpo d te artigo cuja incapacidade seja confirmada e àqueles que,
no decorrer das provas, ofrrun qualquer acident que
os iuipossibil it de prosseguir
marcada pelo júri nova
data para a execução compl ta da prova, que não pode
0

0

0

0

é
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ir além dez dias depois da primeira. O não reconhecimento da incapacidade ou a falta de comparência na
nova data implica exclusão do concurso. Só podem beneficiar de adiamento, por acidente durante a prova,
os candidatos que não tenham falhado a qualquer exercício precedente considerado obrigatório.
Art. 26. Os exercícios que constituem a prova de
aptidão física, bem como a ordem e condições da sua
execução e resultados a obter, são os que a seguir se
indicam.
0

•

ORDEM DO EXERCITO

24

N.o 1

1." Série

ao

'"

tIO
Q)

tIO
Q)

tO

tO

Q)

Q)

j;.
tIO

«I

P
t

... o
~.~
~(~

a:

~
tIO

«I

P
t

... o

~:;::

..., K
~<~
W.

o

.::l

c-

e

""

~"
'o
'"o-"'
;a

"o

C)

ui
o

~

«I

"a
S

8
,...;
Q)

t
«I

-e
.....

:::
o

o

tIO
Q)

'o
f.<
Q)

~

1." Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 1

o

.s
Cl

~

1

o

<O

o

o

".:

cO

25

ORDEM DO EXERCITO N.O 1

26

1.' Série

Art. 27. O júri identifica sempre os candidatos pelo
respectivo bilhete de identidade e distribui-lhes
um
número, de pano, correspondente à ordem de chamada,
que é fixado de forma bem visível na camisola, sobre
o peito, para fácil identificação durante a realização
da proya.
Antes do início da prova e dos diversos exercícios os
candidatos são elucidados pelo júri sobre todas as condições da sua realização e sobre as demais disposições
regulamentares aplicáveis à prova e suas consequências.
Art. 28. O júri, iniciadas as provas, lança em registo
próprio do modelo anexo n." !) os resultados alcançados
por cada candidato, com as necessárias observações para
permitir a sua apreciação final sem lugar a dúvidas.
Art. 29. Os candidatos, salvo no caso de desastre ou
desistência, realizam todos os exercícios que constituem a prova, ainda que nalgum ou nalguns não satisfaçam às condições e resu ltados exigidos.
Art. 30. Para se avaliar do estado funcional dos
candidatos são os mesmos observados, durante e após
a realização da prova, pelo médico do júri, conforme
ror julgado conveniente, mas sempre logo que terminado o exercício !). o
Os candidatos considerados em condições não satisfatórias são de novo presentes à junta de inspecção, a fim
de serem reinspeccionados nos aspectos em dúvida.
Os resultados dessa reinspecção são lançados pela
junta no registo de observação médica respectivo, bem
como no livro a que se refere o artigo 18.°, e o júri da
prova de aptidão física exara-os também na ca a apropriada do registo a que se refere o artigo 28.°
.
Se forem julgados inaptos na reinspecção, o júri
abstém-se de os classificar; se forem julgados aptos, o
júri classifica-os de harmonia com o critério definido no
artigo seguinte.
§ único. Em relação aos candidatos julgados inaptos
na rainspecção , o gabinete de estudos ex ara também as
convenientes observações na relação geral a que e 1'efere o artigo 9.°
Art. 31.° O júri, no final de cada dia de provas, onsoante os resultados alcançados pelo candidatos, ela sifica-os em:
Aptos;
Recuperáveis ; ou
Inaptos.
0

0

0

0
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São classificados:
Aptos, os candidatos que tenham satisfeito na execução de todos os exercícios e cuj o estado funcional após a realização de toda a prova seja considerado bom ou que sejam julgados aptos na
reinspecção referida no artigo anterior j
Recuperáveis, os candidatos julgados aptos pela
junta de inspecção, bem como na eventual reinspecção a que se refere o artigo anterior, que não
satisfaçam a um dos exercícios 5. 0, 6. ° ou 7. o,
indicados no artigo 26.°, desde que tal facto não
revele uma insuficiência insuprível em qualquer
aspecto da sua capacidade física e que, pelo conjunto dos resultados obtidos, grau de decisão revelado e relativa faci[idade de execução dos diferentes exercícios, sej am julgados susceptíveis
da necessária melhoria após uma cuidada preparação física j
Inaptos, todos os candidatos que, tendo sido julgados aptos condicionalmente
pela junta de inspecção, não satisfaçam a qualquer dos exercícios
constituintes da prova ou que, tendo sido julgados aptos pela junta de inspecção, não sej am
considerados aptos ou recuperáveis nesta prova .
. § L." Os candidatos julgados recuperáveis podem continuar a execução das restantes operações do concurso
até decisão em contrário.
Os candidatos julgado inaptos não podem prosseguir
no concurso, mas podem voltar a concorrer no ano ou
anos seguintes, se ainda satisfizerem às demais condições exigidas .
. § 2.° O júri inscreve as suas deci ões no regi to refendo no artigo 28.° e justifica-as sempre nos casos de
candidatos classificados como recuperáveis
ou que,
tendo falhado apenas num dos exercícios 5.°, G." ou 7.°,
sej am classificados como inaptos.
Estes registos são arquivado pela secção de ginástica
e desportos enquanto os alunos a que respeitam não tenham completado os respectivo cursos e tirocínios, após
o que são entregues no arquivo da Academia.
Ãrt. 32.° Os re ultado da prova de aptidão física,
bem CODlO um r umo do motivos da inaptidão, são
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inscritos em livro próprio em cada dia de provas e autenticados por todos os membros do júri.
O gabinete de estudos extrai deste livro os resultados
correspondentes a cada dia de provas e inscreve-os na
relação geral dos concorrentes a que se refere o artigo 9.°
.Art. 33.° Nas províncias ultramarinas onde for autorizada a realização de provas de aptidão física, nos termos do § 3.° do artigo 10.°, são constituídos júris (um
por cada província) que actuam como delegações do
júri da referida prova na .Academia Militar e funcionam no respectivo comando militar com a seguinte
constituição:
Um oficial superior, servindo de presidente;
Dois oficiais, sendo um, pelo menos, especializado
em educação física;
Um médico militar ou civil contratado para serviço militar;
todos da guurnicão da província, auxiliados pelo pessoal julgado indispensável.
.Art. 34.° Compete aos comandos militares das províncias ultramarinas onde seja autorizada a realização
da prova de aptidão física:
a) Nomear a respectiva delegação do j iiri da .Academia Militar;
b ) Avisar os cnndidatos julgados aptos e aptos condicionalmente pela respectiva delegação da junta de
inspecção do local, data e 110m em que devem comparecer para a realização das provas;
c) Resolver os casos previstoa no § 1.0 do artigo 11.0;
d) Pôr à disposição da respectiva delegação do júri
da Academia OA meios necessários à execução da prova;
e) Terminadas as provas de aptidão física, recolher
as actas, bem como os registos elaborados em cada dia
pela respectiva delegação do júri, e enviá-los com a
maior urgência e pelo meio mais rápido à Academia

Militar ;
f) Fazer as comunicações ti Academin Militar previstas no § 2. o do artigo 35. ° referentes a candidatos que
desejam repetir a prova de aptidão física na Academia.
Art. 35. Compete às delegações do júri das provas
de aptidão física nas província. ultramarinas
dar execução ao disposto nos §~ 4.0 e 5.° do artigo 10.0 no
0
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artigos 11.° e 25.° a 30.° deste regulamento, com as necessárias adaptações, e ainda ao disposto no artigo 31.°,
com a seguinte alteração:
Apenas podem classificar os candidatos em:
Aptos; ou
Inaptos;
sendo considerados inaptos todos os que não satisfaçam
na execução de qualquer dos exercícios.
Igualmente lhes compete elaborar, no fim de cada dia
de provas físicas, a respectiva acta de trabalhos, mencionando nela a sua constituição, local, dia e hora em
que as mesmas se realizaram, nome dos candidatos que
compareceram, referência à.identificação a que foram
submetidos, resultados obtidos e incidentes verificados
e quaisquer factos que possam interessar ao perfeito
conhecimento de tudo quanto se relaciona com a execução da prova.
§ 1.0 Aos candidatos considerados inaptos na prova
de aptidão física realizada nas províncias ultramarinas,
por não terem satisfeito apenas a um dos exercícios
indicados no artigo 31.° para os recuperáveis, é concedida a possibilidade de pre tarem novas provas perante
o júri da Academia Militar, desde que:
Tenham sido julgados aptos, quer na inspecção módica, quer na reinspecçâo a que eventualmente
tenham sido sujeito, nos termos do artigo 30.°;
Entreguem no comando militar da referida província ultramarina, no prazo máximo de 48 horas
após a publicação do resultado das provas de
aptidão física, declaração de que desej am aproveitar-se da concessão, fazendo a deslocação por
sua conta e risco;
Po sam apresentar-se na Academia Militar até três
dias ante da data fixada para a 2.a chamada da
prova de aptidão cultural.
. § 2.° Os comando militares das províncias ultram~rmas que recebam declaraçõo de candidatos nas condiçõe do parágrafo anterior, verificada a possibilidade
de o me mos ainda poderem apresentar-se na Academia Militar dentro do prazo ali indicado, comunicam

30

ORDEM DO EXERCITO N.o 1

1.' Série

telegràficamente ao comando da Academia a data prevista para a sua apresentação e conferem a indispensável guia aos interessados.
§ 3.° O júri da Academia Militar, na classificação dos
candidatos nas condições
dos parágrafos anteriores,
considera-os como qualquer candidato que apenas nela
tenha prestado as suas proyas e classifica-os em aptos,
recuperáveis ou inaptos, de harmonia com o disposto
no artigo 31. °
Art. 36.° O Estado não assume qualquer responsabilidade pelas consequências de acidentes que os candidatos pos~am sofrer durante a execução da prova.
Art. 37. Os processos organizados nas províucias
ultramarinas onde se realizam provas de aptidão física
e enviados à Academia Militar pelos re pectivos comandos militares, nos termos da alínea e) do artigo 34.°,
são apreciados 1)('10 gabinete de estudos para ser verificado se foram respeitadas todas as diaposições de carácter legal 'e burocrático inerentes tis prova de aptidão
física. Extraídos os elementos necessários à regular execução das operações do concurso, o gabinete de estudos
entrega na secção de ginãsticn e desportos OR registos
a que se refere o artigo 28,°, para os efeitos previ tos
no § 2.° do artigo 31.°, e arqu-iva as respectivas adas.
Quando se verificarem quaisqner dúvidas ou anormalidades, a Academia promove o seu rápido esclarecimento pelos comandos militares ou pela delegações
ultramarinas
elo júri das provas de aptidão física. podendo anular-se as decisões daquelas delegaçõe , se houver deficiências .ineanãveis de natureza legal 011 burocrática.
0

e) Prova de aptidão cultural
0

Art. 38. A prova de aptidão cultural a que são submetidos os candidatos ti admissão aos diversos cur os
da Academia Militar é constituída pelo conjunto dos
seguintes exames escritos:
a)
b)
c)
d)

Matemática

;

Ciências físico-químicas;
História e geografia;
Português;

a prestar na Academia perante júris con tituídoa,
forme se indica no artigo 48.° deste regulamento.

con-
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§ único. Quando sej a autorizado que os candidatos
residentes nalguma das províncias ultramarinas
nela
sejam submetidos à prova de aptidão cultural, devem
observar-se as disposições constantes dos artigos 61. a
66. de te regulamento.
Art. 39. Os exames de matemática e de ciências físico-químicas incidem sobre as matérias dos programas
constantes dos anexos n.0 10 e 11, baseados nos das
disciplinas correspondentes do 3. ciclo do curso dos
liceus e versam não só os conceitos gerais e fundamentais, como as suas aplicações sob a forma de problemas,
com exclusão de reprodução de demonstrações.
O exame de ciências físico-químicas compreende uma
parte de física e outra de química; estas partes podem
ser consideradas isoladamente nos casos previstos no
§ 4. do artigo 42.
Al'L 40. O exame de história e geografia incide sobre a matérias do programas constantes do anexo
n. o 12, com o desenvolvimento exigido pelos respectivos programas do 2.° ciclo do cur o dos liceus, e compreende uma parte de Iii tória e outra de geografia;
estas partes também podem ser consideradas isoladamente nos caso' previstos no § 4.0 do artigo 42.0
Art. 41. O exame de língua portuguesa consta ela
apreciação do texto re ultante elo exame elo artigo anterior, sob os aspecto ele redacção, ortografia, sintaxe
e legibilidade.
Art. 42. São dispen ados da prestação da totalidade
dos exames constituintes da prova de aptidão cultural
os candidato
que tenham obtido média de 14 valores
ou superior na classificação do 7. ano do Iiceu ou nas
habilitações para () efeito equivalentes, desde que as
suas habilitações incluam as di ciplinas de Matemática
e Fí ico-Qu ímica do 3.° ·iclo. Aqueles qu , embora
tendo média de 14 valere ou superior nas habilitações
que lhes ão xigidas, não possuam as disciplinas de
Matemãtica
e Físico-Químicas ou qualquer desta , são
submetidos ao exame da prova de aptidão cultural
corre~pondente ;IS disciplina que não têm .
. 1.0 1 O cálculo das média referida no corpo deste
a.rtigo a ela' .ificução dos candidato com o 7. ano dos
hc('us refere-se apenas tI de te ano e, para aqueles que
possuam hnhilitnçõe
consideradas
equivalentes
ao
3. ciclo, a média diz respeito a todas as disciplinas
que, no seu conjunto, são contada, para a equivalência.
0

0

0

8

0

0

0

•

0

0

0

0

T

0

0
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Quando, no último caso, essa média não conste dos respectivos certific~dos! é a mesma calculada, ~a Academia em valores inteiros, arredondando as décimas para
a unidade superior, se forem 5 ou mais, e desprezando-as, se inferiores la 5.
§ 2.° Os concorrentes ao abrigo da alínea b) do artigo 3.° são também dispensados das provas de aptidão
cultural.
.
§ 3.° Os candidatos que já possuam cadeiras universitárias da natureza de qualquer dos exames constituintes da prova de aptidão cultural são dispensados
dos respectivos exames.
§ 4.° Os candidatos que concorrem condicionalmente
não são dispensados de qualquer dos exames constituintes da prova de aptidão cultural e ficam sujeitos
aos seus resultados, salvo se completarem posteriormente o 3.° ciclo liceal ou habilitações equivalentes
C0111 média
de 14 valores ou superior, !Caso em que
os resultados se anulam, a menos que digam respeito a
exames a que sejam obrigados, nos termos da última
parte do corpo deste artigo.
Todavia, se antes de iniciarem a prova de aptidão
cultural apresentarem certidões de terem completado as
habilitações em falta ou de que a sua classificação será
de 14 valores ou superior, mesmo que na disciplina
em causa obtenham a nota mínima de aprovação (10),
é-lhes apl icável o disposto no corpo deste artigo sobre
dispensas desta prova.
Art. 43.° Os candidatos dispensados de pre. tação da
prova de aptidão cultural podem ser submetidos a um
ou mais dos exames que a constituem, se pretenderem
melhorar a sua classificação para efeitos ele admissão,
mas ficam sujeitos à classiflcaeão que obtiverem, mesmo
que esta seja inferior à ql1e já tinham.
§ 1.0 O exame de história e geografia implica sempre
a atribuição de classificação no exame ele língua portuguesa.
§ 2.° Os candidatos que pretendam usar da faculdade
prevista no corpo deste artigo devem entregar declaração dos exames que desejem faser juntamente com o.
requerimento em que pedem a admissão ao concurso.
§ 3.° Podem, no entanto, desistir da prestação de
todos ou de alguns destes exames, desde que o declarem por escrito e por forma que as respectivas declarações dêem entrada na Academia Militar (gabinete de
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estudos) ou nos comandos militares das províncias ultramarinas, consoante o local onde devem prestar tais
exames, até três dias antes da data marcada para a sua
realização,
§ 4.· A não comparência a qualquer dos exames solicitados, sem a oportuna entrega de declaração de desistência, implica a exclusão do concurso.
Art. 44 .. A duração máxima útil de cada um dos
exames é de:
Três horas para o exame de matemátiea;
Três horas para o exame de físico-químicas;
Duas horas para o exame de história, geografia e
língua portuguesa.
Entre os exames há um intervalo mínimo de um dia.
Art. 45 .. São feitas duas únicas chamadas para a
realização da proya de aptidão cultural (conjunto dos
exames aplicáveis), intervaladas, no mínimo, de cinco
dias entre os respectivos inícios, podendo os candidatos
optar livremente por uma ou por outra das chamadas.
Art. 46 .. As datas, horas e locais de realização do
conjunto de exame, quer da 1.", quer da 2." chamada,
são anunciados por meio de avi os afixados em local
da Academia aces ível ao público com, pelo menos, dez
dias de antecedência sobre a sua realização.
Art. 47. Para cada um dos exames de matemática,
de Iísico-química
e de história e geografia é preparado
um conjunto de ponto' em número não inferior a dez,
que são oportunamente
sorteados na Academia, por
forma a evitar que se repitam em dias diferentes, quer
na metrópole, quer nas províncias ultramarinas.
Art. 48 .. Para preparação,
condução e ela sificação
??s. exames referido no artigo 38. constituem-se três
jurrs, sendo:
0

0

Um para o de matemática;
Um para o de ciências físico-químicas;
E outro para o conjunto do exames de história
e geografia
de língua portugu a.
Cada um dos referidos júri é constituído por três
profe sores da Academia, nomeados pejo comandante,
e presidido pelo prof'es '01' mais graduado ou antigo que
dele faça parte.
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A cada júri podem ser agregados os professores ou
instrutores da Academia julgados necessários para auxiliarem a condução dos exames.
Art. 49.° Os pontos dos exames são submetidos à
aprovação do comandante da Academia por in~erlllé~io
do director de instrução, com, pelo menos, qUlllze dia
de antecedência sobre a data em que devam produzir
efeitos.
Art. 50.° Os 'candidatos são identificados pelos sens
bilhetes de identidade no decurso ela realização dos
exames.
Art .. 51.° Os candidatos devem comparecer nos exames munidos de caneta de tinta permanente, sendo-lhes interdito o uso de canetas designadas por esferográficas.
Art. 52.° Os cadernos onde se efectuam os exames
são fornecidos pela Academia e preparados de forma a
que a classificação
de todas as provas sej a feita sob
reserva do anonirn ato dos candidatos que as real izarem.
Art. 53.° Com os cadernos. são entregues, por escrito,
as necessárias instruções para a realização das pl'oYas,
bem como os pontos.
Art. 54.° A coutagem do tempo de duração dos exames só se inicia depois ,de o júri se as egurar de que
todos os candidatos tomaram conhecimento das instruções e dos pontos distribuídos.
Art. 55.° Os júris a que se refere o artigo 48.° classificam os exames escritos de O a 20 valere , sem fracções, havendo as seguintes classi üeuçõeA:
a) Uma para o exame de matemática;
b) Duas para o exame de ciências físico-químicas,
se~do. uma relativa à parte de física e outra à parte de
qunmoa ;

c) Duas para o exame de história e eeozrafia sendo
"
o o u parte
,
uma re 1a t"rva a parte d e h'istõria
e outra
de
geografia;
, d) ,Uma pa.:a o exame de ~íngua portuguesa, r lativa a redacção, ortografia, sínta e e lerribilidacle do
texto do exame de história e geografia ou bas que forem
aplicáveis,
Art, 56.° As classificações são exaradas a tinta e autenticadas por todos os elementos do respectivo júri na
capas dos cadernos referidos no artigo 52,°, os quais,
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ainda sob reserva do anonimato dos candidatos que as
realizaram, são entregues ao director da instrução.
Art. 57. o A apreciação final das classificações obtidas pelos candidatos em cada UIll dos exames da prova
de aptidão cultural é feita por novo júri, constituído
pelo director da instrução, servindo de presidente, e
pelos presidentes dos três júris referidos no artigo 48.
Este júri procede à verificação dos candidatos que
efectuaram os exames e pode rever as classificações
de
cada um deles, considerados os resultados das inspecções e da prova de aptidão física e a classificação nas
ha bil itações exigidas para a admissão, lançando as
médias das classificações resultantes
em Iivro ,apropriado, sob a forma de acta de reunião, a assinar por
todos os seus elementos. Dàs actas constará tudo o mais
que for tido por indispen ável para a apreciação dos
resultados das provas e das ocorrências extraordinárias
que durante elas se tenha verificado.
Das decisões deste júri não há apelo.
§ único. Após a transcrição dos resultados para o
livro de actas referido, os cadernos em que os candidatos prestaram os seus exames são entregues pelo júri
no gabinete de estudos, que reúne os respeitantes a
cada concorrenle por ordem numérica destes, para entrega ulterior no arquivo da Academia, acompanhados
de relação, de que fica com um duplicado.
Art. 58. A classificação final dos candidatos na
prova de aptidão cultural é obtida pela média das seguintes classificações:
0

0

Classificação do
Média do exame
Média do exame
Clas ificação do

exame de matemática;
de ciências físico-químicas;
de história e de geografia;
exame de líugua portuguesa;

0';1 apenas das correspondentes aos exames que os candldato tenham feito .
. As média, quer as parciais, quer a final, são apreciadas até tt décimas, endo as eventuais centésimas
arredon(lada
para a' décimas imediatamente superiores, e forem 5 ou mui , e desprezudas se inferiores a 5.
Art. 59.
fio limiuudos o' caudidatos que:
a) Ohtivorem classificação inferior a 10 valere no
exame <1 matemática ou no de língua portuguesa;
0
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b) Obtiverem média inrer~~r ~ 10 ,v~lores, n~s duas
classificações do exame de cieucias físico-químicaa ou
nas do exame de história e geografia;
c) Obtiverem menos de 8 valores em qualquer das
partes que constituem os exames referidos na alínea
anterior, se prestadas em conjunto, ou menos de 10 valores, se prestadas isoladamente, conforme o previsto
nos artigos 39. o e 40. o
Art. 60. Os resultados da prova de aptidão cultural
dos candidatos não condicionais são extraídos pelo gabinete de estudos do respectivo livro de actas e afixados em local da Academia de Iáoil acesso ao público,
para conhecimento dos interessados, devendo mediar o
máximo de dez dias entre a realização do último exume
e aquela afixação.
Relativamente aos candidatos admitidos condicionalmente a CüIl!CUI1&O que entreguem, dentro do prazo quo
para o efeito for fixado, os certificados das habilitações
exigidas para a admissão, só são publicados os resultados dos que tenham obtido menos de 14 valores no
7. o ano (ou equivalente) e os dos exames feitos nos termos da última parte do corpo do artigo 42. Os restantes resultados não se publicam.
Art. 6l.° Nas províncias ultramarinas
onde ror autorizada a realização das provas de aptidão cultural
são as mesmas levadas a efeito sob a orientação e responsabilidade de júris (um por cada província), que
actuam como delegações do júri da referida prova na
Academia Militar e funcionam no respectivo comando
militar com a seguinte constituição:
0

0

Três oficiais, dos quais, pelo menos, um oficial
superior como presidente.
. Estas .del~gaçõe~ podem ser au~iliadas pelo pessoal
Julgado indispensável para a fiscalIzação.
,A~t. 62. Compete aos comandos militares das provmcias ultramarinas onde seJa autorizada a realisação
da prova de aptidão cultural:
a) Nomear a respectiva delegação do júri da Arademia Militar;
b) Avisar os candidatos que, de harmonia com relações enviadas pela Academia Militar, devem fuz r a
prova do local, datas e horas em que se realizam a uas
duas chamadas;
0
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c) Resolver os ca os previstos nos § § 3. o e 4. do artigo 43.
d) Pôr à disposição da respectiva delegação do júri
da Academia os meios necessários à execução da prova;
e) Terminado cada um dos exames, recolher a respectiva acta elaborada pela delegação do júri e o sobrescrito confidencial com os cadernos a que se refere
o artigo 66. e enviá-los, com a maior urgência e pelo
meio mais rápido, ao comando da Academia (gabinete
de estudos), juntando, quando aplicável, as declarações feitas ao abrigo do § 3. do artigo 43.
Art. 63. As delegações que funcionam em cada província recebem da Academia Militar, por intermédio
do comando militar de que dependem:
0

0

;

.

0

0

0

0

A indicação das datas e horas para a realização
elo exames da' 1." oe 2.'" chamadas (as quais devem ser tão próxima quanto po sível das datas
fixadas para a metrópole) ;
As relações dos candidatos a submeter às provas;
O 'cadernos em que o.' exa.me·s devem ser executados, a que ' e refere o artigo 52.
Os ponto de exame a que se refere o artigo 47.
para o exames a realizar na província ultramarina COl1. iderada ;
A instruçõese crita a que e refere o artigo 53.°
para a realização das mesmas provas;
0

;

0

e compete-lhes:
a) Promover o avisos ao candidatos, por intermédio do respectivo comando militar;
b) Dar xecução ao di posto nos §§ 4.° e 5. do artigo 10. e nos artigo. 44.° a 46. (sendo a afi ação feita
no comando militar da província) e 50.° a 54.° deste
regulamento.
Ar t; 64.° As del gações podem aceitar a. declarações
de d sistência previ tas no . 3.° do artigo 43.°, observando o que no mesmo número 'e prescreve quanto a
prazo d entrega, para o. con equ ntes pfeitos.
Art . ü5.0 Terminndo cada 'Um <10' e. ames que ooustituom a proya de aptidão cultural (1." ou 2.&chamada),
as d lega,õcs elaboram a respectiva ar-tu elos trabalhos
onde mencionr m fi, sua con: t ituiçâo, local, dia e hora
em que s real izou o exam ,110m s dos candidatos que
0

0

0
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compareceram, referência à identificação a que foram
submetidos, incidentes verificados e quaisquer outros
factos que possam interessar ao perfeito conhecimento
de tudo quanto se relacione com a execução do mesmo
exame.

Art. 66. As delegações, apenas recolhidos os cadernos de cada exame, conferem o seu quantitativo e, asseguradas de que os mesmos não contêm qualquer elemento aparente que permita identificar os candidatos
que o efectuaram, 'rubricam-nos no fim do texto, encerram-nos imediatamente num sobrescrito ou diapositívo
equivalente que, devidamente lacrado, com a classificação de confidencial e encerrado dentro de outro invólucro, entregam
no respectivo comando militar,
acompanhado da acta referida no artigo 65.°, para envio ao comando da Academia Militar.
Art. 67. À medida que são recebidos no gn,hinde de
estudos os processos respeitantes a cada exame realizado nas províncias
ultramarinas,
este entrega os
sobrescritos confidenciais aos júris respectivos para
classificação,
em condições em tudo semelhantes
às
seguidas para os cadernos dos cnnd idntos da mctrópole.
Havendo
dúvidas ou anormalidades nas adas, o gabinete ele estudos promove os necessários esclarecimentos, podendo anular-se alguns exames caso se verifiquem deficiências insanáveis.
As actas RÓ suo arquivadas depoia dr ViSÜlS pelo dircctor eh instrução.
0

0

D) Prova pslootéonloa

Art. 68. Transiiln'inmente,
a prova psicotécnir-n não
tem cará.cter eliminat6:io e visa apenas a apreciação
ela capncidado dos candidatos para o exerC'Ício das funções .próprias de oficia is
quadros perman nt es,
espor-inl monto nos as]>rctoR de intoligr-llcia geral e tÍ'Cnica, fnculdrule de COIllI)1'('€'nRITo,
memória (lo ('oll~er'\"ação. tempos (le ronc(,'i'ío, rríeuçâo distribuída
e concenirada r coordrnac.:ão motora.
Dadns flS cnl'a('jNíst.icas especinis desta prova, mriodos e muterin is (10 invr<;tlga,i'ío ut il izado», rE'ali:Mt-.e,
em regra, a'J)('lla~ na Acndemin Militar e, emprr que
possfvel 011 c0]1vrniell1r, si 1111.1 lift nenmentr.
para todos
os concorrentes.
'
0

no
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Art . 68.° Para a preparação,
condução e apreciação
da proya psicotécnica
relativa
a cada concurso o comandante
da Academia
nomeia um júri constituído
por:
Professor da 26.& cadeira (Psicologia,
Pedagogia
e
Arte de Comandar)
j
Chefe do serviço de saúde da Academia j
)festre de ginástica j
Dois oficiais da Academia,
pertencentes
ou não ao
corpo docente, de preferência
especializados
em
assuntos psi('oté(,llieo , servindo de presidente
o
oficial mais graduado
ou antigo.
Para auxiliar
o júri na ~ndução
da prova psicotécnir-a (, cumundu nte (h Academia
nomeia os oficiais
julgados necessários.
Art . 70.° Os candidatos
residente.
na: províncias
ulíramnriuas
que tenham sido julgados
em condições de
admit ir t~ Academia
e se encontrem
dentro do número
de' YlIgas a berfu s deslocar-so-ão
l\ metrópole
a expen. aR do ESl ado e prestam na Academia
Militar a prova
psicoí ~cn icu.
Arí . 7l.° _\ ela sifica<;ão obtida pelos candidatos
nos
diferentes
testes a qu(' são subruetidos
na prova psi('o! icnir a é exarada a tinta e assinada por todo. o. ('lementes do jüri nos próprio.
documentos
preenchidos
pelo' cand iduto: , ou TIl regi to-próprio
quando.
trate
de exames em qUl' os 111 smos não tenham
de preencher qualquer
documento.
dos resultados
Art.. 72.0 Com ha'e na apreciação
ohl ido« nos difer ntes testes reduzido.
a gráficos de
aptidão,
o júri lunçu
m livro próprio as conclusões a
que chegou.
O gnbinf'le de studos con ervará e te livro em regillJe coufidencial.
Ar-t , 7:1.0 Os testes relativos a cada concurso são agrupado: por concorrente
e por ordem numérica destes e,
c1rpoi" de juntos ao.' registos referidos no artigo 71.0 e
aos c1ocmn('ntos re]ntiyos à prcparfl\,i1o de toda a prova
psic'otr('lli('a,
silo CllC'P1Tnc1osnum sohl'es('rito que é Ja('1':\(10 perante'
to(10.· os lU mhro. do jlÍl'i c "l!('fe (ln sec(;iio cl(' illfol'1l1:l1..·()rs,rrgislo e cstatílit i('fi (lo gahillcte de
('stncJos, r por eles 1'l1hric:1(lo, parn '111e assim se garallta o sigilo sohre a natureza. (lo~ e.'ame~ e método
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de classificação. O sobrescrito fica arquivado até 31 de
Dezembro do ano do concurso no gabinete de estudos e,
findo esse prazo, é entregue no arquivo da Academia
juntamente com um exemplar da relação do seu co~teúdo, de que o gabinete de estudos conserva um duplicado no seu arquivo.
§ único. Quando o comando da Academia determi~e
ou autorize a consulta deste processo, é o mesmo requIsitado ao gabinete de estudos ou ao arquivo da Academia, conformr, a data de requisição, com o visto do
comandante ou 2.° comandante, e é aberto na presença
do chefe da secção de informações, registo e estatística.
Após a consulta, os elementos autorizados a fazê-Ia
juntam ao processo um relatório dos factos ocorridos e
encerram-no novamente, como se indica no corpo deste
artigo.
CAPITULO IV

Selecção e incorporação dos candidatos
Art. 74.° Para o preenchimento das vagas abertas
anualmente ,para a admissão à Academia os candidatos não eliminados do concurso em qualquer das suas
operações, ou sep:
a) Os julgados aptos ou aprovados em todas as operações do concurso a que devam ser submetidos;
b) Os julgados aptos condicionalmente
pela junta
de inspecção e, bem assim, os classificados como recuperáveis pelo júri da prova de aptidão física que sejam
aprovados nas restantes operações do concurso a que
devam ser submetidos;
são seleccionados de harmonia com as disposiç'õe constantes dos artigos 75.° a 78.°, inclusive, e sezuintss.
Art. 75.° A todos os candidatos nas cond~ões do artigo anterior é atribuída um~ classificação de aptidão
cultural, a calcular pelo gabmete de estudos fazendo
a média aritmética, levada aié às décimas, com arredondamento das suas frncçôos, se necessário:
a) Da classificação nas habilitaçõss exigidas para a
admissão ao concurso, calculada nos termos do § 1.0 do
artigo 4-2.° deste regul ament o, excepto qu ando se trate
de concorrentes ao ~brig(:. da alín~a b) do artigo 3.0,
caso em que a clnssificação a consúlerar é a averbada
na respectiva carta do curso de enrrenheiro'
b
,
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b) Da classificação obtida na prova de aptidão cultural, calculada nos termos do artigo 58. deste regulamento.
§ 1.0 Quando se trate de concorrentes dispensados da
prova de aptidão cultural, a sua classificação para a
admissão é apenas a respeitante às habilitações exigidas para a admissão ao concurso.
§ 2.° Os resultados da inspecção e da prova de aptidão física não são traduzidos em valores, tendo apenas
carácter eliminatório ou de estabelecimento de prioridades, conforme se dispõe no artigo seguinte .
Art. 76.° O gabinete de e tudo elabora relações separadas dos candidatos em condições de admitir que
tenham concorrido:
..
A) Sem destino especificado;
B) Com de tino a administração militar;
C) Com destino a aeronáutica militar;
e bem assim dos oficiais milicianos:
D) Pára-quedistas
a destinar às suas armas de OTlgem (uma relação para cada arma);
E) Com cur os civis completos de engenharia
que
tenham concorrido ao abrigo da alínea b) do artigo 3.°
(uma relação para cada curso).
Além disso, tendo em atenção o disposto no artigo 4.°
deste regulamento
sobre preterição dos concorrentes
condicionai, em face dos que o não são, e ainda as diferentes situações previstas no artigo 74.°, conforme os
r?s.ultados da junta de inspecção e da prova de aptidão
hSll'a, o gabinet.e de estudos, dentro de cada uma das
relações prevista na alíneas anteriore , considera as
eguintes divisões:
La Candidatos não condicionais;
2. a Candidatos condicionais;
cada uma delas suhdividida em:
_a) .Tulgado» aptos ou aprovados em todas as operaçoes do concurso;
. b) Julgado aptos condicionalmente pelas juntas de
lllspec~ã~ ou ~ulgado recuperáveis pelo júri da prova
de aphc1ao fíSICa.
('ollsid.erando, finalmente, que os candidatos procedenjes <111' ctnmento do Colécio Militar e do Instituto
T'eenlCO
. Militar dos Pupilos n elo Exército que satisfaçam a todas a eoudiçõe
entram em primeiro lugar
0
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em relação aos restantes,
o gabinete
de estudos,
em
cada uma das subdivisões
referidas,
relaciona
os respectivos candidatos
pela seguinle ordem:
1.0 Procedentes
directamente
.daqueles
dois estabelecimentos,
por ordem decrescente
da sua classificação,
calculada
nos termos do artigo 75.° j
2.° Restantes
candidatos
da subdivisão,
também por
ordem decrescente
das respectivas
classificações.
§ único. As relações referidas neste artigo silo la~çadns em livro próprio,
assinadas
pelo chefe do galnnete de estudos e visadas pelo director da instrução.
Art. 77.° As condições de preferência
a observar em
caso de iguo ldade de classificações
dentro de cada uma
das subdivisões
referidas
no artigo anterior
são as seguintes:
L." Ser filho de oficial do quadro
permanente
do
Exército,
da Armada
ou da Aeronáutica,
com plecedência para os órfãos de pai j
2.a Ser neto de oficial ou oficiais do quadro permanente do Exército,
da Armada
ou da Aeronáutica,
igualmente
com precedência
para os órfãos de pai;
3.a Ser filho de qualquer
outro militar
do quadro
permanente,
com precedência
também
para os órfãos
de pai;
4.a Ter mais tempo de instrução
militar
com boas
informações;
5.a Ter mais tempo de instrução pré-militar
com toas
informações;
s.- 'reI' menos idade.
0
Art. 78. A admissão dos candidatos
abrangidos
em
cada uma das alíneas A) a E) elo artigo 76.° é feita
tendo em atoução os números de vagas que, re poctiva.
mente, forem inc}i.cndos 'em cada ano pE'ololEstado-Maior
do Exército,
respeitando
as precedências
indicadas
no
mesmo artigo dentro de cada unia delas.
§ únic?,. Quando o~ candidatos
em condições de ser,~m adrnifidos ao alm~o do n." 3) da a1111E'[Ia) do artigo 8.° deste regulamento
CXC' (lerem um terço do mimero de vagas previstn para o curso de aeronáutiea
em
<1:le pr<,te~nem ingreRRar e tam bérn quando os oficiais
pilotos aVla(lores do quadro ele rompl<'lllento
c cederem 50 por cento deRse mímero,
a Academia
Militar
procura
?htN (lo Estado~Maior
da Força Aérea, pOI
intermérlio
elo Estado-Maior
(10 F,'prcito,
ind icnção sohre o procedimento
a adoptar a seu respeito.
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A Academia Militar solicita também indicação do
Estado-Maior do Exército sobre o procedimento a observar quando os concorrentes pára-quedistas ou já engenheiros em condições de serem admitidos sejam em
número superior a 50 por cento do número de vagas
previsto no ano em que concorrem para os cursos a que
se destinam.
Art, 79. Terminada a selecção dos candidatos o gabinete de estudos lança os resultados na relação geral
referida no artigo 9. sob a forma de « admitidos» ou
(mão admitidos» e menciona os respect ivos destinos,
quando definidos; junto dessa relação é afixado aviso
indicando a data em que os admitidos devem efectuar
a sua apresentação na Academia salvo quando outra
forma de convocação sej a considerada preferível.
Além disso o gabinete de estudos:
0

0

,

Expede avisos por intermédio dos comandos militares das províncias ultramarinas
para os candidatos civis ali residentes;
Solicita à direcção do serviço de pessoal que promova a apresentação na Academia, na data
fixada, dos candidatos militares admitidos, quer
se encontrem colocados na metrópole, quer nas
províncias ultramarinas,
dando conhecimento do
pedido aos comandos das províncias interessadas
por via telegráfica.
§ único. São excluídos da admissão o candidatos que
não efectuem a sua apresentação na data que lhes ror
determinada.
'I'odavia, aos que não possam efectuar a sua apresentação em consequência de doença ou desastre intorcorrente ou outro motivo de força maior é concedido
um prazo de vinte dia pam aquela apresentação,
contado de de a ua falta, se comunicarem a situação dentro de cinco dias, juntando documento justificatiyo do motivo da não comparência, uma vez que
pelo comando da Academia seja aceite a justificação.
A não apreseutaçâo dentro daquele prazo implica a excl usão da admissão.
Art: 80. As despesas de deslocação dos candidatos
admitidos, entro a. . uas residências e a Academia Militar, correm por conta do. interessados.
0
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§ único. Exceptuam-se
as despesas dos candidatos
que se encontrem no ultramar
à data da sua convocação para o ingresso na Academia.
Art. 81.° A Academia Militar, logo que se tenham
apresentado os candidatos admitidos, envia uma relação
geral dos mesmos à direcção do serviço de pessoal para
publicação na Ordem do Exército.
CAPITULO V

Disposições diversas e Iransi!órias
Art. 82.0 Os candidatos à admissão nos cursos transitórios de engenharia,
ao abrigo do disposto na alínea b) do § 2.° do artigo 74.° do Decreto-Lei n.? 42 151,
de 12 de Fevereiro de 1959, conjugado com o disposto
na alínea c) do § 1.0 do mesmo artigo, são submetidos
a todas as operações do concurso referidas no artigo 10.°
deste regulamento;
porém, no que respeita à prova de
aptidão cultural,
em obediência it legislação que vigorava à data da 'promulgação
daquele decreto-lei,
em
quaisquer circunstâncias
são obrigados apenas à prestação dos exames de história, geografia e língua portuguesa. Além dos documentos
referidos no artigo 7.0,
devem entregar certificados das cadeiras que os habilitem a concorrer.
Art. 83.° Os candidatos
provenientes
do Instituto
'I'éonico Militar dos Pupilos do Exército, enquanto ali
não estiver integralmente
aplicado o disposto no Decreto-Lei n ,? 42632, de 4 de Novembro de 1959, sobre
reorganização
dos respectivos
cursos para o ingresso
nas escolas militares,
são admitidos
ao concurso na
Academia desde que façam naquele Instituto os exames
das disciplinas de Ciências Físico-Quimicas
e de Desenho correspondentes
ao 3.° ciclo liceal.
Art. 84.° Enquanto
não estiver provido o cargo de
professor catedrático da 26.a cadeira o. comandante
da
Academia nomeia para fazer parte do júri da prova
psico técnica
um
outro
professor
(catedrático
ou
adjunto) .
Também,
enquanto
a Academia
não dispuser dos
meios necessários, inclusivamente
de um serviço especialmente organizado para o efeito, o comandante pode
solicitar a colaboração de especialistas estranhos ao seu
quadro de oficiais, mas de preferência militares.
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§ único. Entretanto, a prova psicotécnica é realizada,
de preferência, depois da admissão dos candidatos, servindo de base para as normas a adoptar nas futuras
provas.
Art. 85. Os processos dos concorrentes, excepto o
requerimento e o questionário do modelo anexo n ," 2,
podem ser restituídos aos interessados que tenham desistido do concurso antes de terem sido submetidos a
qualquer prova, desde que o requeiram, indicando o
ano do respectivo concurso. Fora deste caso não se restituem processos nem quaisquer dos documentos que os
constituem.
Art. 86. Os livros e processos de actas relativos aos
resultados das várias operações do concurso são guardados no gabinete de estudos e, quando encerrados,
entregues no arquivo da Academia logo que se tornem
desnecessários naquele gabinete.
Art. 87.° Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na
aplicação deste regulamento são resolvidos pelo comandante da Academia Militar dentro dos princípios gerais
aplicáveis que nele se contêm.
Art. 88. As disposições deste regulamento relativas
ao funcionamento da junta de inspecção revogam o disposto na Portaria n ." 17 409, de 30 de Outubro de
1959.
Lisboa, 2 de Janeiro de 1961. - O Ministro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
0

0

0
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MODEL.OS

ANEXO N.o l-A
Ex.mo Sr. Comandante

da Academia

Militar

F. (a) ... , (b) .. " filho de (a) ... e de (a) ... , desejando
ser admitido (c) •..
ao concurso para admissão ao 1.0 ano geral
da Academia Militar (d) ... , ao abrigo do artigo Lodo Regulamento Geral de Admissão de Alunos, para o que junta os
documentos
previstos no artigo 7.° do mesmo regulamento,
e
obrigando-se a seguir qualquer dos cursos para que venha a ser
destinado nos termos das disposições legais de selecção.
Pede deferimento .
. . de ...
de 19.
(Assinatura)
(b) •.
(a) Nomes por extenso e exactamente
conforme constarem da certidão
de nascimento apresentada.
(b) Posto, quadro,
arma ou ramo das forças armadas e unidade do
requerente, quando mi.itar.
(c) Escrever:
«coudicionalmcntes , quando o candidato não tenha ainda
concluído, i1 data do encerramento do concurso, :1S habilitações exigidas.
(d) Escrever:
<com destino ao curso de administração militar>, quando
aplicável,

Obse/'caçao.
peI selado.

-

Este

requerimento

deve ser dactilografado

e feito em pa-

ANEXO N.o l-B
Ex.mo

Sr. Comandante

da Academia

Militar

F. (a) ... , (b) ... miliciano de (c) ... , (d) ... , na efecItividooe de serviço em (e) ... , filho de (o) ...
e de (a) , .. ,
desejando ser admitido ao concurso para admissão ao 1.0 ano
geral da Academia Militar, ao abrigo da allnea (f) , .. do artigo 2.° do Regulamento
Geral de Admissão de Alunos, para o
que junta os documentos
previstos no § 1.0 do artigo 7.0 do
mesmo regulamento.
Pede deferimento

., . . .

de ...

.

de 19 .

(Assinatura)
(b) ..
(a) Nomes por extenso e exactamente
de nascimento aprosentadn.
(b) Posto.

conforme

constarem

da certidão

La Série
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(c) Escrever:
.Aeronáutica.
ou a arma a que pertencer, conforme seja
piloto aviador ou especializado em pára-quedismo.
(d) Escrever:
«piloto aviador> ou «especializado em pára-quedismos , conforme o caso.
(c} Unidade.
(f) Escrever:
ca). ou .b). conforme seja piloto aviador ou especializado
em pãra-quedismc.

Observação.
pel selado.

-

Este

requerimento

deve ser dactilografado

e feito cm pa-

ANEXO
Ex.mo

Sr. Comandante

da Academia

N.o l-C

Militar

F. (a) ... , (b) , .'., de (c) ,~ ., na (d) . , ., filho de (a)
e de (a) , . " tendo sido autorizado a concorrer à admissão na
Academia Militar, por despacho ministerial
de ... / ... / ... , e
desejando ser admitido
(c) ...
ao referido concurso, pam o
1.o ano geral, (f) .. " ao abrigo do n. o (9) . . . da alínea a) do
artigo 3.0 do Regulamento
Geral de Admissão de Alunos, para
o que junta os documentos previstos pelo § 2.0 do artigo 7.0 do
mesmo regulamente.
Pede deferimento

.,

'

.

. . de . , , de 19 .
(Assinatura)
(b) , ,

(a) Nomes por extenso e exactamente
conforme constarem da certidão
de nascimento apresentada,
(b) Posto e quadro.
(c) Escrever:
«Aeronáutica. ou a arma e a unidade"
que pertencer.
(d) Escrever:
«efectividade de serviço. ou edisponibilidades , conforme
a situação.
(c) Escrever:
«condicionalmente.
quando o candidato não tenha ainda
concluído, iJ. data do encerramento do concurso, as habi.ítações exigidas.
(f) Escrever:
«com destmo ao curso de administrução militar», quando
aplicável.
(g) Escrever o número aplicável.

Observação.
pei selado.

-

Este

requerimento

deve ser dactilografudo

e feito em pa-

ANEXO
Ex.mo

Sr, Comandante

da Academia

N.o 1-D

Militar

F, (a)"
" (b)",
de (c) , ",
na (d) , '"
filho de (a) , , ,
e de (a) " " tendo sido autorizado .a concorrer à admissão na
Academia Militar, por despacho miuisteriul
de ... / .. .] .. " e
desejando ser admitido ao referido concurso. com destino ao
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curso de ... , ao abrigo da alínea b) do artigo 3.0 do Regulamento Geral de Admissão de Alunos, para o que junta os documentos previstos pelo § 3.° do artigo 7.0 do mesmo regulamento.
Pede deferimento

., . .

. de ...

.

de 19 .

(Assinatura)
(b) ••.
Nomes por extenso o exactamente
conforme constarem do. certidão
de nascimento -apresentada.
(b) Posto e quadro.
(o) Escrever:
«Aeronáutica» ou 11 arma e a unidade 11 que pertencer.
(d) Escrever:
«efectividade de serviço. ou «disponibilidades , conforme
a situação.
(a)

Observaçllo.
pel selado.

-

Este

requerimento

deve ser dactilografado

e feito cm pa-

ANEXO
Sr. Ministro

N.o l-E

do Exército

Excelência.
F. (a)
, (b) ...
de (c) ... , no. (d) ... , filho de (a) ...
e de (a)
, desejando
ser autorizado a concorrer à admissão
na Academia Militar, por se julgar nas condições (e) d ...
do
artigo 3.° do Regulamento
Geral de Admissão de Alunos, para. o
que junta os documentos
previstos no § 1.0 do artigo 8.° do
mesmo regulamento.
Pede deferimento
. . de ...

.

de 19.

(Assinaoura)
Ib)

, •

(o) Nomes por extenso e exactamente
conlorme constarem do. certidão
de nascimento apresentada.
(b) Posto e quadro.
(o) Escrever:
«Aeronántica.
ou arma e unidade a que pertencer.
(d) Escrever:
«efectividade de serviço. ou edisponibilidndes , conforme
a situação.
(e) Escrever:
o número olou alínea, conforme o aplicável.

Observaçllo. - Este requerimento
pel selado.

deve ser dactilografado

o feito em pa-

4

Concurso

Conferido por

ANEXO N.o 2

de admissão à Academia Militar

Ano de 19 ...

Questionário

Em ... / ... /19 ... (a)

Concorrente ao abrigo do n,> ... , alínea ... , artigo
do Regulamento Geral de Admissão de Alunos

~1
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(a)

... ,

J_3

C

__

Elementos relativos ao candidato
1

Nome completo.

Data do na cimento
. concur. o).
E emancipado?

:3

(b) '"

•
(idade

cm 1 de Janeiro

do ano do

,Já foi presente à inspecção da junta de recrutamento
Em caso afirmativo, qual foi o resultado?

?

5

Localidade

G

Nacionalidade.

7

Re idência habitual.

do nascimento.

disponibilidade

casado;

viúvo;

a correspondência

onde deseja fazf'I' as radio-

eja SC'l' submetido 11 inspecção em Lisboa ou 111\ sede 'do
comando militar ,la província ultramarina onde rcsido?(e).

1)1'.

,r:í completou o 0.° ciclo ou cquivalPlltp?
11
Qual a "la,;,ilicaS'ão obtida ?

12

concluiu O 3.° ciclo ou C'fluivalente '(

De origem

; aetual

'"

...

'"

Rua ... , '"
Localidade

...

(c) II. M. P. (Lisboa); 11. M. R. n.? 1 (Porto);
11.M. R. D.O 2 (Coimbra); II.M. R. n.? 4 (Évora);
u. M. da Praça de Elvas.
(c) Lisboa;

na sede do comando militar da província ultramarina do (f) '"

(e) Sim; não, pelo que concorro condicionalmente
faltando-me a disciplina de ... ; nas reRtante~
tenho média de ... , ... valores.
(q) ". valores.
Em (h) ...

(c) [rn; não.

alguma \('7. :l E. rola rlo EX'\I'('ito ou 11tu'aderuia ~lilital' t
Em que alio ·t
(~u:ll o 1Il0ti\0 por (lU' Hão entrou '/

(c) Hirn; não.

,l;t frequentou

15

-----

Frequentou a niversidarle '?
Em caso aflrrnativo, quais as cadeiras 1]110 possui o r '~pe?tivas classíücações ? e possuir um curso urllvcrsltá~'lO
,'on~pll'to indicar apenas a sun dceignação o a classiflcaçno flnal n I obtida.

J:í concorreu
11.

divOl:ciado.

de ... ; concelho de .,.

~----=~I--=-------------------------------------------II---'--011<1(>

.. '

. .. ; freguesia

Localidade

Hospital militar cio continente
grafias (' análises.

E. tabelecimento

ern .. , / ... / 19 ...

Rua ... ) ...

Endereço para onde devo ser dirigida
relativa ao concurso.

10

(a) .

(i) ...

(ct) '"

(c) Solteiro;

Estado

Conferido

(c) Sim; não.
Efectividade;

civil '?

1,

( ... anos em 1/1/19 ... ) ...

(c) Sim; não.

Situação militar actual; posto.
Quadro e unidade ou estabelecimento.

9

.' ./ ... / 19 ...

a Escola (10 Exc1rrito ou a A <,:\r]I'llIial\lilif:l!' '/
Em en-o afirmativo) cm ,(tH' alio lC'rti\o '?
Qual o Illoth o }lor 'lU!! )<aiu'?

tU ... / 19 ... /19 ... / J9 ...

(c) Rim; não.
l!L .. '

iO ... /

to ... /

19 ...

- --
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1_1

_

Elementos relativos

ao pai do candidato

1

Nome completo.

(h) ...
...

2

Nacionalidade.

De origem

""

É vivo?

(c) Sim ; não.

4

Profissão.

...

5

Residência

(em caso dr resposta

afirmativa

a 3).

... ; actual

...

Rua ... , . ..
(h)
o"

Elementos relativos à mãe do candidato

(h) " .

1

Nome

2

Nacionalidade.

De origem

3

É viva?

(c) Sim; não.

4

Profissão.

...

5

Residência

completo.

...

(em caso de resposta

aflrrnativa a 3).

Elementos relativos ao tutor,

1

Nomr- completo.

2

Residência.

(h)

o

..

,

"O

Assinatura

nua ... ,
(h) ".

...

••

, actual

...

o

quando ap llcável

Rua ... ,
(h) ".

de .. , 19 ..
do candidato

Posto (lo candidato

(a).

o

o

o

o

quando militar

1. Este questiouário deve ser preenchido com o maior cuida(lo, dactilografado ou com letras ruaiüsculas
de imprensa,
2. Qualquer informação inexacta leva 1l exclusão 00 ('OncUl'SOou olirniuação (la Academia c, em qualquer tempo,
a procedimento 1)01'falsas declarações.
3, Se não conseguir um exemplar impresso neste questionário, deve redigi-lo em papel almaço branco de 50
linhas, respeitando completamente os seus dizeres e riscado.

1~

Ano cívíl do concurso.
b Escrever
o nomo exactamente como constar da corttdão do nusclnrtuito rospoetlva.
c Riscar o que não for apllcável.
) So tivor quo responder
a os ta pergunta,
O!!crOVOr
o rosultndo oxaetnmonto
como constai' da -ospocttvn ('ócllll[1 do l'OI'(lI\S(\1I11101l10,
te) Esta pergunta aplica-se apenas a08 candidatos rr-stdontos nns provínctns ultrnmru-luns.
(/) Escrever O nome da prcvmcín ultramarlnn,
g) Escrever II classificação por extenso.
ii) Localidado.
{
i) Quando o candldato
entregar
ou flZOL' ontrognr o !iOU processo dtroctnmonte
1.10 gnblnoto
do ostudos, podo o mOSIDO BOI' acoíte som ceru ..
dão do resultado da Inspecção pala junta do rocrutumonto , desde que soja apresentada a. respectlva cédula do roconsenmcnto ; neste caso o rosponsuvol
pela recepção
devo conrorír
os dados
constantos
(ln. rospost a (lo cnndtdnt o pola ('ódula do ro('onsC'lwH'Ioto, ruhrfc nr n rnRft.l'(lRp0f>tIYI\
o ,1m-olYflr fi, ('odula no porttuloL' do prO(·NlsO.
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ANEXO N.o 3

DECLARAÇÃO
Declaro por minha honra que estou integrado na ordem social
estabelecida pela Constituição Política de 1933, com activo repúdio do comunismo e de todas as ideias subversivas .

. . . , ...

de

(A~inatura
Observação.

-

Esta

declaração

. de 19..
reconhecida)

deve ser feita em papel selado.

ANEXO N.o 4

DECLARAÇÃO
Eu, (a) ..• , declaro que autorizo o ingresso de meu (b) ...
(c) •.. , de ... anos de idade, na Academia Militar.

. . o,

...

de ...

,

de 19...

(Assinatura. reconhecida)
(a) Nome de pai, da mãe, no caso do o candidato ser órfão de pai, ou
do tutor, se aplicável, por extenso. (No caso de a declaração ser feita pela
mãe ou por tulor é necessário fazer prova do motivo).
Ib) Escrever : «filho. ou etutelados , conforme aplicável.
(c) Nome completo do candidato.

Observações. - No caso de o candidato ser maior ou emancipado é desnecessária a presente declaração; todavia, quando o candidato seja emancipado deve ser feita a respectiva prova. O simples facto de o candidato
já ter sido presente à. inspecção das juntas de recrutamento
não é considerado como emancipação.
Esta declaração deve ser feita em papel selado.
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ANEXO N.o 5

(a) ...

Informação confidencial a preencher por comandantes de unidades (ao nível de regimento ou unidade independente) e diredores de estabelecimentos ou equivalentes, relativa aos
oficiais milicianos e sargentos seus subordinados que prelendem ser autorizados a concorrer à Academia Militar ao abrigo
dos artigos 3.° e 8.° do Regulamento Geral de Admissão de
Alunos.
1. Posto, arma (b), serviço ou quadro e nome do candidato ...
2. Número e alínea do artigo 3.° do Regulamento Geral de
Admissão de alunos ao abrigo dos quais pretende concorrer ...
3. Qual a idade do requerente no dia 1 de Janeiro do corrente
ano? (c) ...
4. (Só para sargentos). Qual o tempo provável de serviço prestado pelo requerente como furriel ou sargento até 1 de
Agosto do corrente ano (c) ...
5. Qual o conceito em que é tido por:
Superiores?
Camaradas?
Subordinados?

.
.
.

6. Qual a opinião que forma do requerente

quanto a:

Capacidade intelectual? ...
Firmeza de carácter? .
Coragem moral? . . .
Sentimento das responsabilidades? ...
Senso? ...
Aptidão para decidir?
.
Espírito de iniciativa?
.
Espírito de disciplina? .
Correcção de atitudes e de apresen tacão? ...
Desembaraço físico? ...
Interesse pela instrução? ...
Educação social? ...
Ambiente social que frequenta? ...
Convívio familiar? ...
7. Qual o conceito em que é tido no meio civil? ...
8. As informações do antecedente prestadas a seu respeito são
muito boas, boas, regulares, medíocres ou más? ...
9. Tem louvores que atestem as suas qualidades militares, de
carácter ou de aprumo moral? ...
10. Tem punições? ...
Qual o motivo ou motivos? ...
11. (Só para sargentos). Possui as habilitações exigidas para a
admissão ao concurso? ...
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Em caso negativo, já requereu a realização dos exames
necessários? ...
12. Outras informações julgadas convenientes: ...

13. Ponderadas as informações constantes dos números anteriores julga-o com nível, prestígio social e dotado de quali ,
dades tão destacadas que constituam garantia de uma de
cidida e invulgar aptidão para a carreira das armas e o
tornem merecedor e apto para vir a pertencer a um quudro permanente de oficiais? ...

. . . , . . . de ...

de 19.

- O (d)
(e)
(e)
(f)
(f)
(a) Esta informação, a juntar ao requerimento
do interessado, deve ter
o «Visto. e eventual parecer do oficial general cujo comando, direcção ou
chefia enquadra a unidade, estabelecimento ou serviço onde está colocado
o informado, devidamente autenticada com o selo branco.
(b) Escrever «Aeronáutica»,
se ap.icável,
(c) No caso de o requerente
não satisfazer às condições estabelecidas
na lei, não deve ser dado seguimento ao requerimento.
(d) Funções do informador.
(e) Assinatura
e posto do informador.
(f) Nome e posto do informador, dactilografados.
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Academia Militar

N.o G

Concurso de admissão de alunos no ano de 19 ...

Declaração
Esta declaração deve ser preenchida com o maior cuidado, dactilografada ou com letras maiúsculas de imprensa.
Qualquer informação inexacta leva 11exclusão do concurso ou eliminação da Academia e, em qualquer tempo,
a procedimento por falsas declarações.
Se não conseguir um impresso desta declaração, deve redigi-la em papel almaço branco de 50 linhas, respeitando
completamente
os seus dizeres e riscado.
Nos casos em que tenha de responder Sim ou Não, inscreva apenas um S ou um N na casa respectiva.
1.
2.
3.
4.
5.

Nome do candidato ...
Posto e unidade (sendo militar) ...
Bilhete de identidade n.?
, passado por ...
Data do nascimento ... /
/ ...
IIistória clínica familiar:

em ... / ... / ...

Irmãos
Pai

Parentes

ou irtnlls que tem ou teve

Mãe

Sexo (a)

Elemontos

Observações

que interessa

conhecer

--1
2

-3
-- --

-- -- --- -7
4
5
ti
-- -- -- --

-- -- ---o
12
8
10
11
-- -- -- --

É vivo?
Em caso afirmativo, idade actual
Se faleceu:
Motivo (6).
Idade ao falecer
Algum sofreu ou sofre de: (c)
Tuberculose
Sífilis.

.

.

Diabetes

I

Cancro

c

Reumatismo

.

Asma.
Epilepsia

(ataques).

Loucura
Rins
Coração.
Estômago.

I

(a) inscrever no topo do cada coluna um 1\1 ou um. 1;', conformo for Irmão ou Irmã. Os irmãos o irmãs são inscritos por ordem decroscente
das respectivas idades.
(b) Inscrever um X na casa. correspondente
a cada parente falecido e indicar o mottvo do rcspecuvo
falecimento
na casa «Observações».
Exomplo: 8 - Desastre ; 10 - Nado-morto .
. (c)}Jm caso ll.~rmativo inscrever um X na. casa correspondente
ao parente e à. doença aplicáve1s. Em caso negativo trancar com um traço
hortz ontal a respecttva casa.
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6. O candidato

N.o 1

teve ou tem actualmente:
Sim

Escarlatina,
Difteria

erisipela

Não

Sim.

Perturbações

.

do fígado

Icterícia.

(garrotilho)

Intolerância

Reumatismo

poliarticular

Articulações
lume

dolorosas ou aumentadas

de vo-

para os medicamentos.

Hérnias.
Apendicite

Articulações
do ombro ou do cotovelo
crepitações

com

Hemorróidas.
:\Iicções dolorosas ou frequentes

Joelhos com crepitações
Parotidite

1." Série

Açúcar ou albumina

(papeira)

Tosse convulsa.
Dores de cabeça frequentes

Alteração recente
diminuição)

Tonturas

Fracturas,

ou desmaios

Doenças dos olhos
nariz ou ouvidos.

frequentes

Lesões das gengivas

(resfriados)

ou dos dentes.

Bócio.
Tuberculose

do peso (seu aumento

luxações ou entorses

Paralisias.
Epilepsia

(ataques).

Enjoos quando viaja de automóvel,
boio ou de avião.
Pesadelos

Asma ou outras doenças alérgicas

Preocupações

Pontadas

Perda ele memória ou amnésia.

no peito ou nas costas.

frequentes

Tosse crónica

Enurese

Palpitações

Perturbações

Perturbações

de com-

Insónias frequentes.

.

Suores nocturnos.

do coração

Más digestões

ou

Queixas elos pés

Doenças da garganta,
Constipações

na urina

Doenças venéreas

com frequência
do estômago

.

persistentes.

nocturna

(micções na cama) .

nervosas

de qualquer

Hábitos alcoólicos excessivos
Diarreia

crónica

natureza

Não

1.· Série
7. O candidato
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Sim

r sou

lente" de correcção

Foi tartamudo

rsou
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Nfw

de visão?

ou gago?

colete gessado ?

Foi sonâmbulo'?

. . .

Conviveu com tuberculosos
Teve expectoração
Sangrou

.?

com sangue?

excessivamente

.

após uma ferida ou extracção

dentária

8. É canhoto?

SimCJ

É ambidextro ? .

Sim

fi.. lá foi operado ou já alguma vez foi aconselhado
afirmativa esclareça-a quanto possível):

10. Teve qualquer doença não especifieadamente
diga tudo quanto sabe sobre a mesma):

(

a fazer qualquer

mencionada

nesta

Não

C]

operação

declaração?

cirúrgica?

Não

L
C]

(Se a resposta

(Se a resposta

for

for afirmativa
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11. Já foi inspeccionado
Resultado

pela junta

de recrutamento?

...

12. Já foi inspeccionado como candidato
lecimento em coucurso anterior?
Em caso afirmativo:
... , ...

L' Série

N.o 1

ele ...

à matrícula

neste estabe-

-r'. NãOD
D NãOD
Sim

em 1!) ... ; resultado

de 19 ...

o candidato,
•

Considerações

... ,. .. de ...

da junta

de inspecção

sobre declarações

de 19 ...
A junta,

do candidato,

quando necessárias:

La Série
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N.o 1
ANEXO

N.o 7

TABELA DE INAPTIDÃO
(A observar pelas juntas
I-

Mensurações

de inspecção)

e apreolações

dos seus valores

1) Altura mínima, 1,620 m; altura máxima, 1,859 m.
§ único. Admite-se a tolerância de 1 cm (0,01 m) ou
de 1/2 cm (0,005 m ) na altura mínima quando os candidatos tenham, respectivamente, idades inferiores a
18 e 20 anos, quando a sua constituição seja harmónica
e for opinião da junta de inspecção que eles se encontram em via de uma evolução biológica normal, sugeitando-se a ulterior eliminação se, ao completarem os
20 anos, não tiverem atingido a altura mínima exigida.
A decisão da junta, quanto aos candidatos nestas condições, é confirmada em cada caso pelo comandante,
de acordo com o § 2. do artigo 30. do Decreto-Lei
n." 42 151.
2) São considerados inaptos todos os candidatos com
mau desenvolvimento físico, sem se atender à relação
peso/ altum.
A junta de inspecção utiliza, para orientação dos
seus trabalhos, a seguinte titbe1a, em que se relaciona
o peso com a altura, mas o facto de o candidato se encontrar incluído nos valores indicados naquela não significa aprovação, como também o facto de estar fora
dos mesmos valores não implica exclusão.
Pode aceitar-se a admissão de candidatos com peso
em excesso se se tratar de indivíduos muito robustos e
que não apresentem sintomas de obesidade (cardiovasculares, endócrinos ou outros).
Peso inferior a 50 kg é causa de rejeição.
0

Altura

\fctros

1,62
1,63
l,G4
1.65
1,66
1,67
1,68

0

Poso mínimo

Poso normal

Poso rnáxlmc

Quilogramas

Quilogramas

QuilogJ'muas

-

51
51,750
52,500
53
5:3,750
51,500
55

-

57,500
58
58,750
50
60
61
61,500

-

66
66,500
67,250
68
68,500
69,500
70
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Altura

Poso mínimo

Poso normat

Motros

Qu.ilogrumas

Qnilogramas

1,69
1,70
1,71
1,72
1,73
1,74
1,75
1,76
\77
1,78
1,79
1,80
181

55,750
56,500
57
57,750
58,500
59
59,750
60,500
61
61,750
62,500
63,250
63,750
6J,500
65,250
66
66,500

-

i'~ã
,

1,8'1
1,85

-

L" Série
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-

62,350
63
63,750
64,500
65
65,750
66,500
67
67,750
68,500
69,250
70
70,500
71,250
72
72,750
73,500

Poso

máximo

-

Quilogramas

70,750
71,500
72
72,750
73,500
74.,250
75
75,500
76,250
77
77,500
78,250
79
79,750
80,250
81
81,750

3) Perímetro torácico. São considerados inaptos todos os candidatos cuj o perímetro torácico sej a inferior
a 0,80 m ou com uma expansão torácica inferior a 5 cm.
§ único. Medem-se os perímetros do tórax aplicando
a fita métrica em posição horizontal em volta do tórax,
por forma que o seu bordo inferior rase a base dos mamilos. Mede-se primeiro na máxima inspiração e logo
a seguir na máxima expiração .
.A média destes valores dá o perímetro torácico médio.
II- Crânio, faoe e pescoço

4) Alteração de conformação ou de desenvolvimento
dos ossos do crânio ou da face, dando mau aspecto militar.
5) .Acentuada assimetria da face, dando mau aspecto
militar.
6) Perturbações dos movimentos do pescoço, dando
mau aspecto militar.
7) Lesões residuais pós-traumáticas da cabeça ou do
pescoço, susceptíveis de produzir perturbações incompatíveis com o serviço militar.
8) Mutilações ou deforrnnções da cabeça ou do pescoço, dando mau aspecto militar ou impossibilitando o
uso de artigos militares.
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dos olhos e anexos

A) Etcame objectivo:
9) Pálpebras:
a) Alterações de forma ou de posição das pálpebras,
diminuindo a protecção do globo ocular ou sendo causa
de irritação;
b) Distriquiase;
c) Ptose, interferindo com a visão;
d) Lagoftalmia;
e) Neoplasias malignas ou tumores benignos, cujo
desenvolvimento ou localização prejudique a visão ou
a protecção ocular.
10) Aparelho lacrimal:
a) Epífora;
b) Dacriocistite aguda ou cronica ;
c) Tumores, quistos ou inflamações crónicas da glândula lacrimal.
11) Conjuntiva:
a) Conjuntivites cronicas ou de curso arrastado, rebeldes ao tratamento (nomeadamente tracoma e conjuntivite primaveril) ;
b) Xeroftalmia;
c)

Simbléf'aro

;

•

d) Ptorígio;
e) Neoplasias malignas ou benignas, mas cuj a localização ou desenvolvimento seja causa de irritações frequentes ou de diminuição funcional.
12) Córnea:
a) Alterações
prej uízo visual;

da forma ou da transparência,

com

b) Queratites crónicas ou recidivantes;
úlceras reeidivantes da córnea.
13) Esclerótica:
a) Doenças inflamatórias, crónicas ou recidivantes
da esclerótica;
b) Escleromalácia.
14) Meios oculares:
a) Alterações da transparência;
b) Alterações da posição (subluxação do cristalino).
15) Membranas internas:
a) Alterações da forma ou das dimensões das pupilas ou das suas reacções, com significado patológico ou
prejuízo da função;
c)
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b) Uveítes agudas, crónicas ou de carácter recidivante;
c) Colobomas, com prejuízo da função;
d) Retinopatias;
e) Angiopatias retinianas;
f) Corioretinopatias.
16) Nervo óptico:'
a) N evrites ópticas;
b) Atrofia óptica;
c) Estase pupilar.
17) Globo ocular:
a) Glaucoma;
b) Oftalmomalácia;
c) Exoftalmo acentuado, com prejuízo da protecção
ocular.
18) Aparelho óculo-motor:
a) Nistagmo ;
b) Qualquer grau de heterotropia (com ou sem diplopia) .
19) Todas as alterações orgânicas do globo ocular ou
dos seus anexos, não antecedentemente especificados,
que possam ameaçar a continuidade da visão ou prejudicar a função visual.
B) Exame funcional:
20) Senso das formas:
a) Visão de longe: visão totalizada inferior a 10/10
sem óculos, corrigível a 10/10 para cada olho;
b) Visão para perto: quando não corrigível à visão
binocular normal.
21) Refracção em cicloplegia:
Hipermetropia superior a 4 dioptrias.
Miopia superior a - 2,5 dioptrias em qualquer diâmetro.
22) Campos visuais:
Todas as alterações que interfiram de modo destacado com a visão binocular.
Toda a diminuição superior a 15° concêntricos.
23) Equilíbrio óculo-motor:
Deficiente visão binocular e sentido estereoscópico.
24) Senso da profundidade - superior a 30 mm, média de cinco medições.
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25) Senso cromático:
Qualquer forma de discromatopsia verificada nas tabelas pseudoisocromáticas de Ishiara que não permita
reconhecer rápida e precisamente as luzes coradas « padrão» (no exame da lanterna cromofotométrica
de
Beyne a 5 m de distância em um décimo de segundo,
com diafragma de 2 mm de diâmetro).
IY -

Boca e anexos

26) Fracturas mandibulares viciosamente consolidadas, luxações recidivantes, artrites têmporo-maxilares
ou anquiloses.
27) Lábio leporino.
28) Dentes:
a) Menos de vinte dentes naturais, inclusive SISOS
inclusos ou não.
b) Mais de oito cáries dentárias com aproveitamento
de menos de metade desse número após tratamento, incluindo no número de dentes irrecuperáveis os seguintes:
Com obturações extensas feitas antes dos 15 anos;
Com obturações de qualquer tipo que apresente
fistulização.
Com obturações de qualquer tipo que apresente
lesões articulares.
c) Ausência de molares impedindo a articulação de
quatro pares de pré-molares e molares, de qualquer
lado ou simultâneamente dos dois, contando como bons
aqueles que foram recuperados com coroas metálicas
e plásticas, com bom resultado e possível duração;
,d) Piorreia alveolar;
e) Ausência de caninos ou incisivos que alteraram o
crescimento ósseo e a estética.
/) Doença do tipo crónico, parasitário (líquen leucoplasia, actino micóide COmou sem fistulização externa,
etc.).
29) Prognatismo acentuado, superior ou inferior, de
origem endógena (endócrina) ou exógena (traumática,
cirúrgica, etc.), comprometendo a estética e a fisiologia têmporo-maxiliar.
30) Litíase das glândulas submaxilares.
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Y - Aparelho auditivo, vias respiratórias superiores
e órgãos da fonação

Ouvido:
31) Perda total ou notável deformidade do pavilhão
da orelha, quando resulte mau aspecto militar ou impeça o' uso de artigos militares.
32) Atresia do canal auditivo externo, em grau que
não permita a correcta observação timpânica ou o
acesso, tanto do canal como da caixa, a manobras terapêuticas.
33) Otite externa crónica.
34) Otite média purulenta crónica, qualquer que
seja a sua natureza.
35) Sequelas de otite, com perfuração timpânica ou
aderências dos ossículos à parede interna da caixa.
36) Labirintites crónicas.
37) Labirinto-traumatismo,
com lesões funcionais,
mesmo unilaterais e determinadas pelos testes habituais.
38) Acuidade auditiva nos seguintes val ores : 4/4
em ambos os ouvidos, expresso em metros, para a voz
ciciada e com uma perda audiométrica expressa em
decibeles não superior às da seguinte tabela:
4.000

Froquê nclns

Máxima perda em dccibeles
dois ouvidos) .

500

1000

-_ --

2000

3000

fi

8000

--

-- --

(nos

-

15

15

15

15

Perda de 40 decibeles nos dois ouvidos, total 160 nas
4 frequências.
Ncriz:
39) Deformidade congénita ou adquirida das VIas
aéreas superiores, quando resulte mau aspecto militar
ou dificuldade acentuada de qualquer função importante (respiração, fenação e deglutição).
40) Ozena.
41.) Polissinusite poli posa.
42) Sinusite maxilar purulenta crónica.
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43) Sinusite frontal purulenta
crónica ou fonte-etmóido-esfenoidal purulenta crónica.
44) Inflamação crónica dos seios perinasais. (O diagnóstico baseia-se na presença de alterações hiperplásicas da mucosa nasal; secreções seromucosas ou mucopurulentas crónicas, pólipos nasais e evidentes sinais
de doença no exame radiográfico).
45) Perfuração do septo, quando, pelo seu tamanho,
resulte formação de crostas, notável alteração da função ou seja causada por doença orgânica.
46) Obstrução nasal, por desvio do septo, hipertrofia
dos cornetos ou outras causas em grau que obrigue a
respiração permanentemente pela boca.
Laringe:
47) Laringites crónicas com alterações orgânicas ou
pert ur bações funcionais.
48) Paralisias laríngeas.
49) Anquiloses cricoaritenoideias,
ostenoses cicatriciais ou sequelas evidentes do epiglotites específicas.
VI -

Coluna vertebral e anexos

50) Alterações está ticos da coluna vertebral ou da
pelve, produzindo perturbações incompatíveis com o serviço ou dando mau aspecto mil itar.
51) Hérnias dos discos intervertebrais,
mesmo que
tenham sido submetidos a tratamento.
52) Lesões inflamatórias, deg·enerativas, tumorais ou
outras, produzindo perturbações incompatíveis com o
serviço.
53) Perturbações dos movimentos da coluna vertebral incompatíveis com O serviço militar.
VII -

Traqueia, brônquios, pulmões, pleuras medlastlno
e parede toráoioa

54) Deformações do tórax, cong-énitas ou adquiridas,
causando perturbações incompatíveis com o serviço,
dando mau aspecto militar ou interferindo com o uso
do equipamento.
55) Asma brônquica.
56) Bronqueetasias.
57) Enfisema pulmonar.
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58) Pneumotórax.
59) Derrames pleurais.
60) Pleuresias adesivas que interfiram com a função respiratória.
61) Lesões inflamatórias, degenerativas, tumorais ou
o~ltras, causando perturbações incompatíveis com o serVIÇO.

VIII - Coração e sistema vasoular

62) Anomalias de posição ou de conformação do coração ou dos grossos vasos.
63) Lesões valvulares congénitas ou adquiridas.
64) Alterações da frequência ou do ritmo cardíaco
que tenham significado patológico.
65) Lesões inflamatórias ou degenerativas do pericárdio, miocárdio ou endocárdio.
66) Dilatação cardíaca, devidamente comprovada.
67) Aorti tes.
68) Aneurismas.
69) Alterações da tensão arterial, devidamente comprovadas, ultrapassando os seguintes limites, medidos
com aparelho de coluna de mercúrio:
Tensão sistólica máxima de 140 mm ou mínima de
100 mm. Tensão diastólica nunca superior a
90 mm ou inferior a 60 mm.
70) Arterites, flebites ou flebotromboses.
71) Varizes de qualquer espécie, desde que bem
acentuadas e salientes, situadas abaixo do joelho, podendo originar perturbações de marcha e interferindo
com a função.
72) Doenças crónicas dos linfáticos.
73) Doenças de Raynaud, eritromelalgias ou outras
perturbações da circulação periférica.
IX - Abdome e vÍsoeras

74) Ptoses que exijam cuidados incompatíveis com
o serviço.
75) Doenças orgânicas do aparelho digestivo.
76) Perturbações funcionais crónicas do aparelho digestivo que obriguem a alimentação especial ou cuidados incompatíveis com o serviço militar.
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77) Perturbações resultantes da ressecção de qualquer porção do tubo digestivo.
78) Lesões inflamatórias crónicas, degenerativas, tumorais ou outras, do peritoneu ou da parede abdominal.
79) Hérnia de qualquer tipo, a não ser a pequena
hérnia umbilical.
80) Doenças orgânicas ou perturbações funcionais
do fígado, vias biliares, baço ou pâncreas, exigindo
dietas ou cuidados incompatíveis com o serviço.
81) Esplenomegalias ou hepatomegalias bem definidas.

x - Aparelho genlturlnárlo
82) Epispádias ou hipospádias situadas atrás do freio.
83 ) Hermafroditismo.
84) Criptorquídia,
atrofia ou perda de um ou dois
testículos.
85) Afecções inflamatórias crónicas ou tumorais do
testículo ou do epidídimo.
86) Hidronefrose, pionefrose ou Iitíase renal.
87) Lesões inflamatórias crónicas, degenerativas, tumorais ou outras do aparelho urogenital.
88) Rim flutuante ou rim único devidamente comprovado.
89) Apertos congénitosçda uretra, dilatação ou divorttculos do aparelho geniturinário de qualquer situação exigindo cuidados incompatíveis com o serviço.
XI -

Doenças

e lesões da pele

90) Acrocianose.
9]) Albinismo.
92) Alopecias.

93) Atrofia cutânea.
94) Dermatoses pruriginosas crónicas.
95) Eczema crónico.
96) Eritrodermias.
97) Esclerodermias.
98) Ridroses funcionais (hiperidrose, efidrose, bromidose), quando bem caracterizadas,
com maceração
ou ulceração da pele.
99) Hipertrofia cutânea.
100) Ictiose.
101) Lúpus eritematoso de qua.lquer forma ou localização, mesmo que curado.
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102) Nevo, quando exuberante e perturbe o porte
de artigos de fardamento ou equipamento, produza mau
aspecto militar ou haja suspeita de degenerescência.
103) Onicose e onicogrifose.
104) Parapsoríase.
105) Pênfigos e dermatoses bolhosas.
106) Psoríase.
107) Queratodermia (doença da Meleda).
108) Tinhas do couro cabeludo.
109) Vitiligo da face, em grau que desfigure e dê
mau aspecto militar.
110) Todas as outras doenças da pele, quando as lesões forem muito extensas e produzam mau aspecto
militar ou, pela sua situação, prejudiquem os movimentos e o uso do fardamento ou equipamento.
XII -

Membros

111) Anomalias de conformação ou de desenvolvimento de qualquer membro ou seu segmento, produzindo perturbações incompatíveis com o serviço ou
dando mau aspecto militar.
112) Encurtamento de qualquer membro ou seu segmento ou alterações dos seus movimentos, produzindo
perturbações incompatíveis com o serviço ou dando
mau aspecto militar.
O encurtamento dos membros inferiores deve ser avaliado pela técnica de Rey.
113) Lesões residuais pós-traumáticas de qualquer
membro ou seu segmento, produzindo perturbações incompatíveis com o serviço ou dando mau aspecto militar.
114) Lesões inflamatórias crónicas, degenerativas,
tumorais ou outras de qualquer membro ou seu segmento, produzindo perturbações incompatíveis com o
serviço ou dando mau aspecto militar.
115) Alterações da clavícula ou da omoplata de
qualquer natureza, produzindo perturbações incompatíveis com o serviço ou dando mau aspecto militar.
116) Ootovelo valgo ou varo, interferindo com o serviço ou dando mau aspecto militar.
117) Sindactilias.
118) Extensão ou flexão permanente de um ou 111:118
dedos da mão.
119) Perda de qualquer segmento dos dedos da mão.

1.- Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 1

69

12~) Joelho valgo, quando, colocados os côndilos feem contacto, os maléolos internos fiquem afastados mais de 5 cm.
121) Joelho varo, quando, postos em contacto os
maléolos internos, os côndilos internos dos fémures
fiquem afastados mais de 10 cm.
122) Pé boto ou cavo, podendo interferir com o serviço ou dar mau aspecto militar.
123) Pés chatos, espásticos com artroses das articulações intrínsecas dos pés.
'
124) Perda do dedo grande de. qualquer pé ou de dois
dedos do mesmo pé.
125) Dedos em martelo, quando os rebordos ungueais apoiem sobre o plano da planta do pé ou quando
na face dorsal dos dedos existam evidentes sinais de
irritação traumática exercida pelo calçado.
126) Sobreposição dos dedos de qualquer pé, podendo
dificul tar a marcha ou o uso do calçado regulamentar.
127) Oalos, calosidades ou outras lesões da pele dos
pés, podendo dificultar a marcha ou o uso do calçado
regulameutar.
128) Hallu valgus, quando acentuado e interferindo
com a marcha ,e acompanhado de joaneto doloroso.
morais

XIII - Doenças do sangue" e dos órgãos hematopoétloos

129) Anemias de carácter crónico em grau incompatível com o serviço militar.
130) Policitemias.
131) Hemofilias ou outras doenças hemorrágicas.
132) Leucemias, mesmo que suspeitas.
133) Doença de Hodgkin.
134) Doenças ou estados inflamatórios cronicos, degenerativos, tumorais ou outros dos órgãos hematopoéticos ou de sistema ret ículo-endotel ial.
XIV - Pslooses, pslooneuroses, alteraçõea da personalidade
e doenças do sistema nervoso

135) Psicoses ou psiccneuroses de qualquer forma
ou grau.
136) Deficiências intelectuais (oligofl'enias).
137) Psicopatias constitucionais, anomalias da personalidade e de conduta, fazendo prever inadaptabilidade
ao meio militar.
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138) Psicopatias (perversões) sexuais.
139) Doenças inflamatórias, crónicas, degenerativas,
tumorais ou outras do sistema nervoso central ou periférico de carácter progressivo ou fazendo prever consequências incompatíveis com o serviço.
140) Lesões residuais do sistema nervoso central ou
periférico, de qualquer causa, produzindo perturbações
incompatíveis com o serviço militar.
141) Epilepsia em todas as suas formas.
142) Gaguez e outras dislalias.
143) Enurese nocturna.
XY - Doenças das glândulas de secreção interna,

de carência e do metabolismo

144) Acromegalia.
145) Bócios, com ou sem hipertiroidismo.
146) Insuficiência tireóidea.
147) Síndromas adissonianos.
148) Diabetes insípida.
149) Diabetes sacarina.
150) Insuficiências gonadãia, em particular
nitalismo e eunucoidismo.
151) Sindroma de Frohlich.
152) Gigantismo e nanismo.
153) Obesidade.
154) Sequelas de raquitismo.
155) Gota.

hipoge-

XVI - Doenças infecciosas ou parasitárias

156) Tuberculose de qualquer grau ou localização,
com excepção dos complexos pr-imários, averiguadamente extintos há mais de dois anos.
157) Lepra.
] 58) Sífilis COl11 manifestações evidentes ou reacções
serológicas positivas.
XVII - Intoxicações

159) I'ntoxicações crónicas, por hábito ou involuntárias, causando inadaptações ao meio militar ou perturbações incompatíveis com o serviço.
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XVIII - DiYersos

160) Estados alérgicos, incompatíveis com o serviço
militar. ,
161) Fístulas em qualquer localização que determinem perturbações funcionais acentuadas ou dêem mau
aspecto militar.
162) Quistos dermóides, branquiais ou outras formações congénitas que dêem mau aspecto militar ou interfiram com o uso dos artigos militares.
163) Tumores que, pela sua natureza, sede, volume
ou número, dêem mau aspecto militar, originem perturbações funcionais e dificultem o uso de artigos militares.
164) Corpos estranhos, quando determinem perturbações funcionais acentuadas.
165) Reumatismos crónicos, com manifestações bem
definidas.
166) Cicatrizes que, pela sua extensão, sede, natureza ou número, sujeitas a atrito, possam ulcerar ou
produzir perturbações incompatíveis com o serviço,
interferir com o uso de equipamento ou produzir mau
aspecto militar.
XIX - Causas de Inaptidão não espeoifloadamente
menoionadas

167) Todas as doenças crónicas ou defor~idades de
carácter permanente que possam interferir com o serviço militar podem ser consideradas causas de inaptidão, embora não estejam especificadamente mencionadas nesta tabela.
Aos indivíduos inaptos ao abrigo deste número será
feito um relatório circunstanciado pela junta de mapecção.
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N.o 1
ANEXO

N.· 8

Academia Militar
Concurso de admissão de alunoi no ano de 19 ...

Registo de observação médica

Nome do candidato
Posto e unidade
Bilhete

...

(sendo militar)

de identidade

Data do nascimento

n.?

, passado por ...

1

...

em ...

I ...

1...

/ ...
Exame clínico

(Marque cada resposta

com um X na coluna adequada

assinale NA quando não apreciado).

j

Anormal

Normal

Notas (descrever qualquer anormalidade
em pormenor)

-------- --------------------------1. Cabeça, face, pescoço e couro cabeludo
2. Nariz

.....

3. Boca e garganta
4. Ouvidos (generalidades).
5. Tímpanos

. . . . . . .

6. Olho' (generalidades)
7. Pupilas -

igualdade,

8. Motilidade

ocular.

9. Tórax e pulmões

..
reacção

.

10. Coração (choque da ponta, tons cardíacos,
11.

i-tema vascular

12. Abdómen

(varico 'idades)

e ví cera

13. Hi tema endócrino
14. Aparelho

(incluindo

hérnias)

.

. . .

génito-urinário

15. Extremida!leuperiores
mentos) . .

(força,
.

17. Extremidade
inferior
tude de movimentos)

,excPJlto
....

18. Coluna vertebral
Sinai" particulares

20. Pele e linfáticos

amplitude

ele

1II0\'i-

.

16. Pés

ln.

ritino j

....

c outro'

o sos

(' ei 'atrize
. . . . . .

os pés (torça, ampli-

I'
1:------

-
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Exame dentário
21. Registo

e resultado

do exame utilizando

as seguintes

Dente obturável
. . . . . .
Dente irrecuperável
. . . .
Raiz

O
1

convenções:
X
A

Ausência de dente
Dente artificial.

....
E

D

S

I

Q

R
E
I
T

u
8.7.6.5.4.3.2.1.

1.2.3.4.5.6.7.8.

8.7.6.5.4.3.2.1.

1.2.3.4.5.6.7.8.

O
Notas (defeitos

dentários

adicionais,

doenças,

E

R
D
O

etc.) :

Exames Iaboraterlaís
24. Hadiografia
rax:

23. Sangue:

22. Urina:

(Reacções
sífilis ).

Densidade.
Açúcar.
Albumina.
Sedimento.

serológicas

da

do tó-

25. Outros exames laboratoriais,

(Local, data, número da
observação, resultado).

Mensurações
26. Altura~

27. Peso

30. Biótipo (marcar

II

f

28. Perímetro toráxico médio.

kg

.. . , ...

com um X na casa aplicável):

Brevilineo
31. Tensão arterial

I

Mesolíneo

D

I

m
..

O"

..

Lougilínco

2!). Amplitude ~m
toráxica.~

D

(braço à altura elo coração):
1)0

pó

-

Sentado

:J mlnuros dopols
do hO levantar

Doitado

Sistólica
Diastólica
32. Pulso radial (braço à altura elo coração):
Deitado
Sentndo

Deltndo

])0 plÍ

-

Após o exerclcto

(:10 UoxOe.)

2 minutos

dopols

3 mlnutcs dopols
do 60 t evantnr
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E DICÇÃO

33, Senso da forma:
Olho esquerdo

Olho direito
Com correcção

Sem correcção

Visão próxima

(30 cm)

Visão distante

(5 m) ,

34 ~('nso cromático:

Com correcção

(Marem' com X na casa aplicável)

Teste usado, , ,

35, Audição

Som correcção

Normal

(voz ciciada a 4,5 metros):
Normal

36, ] )ic,;ão :
Normal

D
D
D

Anormal

Anormal

Anormal

D
t=1
D

Observações diversas

Resnmo dos defeltas encontrados

Resulta(lo da ínspeeçao médica
(Mnr,'m' com X na rasa

Apto

Inapto
temporàriamentc

I

I

apJJcável)

Apto
condicionalmente

Inapto

II

l__j

D
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no caso de aptidão)

... , ...
Â

:

de ... de

la ...

junta de inspecçiIo,

ReinspecçAo eventual
Resultado

(marear

Ju~tificação

com X na casa aplicável):

Apto

D

:

..
Â

} ...

de ...

de 19 ...

junta de Inspecçao,

Inapto

D

L" Série
ACADEMIA

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 1

77
ANEXO

MILITAR

Concurso de admissão de alunos no ano de 19 ...

PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
Registo relativo aos candidatos
Candídat

Resultado

os

polajuntn

Apo1it10

(o)

Salto do muro
(h)

Corrida de 100 m
(planos)
Equilíbdo

2 t ontntivas
(h)
(c)

sobre os cadidatos

que não satisfizeram

5.°

6.°

:Flexões
do tronco

Salto cm alturu

3 ten tutfvns

(d)

8.o

U.O

Suhida da corda

Corrtda
do 1000 m

7.°
Salto em comprtmcnto

3 tontutívns

2 tentntl vas

(d)

3 tent a.tlvus

2.&

--

a um dos exercícios

--

(c)

L"

3."

(d)

(d)

(c)

L'
--1·----1--

1.0

2

]{o.,ultado
<la

F:slado

1 tentativa

l'oinspocçAo

(e)

pela junta

----

(g)

2."

--

L"

3."

--

----

2.a

--

1."

--

--

2."

--

L"

3."

--

----

(c)

(c)

(c)
3."

------

(h)

(c)

L'
--

--

--

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

6.0 ou 7.':

Escrever por extenso apto ou condicional.
Escrever na. respectiva coluna a marca alcançada na tentativa.
Escrever S ou N conforme os candidatos tenham satisteito ou não no exercl cín.
Escrever S ou N na respectiva coluna, conformo os candidatos tenham sausfeilo ou nâu na tuu tu t i va.
Escrever por extenso eatisfatôrío ou ttão sutísfoiório.
Escrever por extenso apto ou inapto.
Escrever por extenso apto, inapto 0l11"ccuperá,,'e7. QlIando o candidato sojn jutgndc inapto na Inspeceüo ,
o júri abstom-so do O classificar.
llt) A não execução dosto o xot-el ctn (, ol.lmlnut
ói-la.

f

fi('açi1n

(d)

(b)

(c)

.

(a)

(b)
e)
d)
e)
(1)
(y)

Ctnsst-

eventual

June lounl

tentativas

(f)

1 tentattva
«:)

L'

Informação

3 tent at ivas

dos exerciclos

Salto da "ala
(h)

~.o

2.°

L"
Rosultado
da Insp ocçflo

colocados para ... (le ... de 19 ...

o

Júri,

de

de 19

.

N.'

9
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PROGRAMA PARA O EXAME DE MATEMÁTICA
A)

Álgebra

Progressões aritméticas
e geométricas:
termo geral e soma de
x termos.
Números complexos j operações.
Noção elementar de variável e de função j expressão analítica de
uma função j classificação
das funções j funções inversas j
representação
geométrica de algumas funções.
I nfinitamente
grandes j infinitésimos j infinitésimos
simultâneos j teoremas relativos ao produto e à soma de infinitésimos. Limite de uma variável; limite de uma função j operações sobre limites.
oção elementar
de continuidade dê uma função.
Derivada de uma função num ponto j função derivada. Derivadas das funções algébricas. Aplicação ao estudo da variação
das funções nos casos mais simples.
Propriedades
dos polinómios inteiros. Operações algébricas com
polinómios inteiros. Divisão por (x - a) j polinómio idênticamente nulo j polinómios idênticos j princípio das identidades j
método dos coeficientes indeterminados;
regra de Ruffini.
Fracções algébricas j símbolos de impossibilidade
e de indeterminação j verdadeiro valor de uma expressão que se apresenta
sob a forma indeterminada .
.vuálise combinatória:
arranjos, permutações
e combinações sem
repetição.
Binómio de Newton.
Equações j noções gerais e priucípios de equivalência.
Equação
do 1.0 grau a uma incógnita;
resolução algébrica e gráfica;
discussão.
Sistemas de duas equações do 1.0 grau a duas incógnitas;
resolução algébrica e gráfica; discussão.
Equação do 2.° grau a uma incógnita;
resolução algébrica e
gráfica j discussão.
Equação biquadrada;
resolução algébrica; discussão.
Transformação
de um radical duplo na soma algébrica de dois
radicais simples.
Equações irracionais redutíveis ao 2.° grau.
'I'rinómio do 2.° grau; representação
gráfica; propriedades.
Inequações:
noções gerais e princípios de equivalência;
inequa
ções do 2.° grau a uma incógnita. Inequações
fraccionárias
resolúveis por meio de inequações do 1.0 c 2.° grau a uma
incógnita.
Problemas do 1.0 c 2." grnu ; discus ão.
Função exponencial de base a (a > 1 o expoente real).
Logaritmos;
teoremas
relativos
ao cálculo logarítmico;
logaritmos decimais j uso de tábuas de cinco decimais.
B) Trigonometria

(leu rnlizacão da noçüo de ângulo e de arco; medidas.
Funções circulares directas;
definição, variação e representação
gráfica; funções circulares correspondentes
a ângulos comple-
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mentares,
suplementares,
que diferem de 11' radianos, simétricos e cuja soma é igual a 211' radianos.
Redução de um ângulo ao 1.0 quadrante.
Relações entre as funções circulares do mesmo ângulo; valores
destas funções para os ângulos 00, 30°, 45°, 600 e 900•
Funções circulares inversas.
Fórmulas da soma e da diferença de dois ângulos.
Fórmulas da duplicação e bissecção do ângulo.
Fórmulas de transformação
logarítmica.
Derivadas das funções circulares directas.
Tábuas trigonométricas:
uso das tábuas naturais e logarítmicas.
Resolução de equações trigonométricas
simples.
Resolução de triângulos rectângulos e obliquângulos;
cálculo das
áreas.
Aplicações a problemas simples do topografia.
C) Geometria

analítica

Coordenadas cartesianas e polares; suas relações.
Distância de dois pontos i coordenados do ponto médio de um
segmento de recta.
Noção de lugar geométrico definido por uma equação o de uma
equação de uma linha; determinação
das equações correspondentes a alguns lugares geométricos simples.
Equações da recta. Problemas sobre a recta: equações da recta
que pasoa por um e dois pau tos ; ponto de intersecção de duas
rcctas ; ângulo de duas rectas;
condições de paralelismo
c
perpendicularidade
dc duas rcctas ; distância dc um ponto a
uma recta.
Estudo elementar dos lugares geométricos definidos por equações
IIuméricas
d a forma
.c2

+

y2

= 1.2

(x-a)2+(y_b)2_
iJ2 x2

2

1.

+ a~ y2 = a~ b2
xy=k
y2= 2px
x2=2'lY

Equações

oartesianas

:

Da circuníerência ;
Da eclipse e da hipérbole, referidas aos eixos;
Da parábola, referida 0.0 eixo e II tangente no vértice.

ANEXO

N.o 11

PROGRAMA PARA O EXAME DE FíSICO-QUíMICAS
A) Física
Grandezas físicas: conceito j classificação;
sões. Equações das dimensões.

representação

j

dimen-
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Lei física: conceito, representação analítica e gráfica.
Sistemas de unidades; mudanças de sistemas de unidades; homogencidadc das fórmulas;
unidades das diferentes grandezas
físicas.
Medições e medidas; erros nas medições; distribuição dos erros;
valor médio e valor mais provável.
Objecto e divisões da mecânica.
Noções de ponto e sistema material; corpo sólido.
Noções de movimento e repouso; velocidade média e instantânea; aceleração, aceleração normal e aceleração tangencial.
Movimentos do ponto c do sólido; movimento dos graves e dos
projécteis.
Fundamentos da estática; princípio fundamental da estática.
Forças: noção; elementos das forças; representação gráfica.
Composição, decomposição e equilíbrio de forças e de sistemas
de forças. Binário.
Momento de uma força em relação a um ponto e a um eixo.
Princípios fundamentais da dinâmica e suas consequências.
Teorema das quantidades
do movimento, da conservação das
quantidades de movimento, do momento cinético, força viva.
Trabalho e potência:
noção ; unidades;
dimensões. Máquinas
simples.
Energia: noções e unidades; formas de energia potencial e ciné;
tica; factores do energia; equivalência entro massa e energia.
Gravidade; leis de Kepler e da atracção universal; intensidade
da gravidade e leis da sua variação.
Pêndulo e movimento pendular: leis do pêndulo simples; medição de g.
Elasticidade:
leis de deformação por tracção; lei de IIooke.
Atrito: de escorregamento e de rolamento.
Hidrostática
e hidrodinâmica:
princípio de Pascal; lei de Arquimedes; teorema fundamental
das pressões nos líquidos;
vasos comunicantes;
escoamento dos líquidos.
'I'ensão superficial e capil aridade; leis de Jurino
Pressão atmosférica: medição; variação da densidade dos gases
com a pressão: lei de Dalton da mistura dos gases.
Propriedades dos gases: lei de Boylc-Mariotte ; massa específica
c densidade dos gases; lei de Graham; força ascensional dos
balões.
Movimento harmónico: equação e repr sentação gráfica.
Propagação das vibrações num meio elástico; comprimento de
onda.
Som : produção (J propagação; velocidade; eco; leis dos tubos
sonoros e das cordas vibrantes; efeito Doppler.
Termologia: produção, propagação e utilização do calor. Dilatomctria e cnlorimetria. Mudanças de estado.
Termodinâmica:
primeiro e segundo princípios; transformações
e temperatura termodinâmica.
Optica: natureza da luz. Leis da óptica geométrica. Dioptro
plano c lâmina de faces paralelas. Prismas e lentes delgadas.
Amplificacão. Potência focal. Aberração de esfericidade.
Energia radiante: noções elementares.
Electrostática:
eargr.; campo; potencial. Leis de Coulomb; condutores c isolndores. Condcn~adore~.
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Corrente eléctrica; leis de Ohm, de Joule e de Kirehoff. Pilhas
e acumuladores. Circuitos de corrente contínua.
Magnetismo:
leis de Coulomb; unidade de massa magnética;
campo e fluxo magnéticos.
Electromagnetismo:
campo magnético de um íman c de uma
corrente eléctrica.
Solenóide e electroíman. Lei de Laplace. Indução electromagnética. Self-indução,
Corrente alterna: potência da corrente eléctrica; factor de potência.
Radiações electromagnéticas
e corpusculares:
noções elementares.
B) Química
I - Química

geral:

a) Atomos e moléculas:
Elementos e compostos. Moléculas e átomos. Atomicidade das moléculas dos elementos.
Peso atómico, peso molecular e molécula-grama. Volume
molecular.
Dissociação térmica.
Significado ponderai c volumétrico das fórmulas químicaso
b) Leis das combinações químicas:
Leis de Lavoisier, Proust, Dalton e Richter.
Equivalentes químicos. Leis de Gay-Lussac,
Cálculos estequiométricos
relativos às leis ponderais
volumétricas.
c) Nomenclatura

e

dos elementos c compostos. Equações químicas:

Nomenclatura dos elementos e das substâncias simples e
compostas.
Determinação das fórmulas a partir da composição centesimal e cálculo dessa composição a partir da fórmula.
Equações químicas.
Cálculos estequiométricos relativos aos pesos e volumes
das substâncias cm reacção.
d) Valência:
Valência e classificação dos elementos. Radicais.
Distribuição dos elementos por famílias.
Valências mais comuns dos elementos.
Cálculos ponderais c volumétricos.
c) Oxidantes:
Oxidação.
Cloratos, percloratos e hipocloritos.
Razão do poder oxidante destes compostos.
Agua oxigenada.
Acido nítrico ou azótico.
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t) Classificação periódica dos elementos:
Quadro de Mendelieff; séries, grupos e períodos.
Vantagens da classificação periódica.
Número atómico.
g) Radioactividade:
Propriedades gerais das substâncias radioactivas.
Minerais radioactivos.
Radiações emitidas pelas substâncias radioactivas.
Detecção das radiações.
Produção de hélio pelos radioelementos.
h) Estrutura

do átomo e das substâncias:

Estrutura do átomo.
Propriedades
dos elementos determinados
trutura atómica.
Período de semitransformação.
Isotopia e isobaris.
..
Separação dos isótopos.
Número
de massa.

pela

sua

es-

i) .\.eidos, bases e sais:

Definição de ácido segundo a teoria iónica.
Acidos fortes e fracos. Dissociação dos poliácidos.
Tipos de acidez.
Noção de pH.
Acção mútua entre iões ácidos e básicos. Neutralização.
Equivalentes de ácidos e bases.
Equivalentes de sais.
Soluções tituladas.
Determinação volumétrica de acidez e de alcalinidade.
Indicadores.
Reacções completas entre electrólitos. Regras de Bcrthollet.
j)

Equilíbrio

químico:

Redução de óxido salino dc {erro.
Noção de equilíbrio químico.
Factores que influem na velocidade
II - Química

de uma reacção.

orgânica:

a) Compostos orgânicos:
Carbono e elementos mais frequentes dos compostos
gânicos.
Análise elementar orgânica.
Doseamento do carbono c hidrogénio.
Estabelecimento
das fórmulas empírica e molecular
um composto orgânico.
b) Hidrocarbonetos saturados:
Fórmulas de constituição.
Derivados halogenados.

Isomcria.

omcnclatura.

01:-

de
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Propriedades
gerais dos hidrocarbonetos
Petróleos naturais e produtos derivados.
c) Hidrocarbonetos

L' Série

saturados.

etilén icos :

Dupla ligação etilénica.
Série etilénica. Nomenclatura.
d) Hidrocarbonetos

acetilénicos:

Tripla ligação.
Série acetilénica.

c) Derivados

hidroxilados

Nomenclatura.
dOR hidrocarbonetos:

Aleoois. Nomenclatura.
Preparação dos álcoois a. partir
Poliálcoois. Glicol c glicerina.
f) Derivados

dos álcoois da série saturada:

Aldeídos.
Acetonas.
g)

dos hidrocarbonetos.

Nomenclatura.
Nomenclatura.

Ácidos orgânicos

Propriedade

dos aldeídos.

c és teres :

Acção dos ácidos sobre os álcoois. Esterificação.
Reversibilidade
da esterificação.
Lei de Guldberg
Waage.
.icidos orgânicos da série saturada. Nomenclatura.
Gorduras.
Saponificação das gorduras.
Glicerina.
11) Compostos

orgânicos

nitrogenados

:

Aminas.
Amid as.
i)

(J

Iícidos :
Classificação dos glícidos.
Sacarose.
Amido. Celulose. Produto!;; derivados.

j)

Compostos

aromáticos:

Carácter geral dos compostos aromáticos.
Benzeno. Hidrocarbonetos
bcuzénicos .
•\nilinl1.

Fcnóis e poliícnóis.
Naítaleno.
Antraceuo.
'I'orobintouo. Cüníorn.

Borracha.

e
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PROGRAMA PARA OS EXAMES DE HISTÓRIA
E GEOGRAFIA
A) História
Fundação c desenvolvimento
de Portugal:
antecedenLes imediatos; o condado e a fundação do reino; consolidação,
expansão c povoamento;
as ordens religiosas ; organização político-social ; contribuição portuguesa para a reconquista
cristã da
Poninsuln Ibérica.
Fomento agrícola, comercial e cultural na época de D_ Dinis.
Política interna c externa de D. Fernando.
-'\ criso de 1383-1385: antecedentes ; insurreição contra o domínio enstelhano ; atitude da nobreza e papel preponderauto
du
burguesia;
invasões castelhanas
I' a luta peln iudepeudência
;
Cortes dI' Coimbrn ; a nO\'I\ dill~~tia e Lrunsformação dn socicdnde portuguesa.
Transição da Idade Méd ia pum a Idade Modcrna : Iuctos dcterrui
nantes ; desenvolvimento
do poder real com D. João II; Loi
Montnl ; as ordcnacõcs manueliuns r a reforma dos forais.
OH Descobrimoutos
e ns conquistns ultramarinas : causas determinantes gerais c da acção preponderante
dc Portugal;
impulsionadores
c principais obreiros da expansão portuguesa ;
cronologia geral dos Descobrimentos
portugueses
c o SCU curácter científico; o Tratado do Tordesilhas e a sua projecção.
Os impérios portugueses do além-mar:
Império do Oriento, SlIfL
origem, expansão, consequências
para a vida nacional c seu
dcclínio ; Império do Brasil, Rua colonização o administração;
projecção dos impérios na vida da metrópole.
() Reuascimento : origens c consequências ; o Renascimento
CUI
Portugal o suas relações com os Descobrimentos.
Reforma e Contra-Reforma:
suas causas, eclosão, desenvolvimonto e consequências;
a Contru-Reformn
cm Portugal o a
cvangelizaçüo ultramarina;
acção dos Jesuítas.
A crise dc 1580: suas origens; dominação espanhola c suas consequências no ultramar português.
Restauração
de Portugal:
a revolução portuguesa c suas relações
com a Guerra dos Trinta Anos; guerras da restauração.
Epoca pombalina:
evolução político-social;
reformas do ensino,
comércio, indústria c agricultura;
política ultramarina
e política externa.
A Guerra Peninsular:
origens da Revolução Francesa;
sua eclosão e desenvolvimento;
reacção europeia;
o Consulado e o
Império;
crise de 1 01; os Franceses na Península;
invasões
.dc Portugal;
prosseguimento
da Guerra Peninsular;
a queda
dc Napoleão.
Liberalismo em Portugal; influência da Revolução Francesa c da
GUNl'!\ Peninsular;
repressão das ideias liberais cm Portugal;
a Constituição;
lutas liberais.
Portugal cm .Hrica nos fins do século XIX; expansão europeia
ultramarina;
acção colonial portugucsa;
partilha de Africa;
campanhas de ocupação,
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B) Ceografia

Portugal continental:
Situação, contorno, área e limites.
Orografia e hidrografia.
Clima.
Flora.
População;
sua distribuição e centros urbanos; emigração.
Agricultura,
pecuária e pesca.
Indústrias
extractivas e transformadoras.
Principais
vias de comunicação:
portos, estradas, caminhos
ferro, vias aquáticas e aeroportos.
Divisão administrativa.
Importações
e exportações.

Portugal insular:
Açores :
Situação geral, ilhas c seus agrupamentos.
Orografia.
Clima.
Flora.
População;
centros urbanos
omigrnção,
Agricultura,
pecuária
e pesca.
Indústria,
Comunicações interilhas e com o exterior.
Divisão administrativa.
Importeções o cxportaçõos.
Madeira

:

SitU3<;flO geral c ilhas do arquipélago.
Orografin.
Clima.
Flora.
POpUlAÇão; centros urbanos e cmigrnção.
Agrionlturu , pecuária e pesca.
Indústria.
Divisão administrativa.
TrnpnrtAçõrs
r cXJl()rtn(;jl('~.

Porioqol ultra111arino :
CAUO Vcrdc :
Situacão geral, ilhas o seus ugruparuoutos.
Orografia.
Clima.
Flora.
População e centros urbanos.
Agricultura,
pecuária e p ses,
Indústria.
Comuuicnçõcs iuterilhas e com o exterior.
Divisão administrativa.
Importações
e exportações.
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Guiné:
Situação, contornos, área e limites.
Orografia e hidrografia.
Clima.
Flora.
População j raças indígenas, sua distribuição
e religiões
centros urbanos.
Agricultura, pecuária e pesca j actividades dos indígenas.
Indústria.
Comunicações internas e com o exterior.
Importações e exportações.

j

S. Tomé e Príncipe:
Situação geral e ilhas do arquipélago.
Orografia.
Clima.
Flora.
População e centros urbanos.
Produções e a mão-de-obra,
Comunicações interilhas e com o exterior.
Divisão administrativa.
Importações e exportações .
• Angola e Moçambique:
Situação, contornos, áreas c limites.
Orografla e hidrografia.
Clima.
Flora e fauna.
População, raças indígenas e sua distribuição j centros urbanos.
Agricultura, pecuária e pesca j actividades dos indígenas.
Indústrias extractivas e transformadoras.
Principais vias de comunicação j portos, estradas, caminhos
de ferro, vias aquáticas e aeroportos.
Divisão administrativa.
Importações e exportações.
Estado

da India:

Situação geral, áreas e limites.
Orograâa e hidrografia.
Clima.
Flora e fauna.
População;
raças indígenas, sua distribuição
e religiões j
centros urbanos.
Agricultura, pecuária e pesca.
Indústrias extractivas e transformadoras.
Principais vias de comunicação: portos, estradas, caminhos
de ferro, vias aquáticas e aeroportos.
Divisão administrativa.
Importações e exportações.
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1\1 acau :

Situação, área c limites.
Clima.
População.
Actividades económicas.
Timor:
Situação, contornos, área c lirnitcs.
Orografia c hidrografia.
Clima.
Flora.
População; raças indígenas; centros urbanos.
Agricultura,
pecuária e pesca; actividades indígenas.
Indústria.
Comunicações internas e com o exterior.
Divisão administrativa.
Importações
e exportações.

o

Ministro do Exél'Cito,

Afonso Magalhlles de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o Chefe do Gabinete,

..

"

MINISTÉI\IO DO EXÉI\CITO

Ordem do Exército
1.a

N.O 2

Série

31 de Janeiro

de 1961

Publica-se ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS
Ministério do Interior
Comando-Geral

da Guarda Nacional

Decreto·Lel

Republicana

n.O 43463

Considerando que o Ministério do Exército nem sempre tem possibilidades de dispensar oficiais do quadro
do serviço de material para o preenchimento dos, cargos da Guarda Nacional Republicana:
Usando da faculdade conferida pela 1.& parte do
n." 2.° elo aQ'tigo 109.° da Oonst.tuição, '0 Governo
decreta e eu 'promulgo, paxa valer como lei, o seguinte:
Artigo único. O cargo de oficial mecânico auto do
regimento de cavalaria da Guarda N acional Republicana, a que se refere o artigo Lodo Decreto-Lei
n.? 42657, de 19 de Novembro de 1959, será provido
por um oficial do quadro do serviço de material ou,
quando tal não seja possíval, por um oficial de infantaria, cavalaria ou do quadro do serviço geral do Exército.
Publ ique-so e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo ela República, 2 de Janeiro de
1961. - AMBRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - Pedro Tbeotônio PereiraJúlio Carlos .1lvl?s Dias Botelho .lloniz - Arnaldo
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Schulz - João de Matos Antunes Varela - António
Manuel Pinto Barbosa - Afonso Ma.galhães de Almeida Fernandes - Fernando Quintanilha Mendonça
Dias - Marcello Gonçalves Nunes Duarte Mathias Eduardo de Arantes e Oliveira - T1asco Lopes Alves Francisco de Paula Leite Pinto - José do Nascimento
Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - Henrique Veiga de Macedo - Henrique de
Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho.

Ministério do Exército
Repartição

do Cabinete

Decreto-Lei

do Ministro

n," 43465

Considerando que, pelo Decreto-Lei n.? 42 564, de
7 de Outubro de 1959, desapareceu o cargo de administrador-geral do Exército e foram criados os de inspector-geral do Exército, vice-chefe do Estado-Maior
do Exército, quartel-mestre-general e outros, de direcção ou chefia de serviços, com as atribuições e categorias conferidas naquele decreto-lei;
Considerando a necessidade de actualizar, em tal conformidade, as respectivas disposições do Decreto-Lei
n." 31 951, de 1 de Abril de 1942, e do Decreto-Lei
n.? 41 899, de 9 de Outubro de 1958;
Usando da faculdade conferida pela 1.& parte do
n." 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O preceituado na alínea c) do artigo 2.°,
no § 3.° do mesmo artigo, no artigo 3.° e na alínea c)
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.? 41899, de 9 de Outubro de 1958, passa a aplicar-se ao chefe do Estado-Maior do Exército, vice-cheíe do Estado-Maior do
Exército e quartel-mestre-general.
Art. 2.° Os cargos de director-geral, de director de
serviço, de chefe de serviço e de chefe de repartição,
a que se refere o Decreto-I,ei n.? 42564, de 7 de Outubro de 1959, são providos por livre escolha do Ministro em oficiai na situação de efectividade, independentemente das suas patentes.
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Art. 3.° Fica revogado o artigo 1.0 do Decreto-Lei
n." 31 951, de 1 de Abril de 1942.
Publique-se

e cumpra-se

como nele se contém.

Paços do Governo da República, 5 de Janeiro de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - A ntónio de Oliveira Salazar - Pedro Theotónio PereiraJúlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz - Arnaldo
Schulz - João de Matos Antunes Varela - António
Manuel Pinto Barbosa - Afonso Magalhães de Almeida Fernandes - Fernando Quintanilha Mendonça
Dias - Marcello Gonçalves Nunes Duarte Mathias Eduardo de Arantes e OliveiraVasco Lopes AlvesFrancisco de Paula Leite Pinto - José do Nascimento
Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - Henrique Veiga de Macedo - Henrique de
Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho.

Cabinete

do Ministro

Decreto-Lei

n," 43473

Tendo em atenção o elevado número de trabalhadores
que se deslocam ao trangeiIlo, eecrutados pela Junta da
Emigração, para cumprimento decontratos de trabalho
por período da ordem do trê a eis me es, findos. Ü1S
quais regll' am a Portugal para voltarem de novo,
quando for oportuno, em cumprimento de I1<JVOS comtratos;
U ando da faculdade conferida pela 1." 'Parte do
n." 2. do artigo 109. da Con tituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o. seguinte:
Artigo. único. O. artigos 5. e 9. do Decreto-Lei
. n," 35 983, de 23 de Novembro de 1946, são substituídos
pelos seguintes:
0

0

0

0

Art. 5.° Xão carec m de licença m ilitar para se
au sentar para o estrangeiro tem poràriamente ou a
título de mudança de residência:
a) O isentos do s rviço militar e Os recrutas
incorporados nas tropa territoriais sem
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instrução, quando uns e outros, provem,
por meio de documento passado pela entidade 'encarregada da cobrança, terem liquidado Da sua totalidade o imposto da
taxa miLitar, quando a ele sujeitos;
b) Os menores de 18 anoe, bem como. os que
tenham já ultrapassado a idade de 45
anos ou que, a qualquer título, não estejam sujeitos às obrigações 'emer~entes da
Lei do Recrutamento e Serviço Militar;
c) Os pertencent'es às tropas territoriais ou ao
escal 50 das tropas licenciadas e tenham
já ultl'apassa.do a idade de 40 aMS.
§ 1.0 Os isentos do serviço militar e os' recrutas
incorporados mas tropas terr-itoriais ' em instrução,
a que se refere a alínea a), quando recrutados pela
Junta da Emigração para cumprrmant., de contratos de trabalho, são cbr igados apenas a provar ter
em dia o pagamento da taxa militar.
§ 2.0 Os indivíduos pertencentes às tropas territoriais ou Iicenciadas, com mais de 40 anos, a que
'Serrefere 'a alínea c) do corpo ,des,te arti~o, ão obrigados a comunicar por escrito à unidade ou distrito de recrutamento e mobilização a que pertençam a sua ausência para o estrangeiro a título
temporárrio ou por mudança definitiva de residência, bem corno a. fazer visar a caderneta militar nos
postos policiais das fronteira s te1'1'c"tres ou marfJl,imas 110 acto da saída e da entro.dn no País, para
conhecimento
ulterior das autoridade·
militares
intere sadas.

. .. .. . . . . . ... . .. .
Alrt. 9.0 São isentos do. pagame'nto das taxas de
licença, ficando, porém, obrigados ao pagamento.
da ,taxa de expediente, quando o m srno deva ter
lugar:
íl." Os portugue~es na ciclo e residente. em
país e ,trangeiro ;
2.0 Os que ISedeslocarem eventualmente para o
estrangeiro por espaço inferior a noventa
dia j
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3.° Os inaptos parra o trabalho e os que sejam
comprovadamente
indigentes,
mediante
autorização do Ministrr, do Exército;
4.° Os suj eito a obrigações militares que residam normalmente ou e ausentem temporàriamente,
por período não' superior
a um ano, para as províncias espanholas
fronteiriças; e bem assim palra qualquer
país da Europa ou do Norte de África,
desde que aJunta
da Emigração certifique que fio por ela .recrutados para cumprimento de contratos de 'ilrabalho. As
licenças concedidas a e tes últimos são
válidas para sair do Paí mais de uma
vez durante o· amo civil em que forem
concedidas ;
5 ° Os alunos de corporações de formação mis- .
sionária que no e trangeiro
ejam mandado concluir a sua formação rel igio a ;
(').o O
tripulante
de aeronave ou 'navios mercante nacionais e ainda os embarcados
em navio ou embarcações nacionais destinado à pe ca do bacalhau;
7,° O que 'e ausentarem para o e trangeiro em
mi fio de e tudo ou de srviço oficial;
8.° Os miiicnres <lo quadro permanente em
qualquer ituação ,
Publique-

e e cumpr~

e omo nele se contém.

Paços do Governo da República,
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES

14 de Janeiro

de

António de Üliceira
'alazar - Pedro Theotónio
PereiraJúlio
Carlos Lllvc'
Dias Botelho
Moniz - Arnaldo
Schulz - João de Jlfato,~ .1ntunes
Varela - António
Manuel Pinto Barbosa
Afonso Llfagalluies de Almeida
Fernandes - Fernando
Quintanillw
Mendonça Dias Marcello Gonçalve« ""unes Duarte Jlathias - Eduardo
de .1ranles e Oliceira - Vmco Lopes fllv s - Erancisco de Paula Leit» Pinto - José. do Nnecimento
Ji'erreira Ilia« Lú nior - Carlos GOfll('s da SilM RibeiroHenrique
l'('iga de .11a('('(10··
Henrique
de Miranda
Vasconcelos .l!arlills de Can'alho.
TIIOMAíI -
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Presidência do Conselho
Gabinete

do Ministro

da Defesa

Nacional

Decreto n.' 43487

Considerando que o chefe do Estado-Maior General
das Forças Armadas deve estar em condições de acompanhar, com inteiro conhecimento de causa, a evolução dos acontecimentos militares, de forma a assegurar,
nos campos operacional, orgânico, logístico e técnico,
as atribuições que lhe competem, particularmente no
caso da passagem da situação de paz para a de guerra,
torna-se indispensável garantir, ao nível dos chefes de
estados-maiores dos três ramos das forças armadas,
um completo intercâmbio, abrangendo, sem mutações
bruscas, todos oe factores e actividades que envolvam
a responsabilidade do chefe do Estado-Maior General
das Forças Armadas no exercício e preparação das suas
atribuições;
Usando da faculdade conferida pelo n.' 3.' do artigo 109.' da Constituição, o Governo decreta ,e eu promulgo o seguinte:
Artigo L' 11'; criada a Comissão Conjunta dos Chefes
de Estados-Maiores, organismo consultivo do chefe do
Estado-Maior General das Forças Armadas, com a seguinte composição:
Presidente - chefe do Estado-Maior
Forças Armadas,
Vogais:

General das

Chefe do Estado-Maior do Exército.
Chefe do Estado-Maior da Armada.
Chefe do Estado-Maior da Eorça Aérea.
Secretário,. sem voto - chefe da La Repartição do
Secretariado-Geral da Defesa Nacional.

§ 1.0 Às reuniões poderão assistir os técnicos que
forem convocados.
§ 2.° A secretaria da Comis ão Conjunta dos Chefes
de Estados-Maiores funciona na 1.& Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional.
Art. 2.° A Comissão Conjunta dos Chefes de Estados-Maiores tem por mis ão assegurar ao chefe do E tado-
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-Maior General das Forças Armadas, no exercicio das
suas funções de conselheiro técnico do Ministro da
Defesa Nacional, tal como são definidas no artigo 9.°
do Decreto-Lei n.? 43 077, o completo intercâmbio com
os chefes de estados-maiores dos três ramos das forças
armadas, por forma a permitir-lhes acompanhar a evolução da situação em todos os campos da preparação
militar.
Art. 3.° Ao chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, como presidente da Comissão Conjunta
dos Chefes de Estados-Maiores, compete:
1.0 Convocar os chefes de estados-maiores, em conjunto ou isoladamente j
2.° Elaborar a agenda dos assuntos a tratar j
3.° Presidir às reuniões, dirigindo e coordenando os
trabalhos j
4.° Mandar preparar os elementos necessários ao
andamento dos a suntos da competência da Comissão
Conjunta dos Chefe de Estados-Maiores indicados no
artigo 2.° j
5.° Informar
o Ministro da Defesa Nacional dos
• assuntos tratados e dos problemas que mereceram a
unanimidade
de opiniões da Comissão Conjunta dos
Chefes de Estados-Maiores e, no ca o contrário, das opiniões divergentes.
Art, 4.° Os chefes dos Estados-Maiores do Exército,
da Armada e da Força Aérea, no exercício das suas funções de vogai da Comi ão Conjunta dos Chefes de Estados-Maiores, não podem envolver a responsabilidade
dos titulares dos seus departamentos,
participando na
discu :10 e e tudo dos problema
apenas com os seus
pontos de vista pes oais.
Art. 5.° O Minitro da Defesa Nacional, sempre que
as suge tões apre ntadas po am afectar disposições
já tomadas pelos três ramos da forças armadas, poderá
resolver o a sunto directamente com o titular do departamento intere ado, ou convocar o Con elho Superior
Militar,
e tal for exigido.

Publique-i e e cumpra-. e como nele se contém.
Paços do Governo da República, 27 de J'aneiro de
1961. - AMÉnI
Dsc. RODRIGUES 'I'rroxaz - António de Oliveira
lalazar - Júlio Carlos Alves Dias
Botelho Moniz - Afonso Ma.qalhães de Almeida Fernandes - Fernando Quintanilha Mendonça Dias.
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II - PORTARIAS
Presidência
Gabinete

do Ministro

do Conselho
da Defesa

Nacional

Portaria n.O 18201

De acordo com o disposto no artigo 14.° do Regulamento para a Ooncessão do Abono para Fardamento,
aprovado pela Portaria n." 17654, de 1 de Abril de
1960, das relações a que se refere o artigo 12.° da
mesma portaria deveriam ser enviados dois exemplares
às Oficinas Gerais de Fardamento e Calçado 'e outro
aos Serviços Sociais das Forças Armadas.
A experiência da aplicação deste sistema no ano transacto mostrou a vantagem não só de haver relações separadas para as modalidades de crédito nas Oficinas
Gerais de Fardamento e Caixa Económica, mas também pôs em evidência os inconvenientes resultantes da
falta de uma conferência prévia dos três exemplares
por parte dos Serviços Sociais das Forças Armadas, a
fim de evitar inobservâncias das disposições regulamentares.
N estes termos:
Manda o Governo da República Portugue a, pelo
Ministro da Defesa Nacional, que os artigos da Portaria n ," 17 654, de 1 de Abril de 1960, abaixo indicados
passem a ter a seguinte redacção:
das uniArt. 12. Os conselhos administrativos
dades e estabelecimentos
militares
organizarão
anualmente, em triplicado, referidas a 1 de Janeiro, relações nominais, separadamente,
para as
modalidades de crédito, nas Oficinas Gerais ele Fardamento e Caixa Económica das Forças Armadas,
conforme o modelo II anexo, dos oficiais ,e sargentos a quem tenham abonado os vencimentos ref rentesao último dia do mês anterior e desejem beneficiar do abono para fardamento, na modalidade a
que tiverem direito.
0

Art. 14.0 As relações indicadas nos artigos 12.0
e l3. serão enviadas aos Serviço Sociai das Forças Armadas para conferência ,e ubscquente re0
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messa de dois exemplares às Oficinas Gerais de
Fardamento e Calçado ou à Caixa Económica, conforme os casos.
Presidência do Oonselho, 12 de Janeiro de 1961. O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves Dias
Botelho Moniz.

Ministério do Exército
Repartição

do Gabinete

Portaria n ," 18213

Sendo agora oportuno da; execução ao disposto no
Decreto-Lei n.o.42564, de 7 de Outubro de 1959, no
que se refere à arma de transmissões:
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro do Exército:
1. ° Que sej organizada desde já a Direcção da Arma
de Transmissões, de acordo com as atribuições gerais
que constam do referido decreto-lei.
As normas reguladoras do funcionamento da Direcção
da Arma de Transmissões, bem como os respectivos quadros de pes oal, serão oportunamente publicados em diploma especial.
2.° Que passem a ser consideradas como fazendo parte
da arma de ·transmissões toda as unidades, órgãos e
serviços do antecedente sob a superintendência
técnica
da actual Inspecção das Tropas de Transmissões, que é
extinta.
De início, a arma de transmissões será provida com o
pessoal desta Inspecção, das unidades de transmissões e
do serviço de telecomunicações militares.
3.° Que, enquanto não for publicada a futura lei de
quadros e efectivos, os oficiais e sargentos que prestem
serviço na arma de trausmissõas continuem a pertencer
às suas armas ou serviço de origem.
ti,

Ministério do Exército, 17 de Janeiro de 1961.O Ministro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida
Fernandes.
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Ministério das Finanças
Direcção-Ceral

da Contabilidade

Pública

Portaria n.O 18225

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro das Einanças, nos termos do Decreto n." 37 76~,
de 28 de Fevereiro d,e 1950:
1.0 Aprovaa:,prura UISO em todos os serviços do Estado, o novo modelo de requisição a fornecedores (modelo n. ° 689 do -catálogo dia Imprensa N acíomal ), que
deverá substituir idêntioo modelo anexo, ao Decreto-Lei n." 34 332, de 27 d,e Dezembro de 1944.
2.° Estabelecer o uso obrigatório dos referidos medelos à medida que se forem e gotando os que actualmente se encontram na posse dos serviços.
Ministério das Finanças, 19 de Janeiro de 1961. Pelo Ministro das Einanças, José Júlio Pizarro Beleza,
Subsecretáeio de Estado do Orçamento.
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(Verso do original e do duplicado)
Nota. Importante.
n) É vedado aos fornecedores
passarem a pedido dos requisitantes
faet~ra! divergentes
do
que consta das respectivas
requisições e é fornecido, tomandc-ee
com eles sclldáríamente reeponsâveis por quaisquer fraudes que forem verificadas.
b) Se, por erre de classificação,
for pedida a substituição
ou desdobramento
de qualquer
factura, o fornecedor é obrigado a declarar, nas nova. facturas, que slo a substituição de outra
ou outra!', que identificarão
com 01 números e datas.
c) No. Impre"ol
ti lobr8lcritos
oficiai. requl.ltado.,
com 3 exclusão de papel de carla,
cartões c respectivos
sobrescritos
timbrado.
c dos modelos exclusivos da Imprensa
Nacional,

ti obrigatória
I imprellio.

a Indiclçlo

do numero de exempllres

da tiragem, ano e tlpografta em que

d) Nas encadernações
d<, qualquer espécie é obriga.tória
de carimbo, indicando a cesu encadernadora,
na parte interior
e) Sobre o pagamento dos fornecimentos:
Do Decreto-Lei

n.· 34 332, de 27 de Dezembro

18

fez

a afixação da etiqueta. ou a aposiçio
da capa, sobre a guarda.
de 1944:

ADI credores do E.lldo por fornecimento.
de quft,!1uer natureza,
cujo. crédltOl nio tiverem .Ido pOltOI a pagamento até 4 de Fevereiro
do ano leguinte iquele em que II!! oonltltuiram •... IÓ ..
reconhecido
direito 10 respectivo recebimento, assumindo o Estado a responaabili ..

Art. 5.·

r.

l

dado de os mandar

pagar,

nos termos das disposiQ~cs jt'lgais eplicâvets,

dOlde que. em carl. reglllada dirigida ao chefe da Repartlçio da Dlreoçlo·
·Geral da Conlabllldade P4bllca do MinIstério compelenle, acompanhada do
Illrlcto da lua conta corrente com o serviço devedor e o6pla da requl.lçlo
ou requi.JçWel do mesmo IIrvlço, a.. lm o reclamem até li do Março
seguIR.e.
A falta das indicaçõ<,,, referidas
e pagamento da despesa.

n&5

eltnoas c) e d) motivará a recusa do recebimento d.

encomenda

Ministério das Finanças, 19 de Janeiro de 1961.Pelo Ministro das Finanças, José Júlio Pizarro Beleza,
Subsecretário de Estado do Orçamento.

Portaria

n.· 18230

Manda o Governo da República Porlugu
a, pelo
Ministro das Finanças, no termos do Decreto n.· 37769,
de 28 de Fevereiro de 1950:
1.. Aprovae-, palra uso em todo os eerviço do E tado, os novos modelos de impressos C. P. - modelos
n.·· ]!'E 1, FE 2 e FE 3, aneo o à presente portaria,
e que deverão sub tituir idênticos modelo aprovado'
pela Poetaria n." 13241, de 1 de Agosto de 1950.
2. Estabelecer o u o obrigatório do r f .rido medelos à medida que se forem e ,gotando o que actualmente 8'e encontram na 'pO'S8 edos serviços.
3.· Cone.derae o citado impre
como xclu ivo
da Impren a acional de Lisboa, devendo a tiragem
do modelo n." FE 1 ser fita no formato normalizado
AJ (210 mm x 297 mm) a do, modelo, n ."'11'].,2 e FE 3
no 2 A4 (2D7 mm x 420 mm).
Ministério das Einança«, 21 de Janeiro <1c 1961. O Ministro das l<inan<:as, António J.1lalluellJillto U(//·/)(81.
0
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18231

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro das Einanças, nos termos Ido Decreto n. 037 769,
de 28 de Fevereiro de 1950:
I: APTOvar , pall"a uso em todos 08 serviços do, Estado, os novos modelos de eequisiçõee de fundos
C. P. - modelos n.O RF 1, RF l-A, RF l-B e
RF l-C, anexos à presente portaria, e que deverão
substituir os modelos aprovados pela Portaeia n." 13 242,
de 1 de Agosto de 1950.
2.0 Estabelecer o uso obrigatório. dos referidoa modelos à medida que se forem esgotando os que actualmente se encontram na poss'e dos serviços.
3.0 Consideaar os citados impressos como exclusivos
da Imprensa Nacional de Lisboa, devendo a sua tiragem ser feita no formato normal A4 (210 mm x
x 297 mm).
S

Ministério

das Finanças,

O Ministro das Finanças,
bosa.

23 de Janeiro de 1961. António Manuel Pinto Bar-
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Ministério das Finanças, 23 de Janeiro de 1961.O Ministro da Finança, António Alanuel Pinto Bar-
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Portaria n.s 18235

Manda o Governo, da República Portuguesa,
pelo
Ministro das Finanças, nos termos do Decrete, n. ° 37 769,
de 28 de Fevereiro de 1950:
1.° Aprovae, pa,Ta uso em todos os serviços do Estado, os novos modelos de folha de despesas com. o
pessoal (pagamento a fornecedores}, material e pagamento de serviços e diversos encargos C. P. - modelos n.OS F 5 e F 5-A, anexos à presente portaria,
e que deverão substi.tu.r os modelos aprovados pela
Portaeia n..? 13217, de 7 de Julho de 1950.
2.° Estabelecero uso obr.gatório.dos referidos impressos à medida que S'e forem esgotando os que actualmente se encontram na posse dos serviços.
3.° Coneóderar os citados impreseos como exclueívos
da Imprensa Nacional de Lisboa, devendo a sua tiragoon ser feita no formato normal A4 (210 mm x
x 297 mm).
Ministério das Finanças, 26 de Janeiro de 1961. O Ministro das Einanças, A ntónio Manuel Pinto Barbosa.
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Ministério das Finanças, 26 de Janeiro de 1961.O Ministro das Finanças, António Manuel Pinto Barbosa.
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III- DESPACHOS
Ministério do Exército
Repartição

do Cabinete

do Ministro

Despacho

Enquanto não é publicado o diploma legal que define a competência administrativa
do quartel-mestre-general, delego, nos termos dos §§ 2.° e 3.° do artigo 4.°
do Decreto-Lei n.? 41 375, de 19 de Novembro de 1957,
no general Adelino Alves Veríssimo, quartel-mestre-general, a competência para autorizar despesas, nos
seguintes termos:
•
Até 100 000$, com cumprimento das formalidades
legais.
Até 50 000 , com dispensa de concurso público
e celebração de contrato escrito.
Ministério

do Exército,

1 de Janeiro

O Mini, tro do Exército, Afonso Magalhães

de 1961.de Almeida

Fernandes.
Despacho

n.s 1

Havendo conhecimento de que as unidades e estabelecimento militare
e 1ão a adoptar critérios diferentes
na interpretação do Regulamento para o Abono de Alimentação e A.lojamento por Conta do Estado em Tempo
de Paz, posto em execução pelo Decreto n.? 41 964, de
1D de Novembro de 1958;
'I'ornando- e neces árioes Iarecer a dúvida exis-tentes, enquanto não é publi ado o novo regulrumento, determino, ao ·abrigo do artigo 30.° do referido Decreto
n.O 41 964,
eguinte:

°

As praça desarranchadas,
com direito ao abono
de alim ntação m regime de rancho especial, têm
direito a e. Se abono em dinheiro, na totalidade para
a 'pra~a~ casadas, e à razão de 50 '[lor cento da
verba con ignnda para as praça solteiras.
Lisboa, 20 de J an iro de I 961. - O Ministro do Exéroito, AfollsO Ma,fJalhl1Cs de Almeida Pernandes.
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Presidência do Conselho
Cabinete do Ministro da Defesa Nacional

Despacho

ministerial

De harmonia com o disposto nos artigos 3. e 4.
do Regulamento para a Concessão do Abono para Fardamento, aprovado pela Portaria n.? 17654. de 1 de
Abril de 1960, e ainda com o fim de esclarecer o disposto nas alíneas a) e b) do artigo 2. da mesma,
determino que:
1.0 O abono anual para fardamento relativo ao ano
de 1961 é fixado em 600$, tanto para oficiais como
para sargentos;
2. Em 1961 não terão lugar, por exiguidade das
verbas disponíveis, os abonos trienal e por promoção;
3. Ao abrigo das disposições do regulamento citado
poderão ser fornecidos todos os artigos que constem dos
regulamentos de uniformes dos três ramos das forças
armadas para uso na metrópole e no ultramar;
4. A partir do ano de 1961, inclusive, sejam consideradas extensivas as disposições da referida portaria:
a) Aos oficiais e sargentos dos quadros permanentes dos três ramos das forças armadas, na
situação de actividade, em comissão de serviço militar no ultramar;
b) Aos oficiais da reserva e sargentos reformados
que se encontrarem prestando serviço nas
escolas práticas e unidades de tropas activas.
0

0

0

0

0

0

Presidência do Conselho, 2 de Janeiro de 1961.O Ministro da Defesa Nacional, .Júlio Carlos Alves Dias
Botelho Moniz.

IV - DECLARA(ÕES
Ministério do Exército
Direcção do Serviço de Pessoal

Repartição de Oficiais

I) Por o erviço prestado 'por um oficial do Colégio
Militar como professor 'provisório, no termo do artigo 16.0 do Decreto \11.0 34093, <le 8 d'e ovembro de
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1944, ser em ;tudo idênti'OO ao desempenhado por um
professor efectivo 00 mesmo Colégio, é considerado aplicado aos oficiais naquela situação o disposto <noartigo 6. °
do Decreto-Lei n ." 42135, de 3 de Fevereiro de 1959,
enquanto o mesmo e manteve em vigor,
II) Atendendo às funções prestadas pelos oficiais que,
nos termos do Decreto-Lei n." 42 135, de 3 de Fevereiro
de 1959, desempenham o carg'Ode comandante do corrpo
de alunos do Colégio Militar, e 'por analogia com o
procedimento seguido relativamente aos oficiais que
desempenham idêmtico Icargo na Academia Militar, conidera-se que,. para efeitos de contagem de tempo de serviço nas tropas, o tempo de serviço prestado no desempenho das referidae funções é abrangido pelo disposto
no artigo 3.° do Decreto-Lei n ." 42 471, de 25 de Agosto
de 1959.

o Ilinistro

do Exército,

Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.
Está conforme.

o Chefe do Gabinete,

lADO
~.

".,

rtl

MINISTÉ~IO DO EXÉ~CITO

Ordem do Exército
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28 de Fevereiro

de 1961

Publica-se ao Exército o seguinte:

l-DECRETOS
Ministério do Exército
Cabinete

Decreto

do Ministro
n,O

43502

'I'ornando-se
nece ária harmonizar
as disposições dos
artigos 23,· e 39.° do Decreto n.? 42 937, de 22 de Abril

de lU60;
Usando da faculdade
.onferidn
p
tigo 109.° da on tituição, o Governo
mulgo o eguints.
Art:go
1.0 A redacção
do al'tigo
n.O 42937, de 22 de Ahril de 1960,
todos o efeitos, a ezuinte:

lo n ." 3.° do ardecreta e eu pro-

39.° do Decreto
passa

a ser, para

Art. 39.0
sar centos ou Iurriéi
do quadro permanente,
fora da efcctividndj,
do. rviço, que Tesidirem nas províncias
ultramarinas
e que forem nomeado
para comi ão militar
nessa província
têm
os direito
indicados
no artico 22,0 para os oficiais
do quadro permanente,
com excepção dos n ." 1.0

e 2.·
Cu o .ejnm nomeados

para outra

têm todo.' nqu le direito •.

província,

man-
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Art. 2.° O presente decreto vigora desde 1 de Janeiro
de 1961.
Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo da República, 10 de Fevereiro de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz - António Manuel Pinto Barbosa ~
Afonso Magalhães de Almeida Fernandes - Vasco Lopes Alves.

11- PORTARIAS
Presidência do Conselho
Gabinete

do Ministro

Portaria

da Defesa

Nacional

n,> 18246

Considerando terem sido ratificadas pelas autoridades militares portuguesas as alterações ultimamente
introduzidas nos Stanags n.O 3150 e 3151;
Considerando haver conveniência em não dispersar
o texto dos citados Stanags por mais de um diploma:
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional:
1.0 Revogar a edição dos Stanags n.O 3150 e 3151,
publicada em anexo à Portaria n.? 17 121, de 14 de
Abril de 195U.
2.° Pôr em execução nas forças armadas, através
do sistema unificado de catalogação, a edição actualizada dos Stanags n.O 3150 e 3151, que se publica
em anexo à presente portaria.
S

S

S

Presidência

do Conselho, 3 de Fevereiro de 1961. da Defesa Nacional, !tílio Carlos Alves
Dias Botelho Moniz.

O Ministro
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NATO - N on classifié,
STANAG

N° 3150

(2llme édltlon)

Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
Bureau Milifaire de Sfandardisafion

(BMS)

ACCORD DE STANDARDISATION
Objet

CODIFICATIQN
(Systême de classíãcatíon

DU

MATERIEL

uniforme en 'maííêre de ravitaillement)

Termes

de l'Accord
But

1. Etablir un systême de classification uniforme en
matiêre de ravitaillement
à l'usage des Forces Armées
de l'OTAN.
Doouments de référenoe
2. (a)

MAS (AIR) (56) 34, du 26 avril 1956.
(b) MAS (AIR) (59) 74, du 29 septembre 1959.
Un accord SUl' ce sujet a déjà été promulgué par
le Bureau Militaire de Standardisation,
le 22 janvier
1957, sous forme du Stanag n° 3150. Le présent accord
révisé remplace le Stanag existant, ainsi que le modificatif n° 1, qui sont annulés à dater de Ia promulgation du présent accord.
3.
Référenoes de ratlfl.oatlon natlonale

Belgique (*) - JLS/171(56)9,
du 3 décembre 1959.
Canada - AFHQ.Oü6-14(A/STAND),
du 8 décembre 1959.
Danemark-:FMN
5.kt.609.12, du 17 novembre 1959.
Etats-TTnis - AFDRD-I>O-S-2,
du 18 mars 1960.
France - Z·H3/EMGA/33, du 19 novembro 1959.
(*)

Cc nays avec r<sern·s.
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Grêce - GAS/6335/ANAT/150
311/60, du 12 janvier 1960.
Italie - SMD.3 227 827, du 28 janvier 1960.
Luxembourg Norvêge - A/H 12398/59/FDM
14, du 30 octobre
1959.
Pays-Bas - V. O. S. 58018 AO, du 26 janvier 1960.
Portugal - SGDN /N° 3554/0 Pr. 1508/59, du 24
novembre 1959.
République Fédérale d'Allemagne - Fü B IV D 3
'l'gb.Nr.22/57,
du 26 juin 1957.
Royaume- U ni Turquie 4.
Mlse en applloatlon
Dato prõvuo

Belgique .
Oanada
Danemark

ler

Date réelle

j anvier
1965.

Etats-Unis
France
Grêce

ltalie
Luxembourg
Norvege

..

Pays-Bas
Portugal . .
. .
République
Fédérale
d' Allemagne

30

novembre
1959.

Royaume-Uni
Turquie
Suppléments

5. II ser a loisible à tout pays part.icipant de proposeI' à tout moment des suppléments au préscnt accord.
Les négociations afl'érentes seront analogues à celles
engagées pour l'accord primitif.
Aooord

6. Les prescriptions stipulées à la page suivante ont
été approuvées, conformément aux termes exposés ci-

1.' Série
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;j

dessus, par les pays énumérés. Aucune dérogation ne
sera apportée au dit accord sans consultation préalable
avec le Bureau Mil'itaire de Standardisation.
7. II est d'autre part convenu de ce que, dans toute
la mesure du possible, le numéro du Stanag sera indiqué en référence, aux fins d'identification,
lorsque
ce Stanag fera l'objet de dispositions nationales de
mise en application.
Pour le Bureau

Militaire de Standardisation:

(Signé) J. P. E. Bernatchez, major général, Armée Canadienne, président. - Le 13
mai 1960.
•

STANAG

N° 3150

(211m• édltlon)

Modalités de l' Accord
1. Le systême fédéral de classification dapprovisionnement tel qu'il est exposé dans le Chapitre 3,
« Supply Classification » de la publication
United States Federal Manual for Supply Cataloging daté du
mois de mars 1956, et duns la partie J, «Groups and
Classes» de la publication Catalo.ging Handbook H.2-1
Federal Supply Classification, daté du mois de février
1956 (y compris les modifications ultérieurement apportées) et publiés sous l'autorité de l'«Assistant Secretary
of Defense (Supply and Logistics)) est adopté comme
systême OTAN de classifloation en matiere d'approvi ionnement.
2. II est convenu que tous les signataires du présent
accord utiliseront la classification d'approvisionnement
OTAN.
3. La tenue à jour de la classification d'approvisionnement OTAN incombera aux Etats-Unis et comprendra 1e droit de décision pour toutes questions s'y
rapportant.
(i) Des recomandations visant à des modifications
pourront être formulées par tout pays sig-
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de la procédure

( a) Des copies des reconuuandations
seront adressées à tous les pays signataires par le pays formulant la
recommandation;
(b) Les commentaires
seront adressés
par les pays signataires aux EtatsUnis et au pays ayant formulé
la recommandatiou.
Ces commentaires devront parvenir aux destinataires dans les 60 jours apres
la date de la recommandation;
(c) Les Eta ts- Unis di ffuseron t leur décision dans les 90 jours aprês la
recommandation;
(d) Lorsque les recommandations
n'auront pas été agréées, les EtatsUnis difíuseront les raisons qui
auront motivé la non-acceptation.
(ii)

Les Etats-Unis aviseront tous les pays signataires des modifications qu'ils auront e:ffectuées, en indiquant les raisons qui auront
motivé les changements de príncipes, rêgles ou portée.

4. Les méthodes et les délais de mise en application
du présent Stanag à l'intérienr de chaque pays OTAN
seront laissés à la discrétion du pays intéressé.
5. Aucun pays signatairc
ne résiliora le présent
accord sans un préavis officiel de trois mois aux autre
pays signataires.
6.
Réserves

Belgique: «La Belgique se réserve pour ses propres
travaux et pour des articles banalisés cl'étendre la
notion du ± 50 à des piêces fonctionnellement
identiques ; en eflot, le réponses aux D. P. d'une piec('
reproduite sont rarement exactcmcnt les mêmes que
celles do l'original,
par centre uno piêce reproduit.t'
est três souvcnt fonctionuell.omont ideuí.ique li I'origina 1 ».
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STANAG N° 3151
(2l>me édltlon)

Ol'ganisation du Traité de l'AtIantique Nord
Bureau Milifaire de Standardisalion
ACCORD

DE

(BMS)

STANDARDISATION
Objet

CODIFICATION.

DU

MATERIEL

(Sysíême uniforme d'identification

d'artícles)

T ermes de I' Accord
But

1. Etablir un systême uniforme d'identification
ticles à l'usage des Forces Armées OTAN.

d'ar-

Documents de référence

2. (a) MAS (AIR)

(56) 34, du 26 avril 1956.
(b) MAS (AIR) (59) 74, du 29 septembre 1959.
Un accord sur ce sujet a déjà été promulgué par
le Bureau Militaire de Standardisation,
le 22 janvier
1957, sous forme du Stanag n° 3151. Le présent accord
révisé remplace le Stanag existant, ninsi que les modificatifs n°· 1, 2 et 3, qui sont donc annulés à dater
de la promulgation
du présent accord.

3.
Références de ratlfioatlon natlonale

Belgique
Canada hre 1959.
Danemark
Etats-Uni
France -

-----

(*) - JLS/171(56)9,
du 3 décembre 1959.
AFHQ.066-14(A/STAND),
du 8 décem-

(*) Ce pays

- FMN 5.kt.609.12, du 17 novembre 1959.
- AFDRD-PO-S-2,
du 18 ruars 1960.
2443/EMGA/33,
du 19 novembro 19M1.
·!\VCC

réserves.
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Grêce - GAS/6335/ANAT/150
311160, du 12 janvier 1960.
Italie - SMD.3 227 827, du 28 janvier 1960.
Luxembourg Norvege - A/H 12398/59/FDM
14, du 30 octobre
1959.
Pays-Bas - V. O. S. 58018 AO, du 26 janvier 1960,
PortugalSGDN IN° 3554/0 Pr. 1508/59, du 24
novembre 1959.
République Fédérale d' Allemagne - Fü B IV D 3
Tgb.Nr.22/57,
du 26 juin 1957.
Royaume-Uni Turquie -

4.
Mlse en a.pplloatlon
Dato prévuo

Belgique .
Oanada
Danemark

ler

Etats-Unis
France
"
Grece

Italie
Luxembourg
Norvege

.

.:;

Date réello

janvier
1965.

"

. "

Pays-Bas
Portugal ..
République
Fédérale
d' Allemagne
Royaume-Uni
Turquie
...

29 juin

1959,

Suppléments

5. Il sera loisible à tout pays participant
de proposer à tout moment des suppléments nu présent accord.
Les négociations y a:fférentes seront analogues à celles
engagées pour l'accord prirnitif.
Aooord

6. Les prescriptions
stipulées :lUX puges suivantes
(1-2 et Annexe A) ont été approuvées, conforméDlent
aux termes exposés ci-dessus, par les pays énuDlérés.
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Aucune dérogation ne sera apportée au dit accord sans
consultation
préalable avec le Bureau Militaire de
Standardisation.
7. II est d'autre part convenu de ce que, dans toute
la mesure du possible, le numéro du Stanag sera indiqué en référence,
aux fins d'identification,
lorsque
ce Stanag fera l'objet de dispositions nationales de
mise en appl.icatíon.
Pour le Bureau

Militaire

de Standardisation:

(Signé) J. P. E. Bernatchez, major général, Armée Canadienne, président, BMS. Le 13 mai 1960.
STANAG

N° 3151

(2ême éditlon)

Modalités de l' Accord
1. Le systême fédéral américain d'identification d'article tel qu'il est exposé au Chapitre 2, .« Item Iden.tificatioll» du Federal Manual for Supply Cataloging,
en date du mois de mars 1956 (y compris les modifications ultérieurement
apportés), publié sous I'autorité de l'«Assistant Secretary of Defense (Supply and
Logistics) II est adopté comme base du systeme OTAN
d'identification
d'article.
2. II est convenu que tous les signataires du présent
accord utiliseront
le systême OTAN d'identification
d'article.
3. Un numéro d'identification d'article de 9 chiffres,
composé de deux chiffres significatife
(le numéro de
code OTAN indiquant la nation ) et de 7 ohiflres nonsigniflcatifs (Io numero national didentification
d'article), est adopté comme numéro OTAN didentification d'article.
Les premiers chi:ffres, attribués
eOllrormémellt à I' Annexe A, indiquent:
a) Le pays

signataire attribuant
Ie numéro ou
bien,
b) que l'article
est un article standard OTAN
(le numéro 11 est attribué à un tel article)
ou bipn.
c) que l' article e t reproduit
(pour Ies artioles
reproduits les deux premiers chi:ffres indiquent: (1) le pays qui a attribué initiale-
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ment un numéro de nomenclature OTAN à
l' article d' origine et (2) que cet article est
reproduit par un autre pays. Ces numéros
serviront à identifier Ies articles reproduits,
jusqu'à ce qu'un accord intervienne entre
1es pays signataires intéressés, précisant que
ces articles sont identiques. Dês lors, on
utilisera le numéro de nomenclature initial
attribué à l'artic1e en question). (II n'est pas
prevu d'indiquer 1e pays reproducteur de cet
article) .
4. Pour les transactions au sein de l'OTAN, chaque
pays attribuera à ses articles d'approvisionnement un
numéro de nomenclature OTAN. Ce numéro de nomenclature OTAN comprendra le numéro de code de
la classification d'approvisionnement OTAN à 4 chiffres, tel qu'i1 est prévu dans 1e Stanag n° 3150, et le
numéro OTAN d'identification d'article tel qu'il est
décrit au paragraphe 3 ci-dessus.
Exemples

(1) Numéro de nomenclature OTAN attribué à I'nrigine par un pays (Belgique):
Numéro de c1assification
OTAN:

d'approvisionnement

1005.
Numéro OTAN d'identification

d'article:

63-123-4567.
(2) N uméro de nomenclature OTAN attribué par
tout autre pays reproduisant l'article précédent; ce
numéro sera utilisé jusqu'à ce qu'un accord intervienne.
précisant que l'article reproduit est identique à l 'article d' origine:
Numéro de classification
OTAN:

d'approvisionnement

1005.
Numéro OTAN d'identification

63-123-4567.

d'article:
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Afin de permettre de touj ours reconnaí:tre les numéros de nomenclature OTAN, les numéros à 13 chiffres,
dont un exemple est donné ci-deseus, ne seront pas
séparés par des codes de gestion d' approvisionnement,
des codes de classification auxiliaires, ni par d'autres
symboles. Ces codes ou symboles seront, le cas échéant,
ajoutés par chaque pays en préfixe ou en su:ffixe aux
numéros de nomenclature OTAN.
5. Un article d'approvisionnement
fabriqué dans plusieurs pays ne recevra le même numéro d'identification
d'article OTAN que lorsque tous les pays signataires
intéressés auront conveuu que ces articles sont identiques.
6. Jusqu'à
ce qu'il sôit possible aux Etats-Unis
d'utiliser le code à 2 chiffres (00) comme préfixe à leurs
numéros d'identification
d'articles, les numéros d'identification d'articles américains à 7 chiffres seront acceptables comme numéros d'identification d'articles OTAN.
Dans le cas ou les Etats-Unis aurout attribué à un
article un numéro de nomenclature
fédéral
à 11
chiffres (numéro de code de classe à 4 chiffres et un
numéro d'identification
d'article à 7 chi:ffres), les pays
recevant un article de cette nature ajouteront deux
zéros (00) entre le numéro de code de classe à 4
chi:ffres et le numéro d'identification
d'article
à 7
chiffres, si cela est nécessaire aux fins d'enregistrement.
7. Les méthodes et les délais de mise en app1ication
du présent Stanag à l'intérieur de chaque pays OTAN
seront laissés à la discrétion du pays intéressé.
8. Aucun pays signataire
ne rési1iera 1e présent
accord sans un préavis officiel de trois mois aux autres
pays signataires.

9.
Réserves

Be1gique: « La Be1gique HC réserve pour ses propres
travallx et pour de, articles banalisés d'étendre la
notion du ± 50 ~I de pieces fonctionnellement
ident iques ; eu efíet , les répon e aux D. P. d'une piêce
reproduito sont rarement exactement les mêmes que
cello-, de l'original,
par centre une piêce reproduite
est três 'OUY nt fonctionnelIemcnt
identique à I'original ».
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classificação.

STANAG N.· 8150
(2.& edlçio)

Organização do Tratado do Atlântico Norte
Agência Mililar de Uniformização
ACORDO

DE

UNIFORMIZAÇAO
Assunto

CATALOGAÇÃO

DO MATERIAL

(Sistema uniforme de classificação de abastecimentos)
Condições do Acordo
Finalldade

1. Estabelecer um sistema uniforme de classificação
de abastecimentos, para uso das Forças Armadas da
NATO.
Dooumentos de referênola

2. (a) MAS (AIR) (56) 34, de 26 de Abril de 1956.
(b) MAS (AIR) (59) 74, de 29 de Setembro de
1959.
Um acordo sobre este assunto (Stanag n." 3150) foi
já promulgado, em 22 de Janeiro de 1957, pela Agência Militar de Uniformização. O presente acordo revisto substitui o Stanag existente, bem como a alteração
n.? 1, os quais são revogados a partir da data da promulgação do presente acordo.

3.
Referênoias naolonais de ratifloação

Bélgica (*) 1959.

JLSj171(56)9,

(*) Este país com reservas.

de 3 de Dezembro de

1." Série
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Canadá - AFHQ.066-14(A/STAND),
de 8 de Dezembro de 1959.
Dinamarca - FMN 5.kt.609.12, de 17 de Novembro
de 1959.
Estados Unidos da América - AFDRD-PO-S-2,
de
18 de Março de 1960.
França - 2443/EMGA133, de 19 de Novembro de
1959.
Grécia - GAS/6335/ANAT/150 311/60, de I:? de
Janeiro de 1960.
Itália - SMD.3 227 827, de 28 de Janeiro de 1960.
Luxemburgo Noruega - A/H 12398/59/FDM
14, de 30 de Outubro de 1959.
•
Holanda - V. C. S. 58 018 AC, de 26 de Janeiro
de 1960.
PortugalSGDN /N.o 3554/C Pr. 1508/59, de 24
de Novembro de 1959.
República Federal da Alemanha - Fü B IV D 3
Tgb.Nr.22/57, de 26 de Junho de 1957.
Reino UnidoTurquia -

4.
I>ata de entrada em exeouQio
Data. prov.ista.

Bélgica
Canadá
Dinamarca

1 de Janeiro
de 1965.

Estados Unidos da América
.
França
.
Grécia
.
Itália
. . .
Luxemburgo
Noruega ..
Holanda ..
" .
Portugal ..
..
República Federal da
Alemanha
Reino Unido
Turquia ..

Data efectiva

. ,.

30 de Novembro de 1959.
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Aditamentos

5. :.E permitido a todos os países participantes
propor, em qualquer ocasião, aditamentos
ao presente
acordo. As negociações correspondentes efectuar-se-ão
de forma idêntica às do acordo primitivo.
Aoordo

6. As disposições que se seguem foram aprovadas,
nas condições atrás referidas, pelos países enumerados. Nenhuma derrogação será feita a este acordo sem
consulta prévia à Agência Militar de Uniformização.
7. Além disso, foi acordado que, na medida do possível, será indicado o número deste Stanag como referência para fins de identificação, logo que sej a obj ecto
de disposições nacionais para a sua entrada em vigor.
Pela Agência

Militar

de Uniformização:

(Assinado) O Presidente, J. P. E. Bernatohee,
major general do Exército Canadiano.13 de Maio de 1960.
STANAG N.o 3150
(2.& edição)

Pormenores do Acordo
l. :.E adoptado como sistema de classificação NATO
de abastecimentos o sistema federal de classificação
de abastecimentos tal como está exposto no capítulo 3,
«Supply Classification», do United States Federal Manual for Supply Cataloging, de Março de 1956, e na
parte I, «Groupes and Classes», do Cataloging Handbook H2-1-Federal
Supply Classification,
de Fevereiro de 1956 (incluindo alterações posteriores),
publicados pelo «Assistant Secretary of Defense (SuppIy
and Logietics}».
2. Foi acordado que todos os signatários do presente
acordo utilizarão a classificação NATO de abastecimentos.
3. A manutenção da classificação NATO de abas·
tecimentos incumbirá aos Estados U nidos, <]u(, terão
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o direito de decisão em todas as questões a ela respeitantes.
(i) Todo o país signatário poderá propor modificações para o que se procederá do seguinte modo:
( a) O país proponente enviará cópias das
propostas a todos os países signatários; .
(b) Os países signatários enviarão os seus
comentários aos Estados Unidos e
ao país que fez a proposta, de
forma a serem recebidos pelos destinatários no prazo de 60 dias,
contados a partir da data da proposta;
(o) Os Estados Unidos comunicarão
a
sua decisão no prazo de 90 dias
após a data da proposta;
\ d) Quando as propostas não forem aprovadas, os Estados Unidos darão a
conhecer as razões que motivaram
a sua não aceitação.

(ii) Os Estados

Unidos participarão
aos países
ignatários as modificações que efectuarem,
indicando as razões que motivaram as alterações de princípios, regras ou âmbito.

4. Os métodos e prazos para aplicação do presente
Stanag em cada país da NATO serão matéria de decisão nacional.
5. Nenhum país signatário
rescindirá
o presente
acordo sem aviso oficial, com três meses de antecedência, aos outros países ignatários.

6.
Reservas

Bélgica: « Para seu u o e em relação aos artigos
comuns, a Bélgica reserva-se o direito de tornar ex~ensiva a noção ± 50 à peça que funoionalmente
são
ldênticas; com deito, enquanto que uma peça reproduzida é muita vezes funcionalmente idêntica à peça
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original, as respostas dadas ao modelo de descrição
correspondente a uma peça reproduzida e a uma peça
<lriginal raro são exactamente as mesmas».

NATO -

Sem

classificação.

STANAG N.o 3151
(2.& edlQiio)

Organização do Tratado do Atlântioo Norte
Agência Militar de Uniformização

ACORDO DE UNIFORMIZAÇAO
Assunto

CATALOCAÇÃO

DO MATERIAL

(Sistema uniforme de identificação

de artigos)

Condições do Acordo
FInalidade
1. Estabelecer um sistema uniforme de identificação
de artigos para uso das Forças Armadas da NATO.
Documentos

de referênola

2. (a) MAS (AIR) (56) 34, de 26 de Abril de 1956.
(b) MAS (AIR) (59) 74, de 29 de Setembro de
1959.
Um acordo sobre este assunto (Stanag n. o 3151) foi
já promulgado, em 22 de Janeiro de 1957, pela Agência Militar de Uniformização.
O presente acordo revisto substitui o Stanag existente, bem como as alterações n. 1, 2 e 3, que são, pois, revogados a partir
da data da promulgação do presente acordo.
08

3.
Referênolas

Bélgica (*) 1959.

naolonals de ratlfioaQiio

JLSj171(56)9,

(*) Este país com reservas.

de 3 de Dezembro de

1.' Série
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Canadá - AFHQ.066-14(A/STAND),
de 8 de Dezembro de 1959.
Dinamarca - FMN 5.kt.609.12, de 17 de Novembro
de 1959.
Estados Unidos da América - AFDRD-PO-S-2,
de
18 de Março de 1960.
F]'an('a-~443/gl\fGA.
33, de 19 de Novembro de
Hlb9.
Grécia - GAS/6335/ANAT/150
311/60, de 12 de
Janeiro de 1960.
Itália - SMD.3 227 827, de 28 de Janeiro de 1960.
Luxemburgo Noruega - A/H 12 3~8/59/FDM
14, de 30 de Outubro de 1959.
Holanda - Y. C. S. 58018 AC, de 26 de Janeiro
de 1960.
PortugalSGDN /N.o 3554/C Pr. 1508/59, de 24
de Novembro de 1959.
República Federal da Alemanha - Fü B IV D 3
Tgb.Nr.22/57,
de 26 de Junho de 1957.
Reino Unido Turquia -

4.
Data de entrada em execuQio
Data prevista

Bélgica
Canadá
.
Dinamarca
Estados Unidos da América ...
França.
. .
Grécia ...
Itália
. . .
Luxemburgo
Noruega ..
Rolanda ..
Portugal ..
República
Federal
da
Alemanha
Reino Unido
Turquia
. .

Data efectiva

1 de Janeiro
de 1965.

29 de Junho
de 1959.
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Aditamentos

5. :m permitido a todos os países participantes propor, em qualquer ocasião, aditamentos ao presente
acordo. As negociações correspondentes efectuar-se-ão
de forma idêntica às do acordo primitivo.
Aoordo

6. As disposições que se seguem (incluindo o Anexo
A) foram aprovadas, nas condições atrás referidas,
pelos países enumerados. Nenhuma derrogação será
feita a este acordo sem consulta prévia à Agência Militar de Uniformização.
7. Além disso, foi acordado que, na medida do possível, será indicado o número deste Stanag como referência para fins de identificação, logo que seja objecto
de disposições nacionais para a sua entrada em vigor.
Pela Agência Militar de Uniformização:
(Assinado) O Presidente, J. P. E. Bernatchez,
major general do Exército Canadiano.13 de Maio de 1960.
STANAG N." 3151
(2.& edíção)

Pormenores

do Acordo

l. ]j adoptado como base do sistema NATO de identificação de artigos o sistema federal de identificação
de artigos, tal como está exposto no capítulo 2, «Item
Identification», do Federal Manual for Supply Catalog'ing, de Março de 1956 (incluindo as alterações
posteriormente introduzidas), publicado pelo « Assistant
Secretary of Defense (Supply and Logistics) D.
2. Foi acordado que todos os signatários do presente
acordo utilizarão o sistema NATO de identificação de
artigos.
3. E adoptado como número NATO de identificação
de artigos um número de nove algarismos, composto
de dois algarismos significativos (o número de código
NATO indicativo do país) e de sete algarismos não
significativos (o número nacional de identificação de
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artigo). Os primeiros algarismos, atribuídos de harmonia com o Anexo A, indicam:
a) O país signatário que atribui o número ou
ainda,
b) que o artigo é um artigo padrão NATO (a este
artigo é atribuído o número 11) ou ainda,
c) que é um artigo reproduzido (os dois primeiros números de artigos reproduzidos indicam: (1) o país que atribuiu inicialmente
o número NATO de abastecimento ao artigo
de origem; (2) que este artigo está reproduzido por outro pais. Estes números servirão para identificar os artigos reproduzidos
até que tenha lugar um acordo entre os países signatários interessados, fixando que estes
artigos são idênticos. Desde então utilizar-se-á o número de abastecimento inicial que
foi atribuído ao artigo em causa). (Não foi
previsto indicar o país que reproduziu o artigo) .
4. Nas operações de a bastecimen to entre países
NATO cada país atribuirá aos seus artigos de abastecimento um número NATO de abastecimento. Este
número de abastecimento englobará o número de código da classe NATO, de quatro algarismos, tal como
está previsto no Stanag n." 3150, e o número NATO
de identificação do artigo, tal como é descrito no part1grafo anterior.
Exemplos

(1) Número NATO de abastecimento
origem por um país (Bélgica):

atribuído

na

Número de código da classe NATO de abastecimentos:

1005.
Número r ATO de identificação de artigos:

63-123-4567.
(2)
úmero NATO de abaatecimento atribuído por
qualquer outro país que reproduza o artigo precedente.
:Este número será usado até que tenha lugar um acordo
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fixando que o artigo reproduzido é idêntico ao artigo
de origem:
Número de código da classe NATO de abastecimentos:

1005.
Número

NATO de identificação

de artigoa:

63-123-4567.
A fim de permitir sempre o reconhecimento dos números NATO de abastecimento, os números de treze
algarismos de que acima foi dado um exemplo não
serão separados por códigos de abastecimento nem por
códigos auxiliares da classificação nem por quaisquer
outros símbolos. Estes códigos ou símbolos serão, se
for caso disso, acrescentados aos números
ATO de
abastecimento,
pelo país interessado,
mas sõmente
como prefixos ou sufixos.
5. Um artigo de abastecimento produzido em vários países somente receberá o mesmo número NATO
de identificação quando todos os países signatários interessados tenham acordado que estes artigos RtiO idênticos.
6. Enquanto não for possível aos Estados Unidos da
América utilizar o código (00), como prefixo ao seus
números de identificação de artigos, o números americanos de identificação de artigos de sete algarismo.
serão aceites como números NATO de identificação d
artigos.
N o caso em que os Estados Unidos da América tenham atribuído um número federal de abastecimento
de onze algarismos (número de códizo ela classe de
quatro algarismos e número de identificação de artigo
de sete algarismos) os paí es que recebam um artigo
desta natureza acre centurão dois zeros (00) entre o
número de código da classe de quatro ulrrarismos e o
número de identificação de artigo de ele alcnrismo .
.,e is o for neces ário para ef ito de registo.
7. Os métodos e prazos para a aplicação do pr sente
Stanag em cada país da
A'l'O serão matéria d d<>cisão nacional do país interessado.
8. N enlnnn país signaüírio re cindirá o pre ente
acordo sem um aviso prévio formal, de trê meses, no'!
-utros ]mí es signatários.
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9.
Reservas

Bélgica:
Para seu uso e em relação aos artigos
comuns, a Bélgica reserva-se o direito de tornar extensiva a noção ± 50 às peças que funcionalmente são
itlênticas ; com efeito, enquanto que uma peça reproduzida é muitas vezes funcionalmente idêntica à peça
original, as resposta dadas aos modelos de descrição
correspondentes a uma peça reproduzida e a uma peça
original raro são exactamente as mesmas D.
(C
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Presidência do Conselho e Ministérios do Exército e da Marinha
Portaria

n.O 18259

Tendo surgido dúvidas quanto à entida,de com competência disciplinar sobre o mihtalT Çl~'e~pertenoendo
a uma umdade, está apresentado, em diligância, noutra,
em qualquer das hipóteses que podem desencadear essa
competência - adoiS cometidos na unidade a que pertence ; actos praticados na unidade em que está apres'entado em diligênóa;
actos cometidos fora de qualquer
dessas unidades:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros da Defesa Nacional, do Exército e da Marinha, homologar o parecell' do auditor jurídico junto do
departamento da Defesa Nacional, cujas conclusões são
as seguintes:
1.a A competência disciplinar é atribuída apenas aos
militares que detenham poderes de chefia, direcção ou
comando relativamente aos inferiores a recompeJ1Jsar ou
a punir (artigos 67.°, 80.° 'e seguintes e 110. e seguintes
do Regulamento de Disciplina Militar);
2.a Essa competência fixa-se no momento em que é praticado o acto a recompensar ou punir (não no momento
em que se procede ou pune), não se alterando pelo facto
de entre esse momento e o da punição ou recompensa ter
cessado a subordinação funcional (artigo 74.°).
3." A subordinação funcional inicia-se no momento
em que o militar, munido de guia de marcha, se apresenta a determinado chefe militai!' para ficar suj eito u s
suas ordens, a título permanente ou transitório, e cessa
logo que, munido de idêntico título, ele e apresentar
a outro chefe militar para o mesmo fim (artigo 74.° e
parecer do Supremo 'I'ribunal Militar de 3 de Julho
de 1959, homologado por despacho de S. Ex.a o Minístro do Exército de 14 do mesmo mês e publicado na
Ordem do Exército n." 6, de 1959, p. 528).
4." Não.. sendo rpossível que, em relação ao mesmo
acto, o militar se encontro funcionalments subordinado
a duas en tidadss hieràrquicaments
independentes e autónomas, Igualmente impossível é, consequentemsní e. a
verificação de qualquer caso de competência disciplinar
cumulativa.
5.& Em matéria de competência disciplinae-, é indiferente que o acto a recompensar ou a punir ooja pra Li0
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cado dentro ou fora do serviço OU de estabelecimentos
militares, devendo ela determinar-se, em qualquer caso,
de harmonia com a doutrina das conclusões 2.& e 3.&
Presidência do Conselho e Ministéeios do Exército
e da Mamnha, 9 de Fevereiro de 1961. - O Ministro da
Defesa Nacional, hllio Carlos Alves Dias Botelho
Moniz. - O Ministro do Exército, Afonso Magalhães
de Almeida Fernandes. - O Ministro da Marinha, Fernando Q1tintam'lha Mendonça Dias.

Ministério do Exército
Repartição

-

do Cabinete

Portaria n.O 18273

Tornando-se necessário reguiar as condições específicas de promoção elos oficiais dos serviços técnicos de
manutenção do quadro do serviço de material, tendo
em conta a orientação
eguida nos estudos em curso
'relati"\'"os ao Estatuto elo Oficial das Forças Armadas
e, bem assim, as práticas em vigor relativamente a outros quadros dos serviços:
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro do Exército, que se observe transitoriamente
o seguinte:
1.0 .A promoção
a capitão elos serviços técnicos de
manu1E'ução do quadro do erviço de material terá
lugar, dentro ele cada ramo, com base na ordenação
da escala "Única de intercalação dos oficiais daqueles
serviçoR do referido quadro, elaborada de harmonia
com a alínea d) do n.? 1.0 da Portaria n ," 17 843, de
21 de Julho de 1960, c publicada a coberto da declaração n." 84, da Ordem, do Eeéroito n.? 15, 2.a série,
referida a 1 de Dezembro de 1960.
2.° A promoção a major dos erviços técnicos ele
manuten~'ão do quadro do serviço de material obedecerá às seguiutes dispo ições:
([) SE'guir-se-á a escala organizada por analogia com
o que se estabeloca no artigo 31.° do Decreto n." 37 139,
de 5 de
ovembro de 1948, (rUe se refere aos cursos
para promoção a oficial upcrior ;
b) São aplicáveis as disposições pertinentes do mesmo
derreto;
Á

T
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c) O júri de classificação a que se refere o artigo 32.°
do citado decreto terá, no caso vertente, a seguinte
consti tuição:
Director do Serviço de Material;
Director do curso de promoção;
Comandante do actual órgão de instrução do serviço de material, funcionando como centro de
instrução, a transformar
de futuro em Escola
Prática do Serviço de Material;
Um professor elo curso de promoção;
Um oficial de patente não inferior a tenente-coronel, a designar pelo Ministro elo Exército.
d) Tendo em conta o facto de o curso de promoção
a oficial superior dos oficiais dos serviços técnicos ele
manutenção do quadro do serviço de material em funcionamento englobar um número elevado de oficiuis
de vários cursos da Escola Central ele Sargentos, para
efeito ele aplicação do estabelecido no artigo 35.° do
citado Decreto n.? 37 139, os capitães que porventura
venham a ser classificados ele .lI uito aptos não podem
ser deslocados para além do curso anterior, entendendo-se como curso o de saída da Escola Central de
Sargentos.
3. ° A promoção a tenente-coronel
elos actuais 1)) ajores terá lugar, consoante o estabelecido no artigo 14.°
00 Decreto-Lei n.? 40 880, ele 24 ele Novembro de 195G,
servindo a apreciação feita pelo mesmo júri, referido
no n." 2.°, alínea c), como base para a escolhu .
Ministério do Exército, 20 de Fevereiro
O Ministro do Exército, .l/onso Jlagalhrics

l!l(jl. de .l l ut eul a.
(1('

Fernandes.

Presidência do Conselho
Gabinete

do

Ministro

Portaria

da

Defesa

Nacional

n.· 18276

.Manda o Governo da República Port ugucst\, pelo
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do artigo 12.°
do Decreto-Lei u." 43267, dr 2-1 de Outubro (h, l!)GO,
fixar na quantia mensn l ele 7~O$ a g'l'l1tifica(,'ão (1(' 1('-
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presentação a atribuir, desde 1 de Janeiro de 1961, ao
comandante da unidade aquartelada em Bobonaro, na
província ultramarina de Timor.
Presidência do Conselho, 21 de Fevereiro de 1961. O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves
Dias Botelho 'Moniz.
Portaria

n.O 18278

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do § Lodo
a,rtigo 16.° do Decreto-Lei n.? 43267, de 24 de Outubro de 1960, fixar a perqentagem que deve incidir sobre o vencimento-base dos an.l itares das forças terrestre , navais e aéreas das províncias ultramarinas,
onde
não houver direito ao abono de subsídio pa;ra renda de
casa e que habitem casa do Estado, em 3 por cento
para as províncias de Moçambique, em 2,5 por cento
para o Estado da Iridia Macau e Timor 'e em 2 por
cento para a de Cabo Verde.
E ta portaria deve entrar imediatamente
em vigor
e o produto das rendas agora estabelecidas constitui
receita dos Serviços Sociais das Forças Armadas, como
estabelece o § 2.° do artigo 16.° do decreto-lei acima
referido, devendo. em princípio, ser destinada a constru~ões nas re pectivas províncias.
Presidência do Conselho, 24 de Fevereiro de 1961. O Ministro da Defesa
acional, Júlio Carlos Alves
Dias Botelho MOn7·z.
Ministérios

das Finanças e do Exército

Portaria

n,>

18280

Tornando-sa conveniente proceder à alteração do quad~o. orgânico de tempo de paz da companhia divisionana de manutenção de material, tendo em vista uma
lnelhol' Hatisfa~ão das necessidades actuai :
~r?-nda o Governo da República Portuguesa,
pelos
Mlllu.tros das Finanças e do Exército, aprovar e pôr
em execu~ão o seguinte:
E alterado como egue o efectivo em praças do qua<h:o.orgânico de tempo de paz da companhia divisionana de munutenção
d material, constante do anexo
it Portaria n." ]5279, de 3 de Março ele 1955.
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Companhia dlvlslonárla de manutenção de material
Organização de tempo de paz
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Esta portaria vigora desde 1 de Janeiro de 1961.
Ministérios das Finanças e
vereiro de 1961. - O Ministro
Manuel Pinto Barbosa. - O
Afonso Magalhães de Almeida

do Exército, 24 de Fedas Finanças, dnt6nio
Ministro do Exército,
Fernandes,
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111- DETERMINA(ÕES
Ministério do Exército
Repartição

do Gabinete

do Ministro
n.O1

Determinação

Determina-se que sejam adoptados, a titulo provisório,
para os batalhões de caçadores de Angola os seguintes
sinais indicativos:
B. C, I

til

I

..

B.C.2

ij;1

..

R.C.3
R.C.4
R.C.5
B. C. 6

S.C.7

IV - DESPACHOS
Ministério do Exército
Repartição

do Gabinete

Despacho

do Ministro

n.O 2

, Dada a. neces idade d 'e criar um órgão dependente
teClllcalllente da Dir 'c<;ão cIo ~ rviço de Transportes
COlU

as funçõt'~

<tu" adiante

s<' discriminum,

determino

que sejn .riadn a E"c'ola
1[Il·tI
•

<lUlo

cIo. ervieo ele I'ru nsportes, a
f 1ll1<']Oll,ll'a])e)
'.
"l'lIlHl
CI'l' c'0111pan 1.
nus
c1c t rem
(' :soh () c'()lltaJlcle~ 110 conuuulaute
destu unidade,

vum aseg-uintps
. 1) Mini·traI'

r]o"" .\ of (!1~1l
. ,

mi.' Õl' '''pccíficas:
o· ('111" O d(' transporte
e :\I'gl'utos j

unto (' rodovia-
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2) Ministrar a instrução de condução auto, moto e
de transporte auto aos cadetes da Academia Militar no
fim do seu curso;
3) Ministrar a instrução de condução auto e moto a
oficiais e sargentos, quando superiormente determinado;
4) Ministrar a instrução de condução auto e moto
aos voluntários do serviço de material;
5) Executar os exames complementares de condução
determinados pela Direcção do Serviço de Transportes
e pelo Quartel-General do Governo Militar de Lisboa,
dentro das suas atribuições;
6) Prestar a necessária colaboração nos estudos a
cargo da Direcção do Serviço de Transportes sobre métodos de instrução de condução auto;
7) Efectuar as experiências determinada
pela Direcção do Serviço de Transportes sobre viaturas utilizadas no Exército para elaboração das instruções a
adoptar nas unidades na «instrução de adaptação e
aperfeiçoamento D.
Lisboa, 17 de Fevereiro de 1961. - O Mini iro do
Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.

v-

PARECERES

Ministério do Exército
Direcção

do Serviço de Justiça

c Disciplina

Repartição de Justiça e Disciplina

Publica-se o parecer do Supremo 'I'ribunal Militar
de 1D de J uneiro do ('Ol'1'Plli
(' ano, homologado por despacho ministerial de 27 de Fevereiro último, do teor
seguinte:
Com a 'portaria de 21 de Deaem bro de ] H60 d terminou S. Ex." o MinistTo do ]~xéreiio (lue o Supremo
Tribunal Militar emita parecer acerca do seguinte:
Deduzida reclamação e crita contra llJ)HL pt'na disciplinar, ma em termos que suscitam anção imposta
pelo artigo 149.° 00 Ueg1l1amellto de Disciplilln
IiIitar, será ela também pasaível de reclamnção,
OH t:IO-sõments de recurso lrierrirqui co a a preci ar aim 111 i:'I ncn-
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mente com o que se interpuser do indeferimento daquela
primeira reclamação?
~ direito de garantia, e tabelecido pelo n." 18.° do
artigo 8. da Constituição
Política, a reclamação perante qualquer autoridade em defesa dos seus direitos.
Se, porém, a reclamação equaciona actividade de
funcionário público, sempre competirá à Administração
não só precisar os limites em que esse direito há-de
confinar-se, como até marcar-lhe os seus respectivos
campos de incidência ou grau de exteriorização.
E, sabido qUl' ao funcionário impede a obrigação fundamental de contribuir ~ara a maior eficiência do ser"iço público, rodeando o mesmo de necessário prestígio
logo que lhe ponha em sério ri co a sua necessária regularidade, ou o abale no seu respeito, põe em movimento um princípio de responsabilidade.
Quando, porém, a irreg-ularidade se confina tão-somente no desvio do mero dever funcional, há que aferir
tal princípio pela medida do direito disciplinar.
Ora o servidor do E tado que é 'militar tem na respectiva disciplina o fulcro necessàriamente essencial da
Sua actividade funcional.
E, inob ervando e se comando, logo se sujeitou a
sanções de natureza disciplinar, que, todavia, nada impede po am ainda cumular- e C0111a responsabilidade
criminal.
Dita-o nas suas respectivas directrizes e na sua esfera de aplicabilidade
o Regulamento
de Disciplina
Militar, aprovado pelo Decreto D 16 963, de 15 de
Junho de 1929.
Com aquelas, exigindo também a sequência de um
processado , e CODl esta, fulcrando a medida do respective si tema punitivo ou de castigo.
Corto é que a sanção a aplicar assim, à base ainda
de um princípio orgânico de hierarquia militar, não
e subordina e. clu ivamente a um grau dessa hierarquia.
Outro o supera, moldado então na e -igência formal
do recur 'o de natureza hierárquica,
que. todavia, e
Consoante re alta da mecânica ou economia. do citado
regulamento, não opera em forma puramente directa
~ que a precedê-lo há uma fa 'e processual como que
a suspend r com certa fiunl idude a lnciePncia da san0
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,tio disciplinar
o assim coufigurudu
na fnculdnrle
dI'
contra ela se reclamar.
Desse modo - inteiramente
conforme ao direito dis.-iplinnr - se poderá ainda objectivar
melhor ou mais
completa
es eucial idade dos factos em que a orienta,ão já tomada
se Iulcrou,
e até mesmo susoitnr-Ihe
nova ou diferente
proj ecção de efeitos.
Daí que, corri o sistema da reclamação,
po sa surgir
a necessidade
de prova complementar,
certamente
em
posaiveis condições de alterar
até a primitiva orienta,ão da entidade
que puniu.
da essência do § único do artigo ]42.° do meneionado diploma.
Se, porém, não surge a nlterução,
ou OH termos dela
não satisfazem
o reclamante, há lugar então ao recurso
(artigo
143.°). E com ele mais pnm\ (artigo 145.°).
Sem grande esforço, porém, se comprecudcrá
que os
termos ou ha"p da reclamação
se não afastem daquele
princípio
de disciplina
a revelar no cumprimento
do
dever militar,
do respeito,
do brio e da moderação
na
ling"uagE'm, imposto",
respectivumente,
pelos n.:" 2.°,
16.° c 26.° do artigo 4.° do mesmo regulumcnto,
e qur,
nl iás, se confinam no ('orpo do citado artigo 142.°
A haver esse afastamento,
logo surge a responsabilidade disciplinar
a permitir
a sanção do respectivo cusfigo.
Conianda-o a regra do artigo 149.° do mesmo diploma,
cuja amplitude
de bases se equipara,
em certo modo.
;t re"pon8a hil idude enH'rgeute da má fé em pro esso civil
nas suas morln lidndes do dolo substunciul
ou dolo instrumental
(Côdigo
de Prece so Civil, artigo 460.°).
Se então o militar reclamante
exorbita dos seus respectivos poderes legais ou esquece os seus deveres dI'
d iseipl inn na dedução dn suu rcr-lnmaçilo,
sujeita-se
:t necessária punição disciplinar.
:MaH com ('ln 11[10 ("i<;tp
qualquer ponto de contacto
rom a sancão causal da aludida roelnmação.
Ambas têm comandos
específicos
dif'ercutes
(' vidn

:e

própr-ia.
Melhor:
São punições
de conteúdo perfeitamente
autónomo.
embora da mesma nalurexa ou (pwlifictH;ão di~eiplillar.
aela há que as eOlJfunda (lU desvirtue
tlo~ ~<,us r(\~pediyos
campos de Ílu'idêucia
e aplicação.
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E é evidente que tal posição não é sequer abalada
pela circunstância
de se haver apresentado
no único
e mesmo processo.
O seu aspecto formal não influi por forma alguma
na essencialidade
daquela autonomia.
De comum apenas existe o conceito de que o reclamante está sujeito a duas 'penas disciplinares
(porventura até do mesmo grau), e, assim, de igual qualificação jurfdica,
mas diversas pelo seu respectivo conteúdo,
distintas
pelo seu fundamento
e diferentes
pela sua
essencialidade.
.
E nem lhes altera tal qualificação o facto de, com o
respectivo
sistema
puuh ivo , poderem
vir a confunclir-se - através ele legal absorção - as duas sanções
(artigo
133.0 do regulamento).
Ora Ré () castigo disciplinar,
a que alude o artigo 149.°, mais não é do que a sanção punitiva
adequada à infracção cometida, e, assim, indiscutivelmente
pautada
pelas medidas prevenidas
no artigo 7.° do citado diploma,
não há dúvidas
de que o castigo se
confina inteiramente
na qualificação
de pena disciplinar. Isso mesmo resulta dos próprios termos de alguns
preceitos
do diploma
em causa (artigos
]30.°, 136.°,
147.°, 15l.°, etc.).
Tratando-se,
pois, de uma sanção assim jurídicaments caracterizada,
com vida própria e a ostentar-se
('0111 a já focada
autonomia,
ilógico até seria que ~s
seu.;.; regimes de aplicação
de incidência
e de normais
f:'feltoR não fossem preci amenie
os mesmos em que
~~ enquac1ra a vida jurídica
oe qualquer
outra pena]](lade disciplinar .
. Logo, é-lhf:' perfeitamente
adaptável
- se não essell«ial - o princípio
de uma facultada
reclamação .
. )~ essencial,
realmente.
pontue bem pode prescindn'-se do recurso
indeferimento
da primeira
reclamação, m as 1150 ao da decisão qu(' iam bém indeferia
a segunda,
causal (ln susr-itacão elo artigo 149.°
]i; mais qu(' f>Yi(1('nt('.
Quer dizer:
~a estrutura
(' economia do preceito tom vida pró11:1a aC]11ela fnculdads
ou poder Iecal de rerlama\,ão
1llerárquira.
b

no

E ('onheril1a a sua verrludeirn
final idade, (' ainda
aquela 811(1 focada amplitude,
nfío há qualquer
i10-
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zismo no facto de novamente se submeter à apreciação
da mesma entidade que puniu a materialidade de unia
anterior actuação do reclamante.
E é que nem a hierarquia sofre com isso e nem o
sistema abala a disciplina.
Pelo contrário:
Uma ou outra até podem surgir mais dignificadas.
De resto, consiste naquele princípio de orgânica a
respectiva generalidade do sistema imposto pelo § único
do citado artigo 142.°, e que por isso mesmo nem briga
com o referido artigo 149;°
E a verdade é que não há qualquer inconveniente
em que, no mesmo processo se aprecie, por aquela
forma, a nova reclamaç-ão deduzida, e nem tão-pouco
que lá venha a surgir mais outra ou outras até.
Nesta última hipótese, nem é difícil travar-se o desornamente (se existe) do reclamante.
Pelo exposto, se emite o seguinte parecer:
autónoma a medida punitiva do artigo 149.° do
Regulamento de Disciplina Militar, e como tal passível de reclamação de cujo julgamento depende o respectivo recurso hierárquico.

:e

Lisboa, 19 de Janeiro de 1961. - Carlos Costa M acedo, general - João da Encarnação
Maçãs Fernandes, generalJoaquim
Marqlles Esparteiro,
contra-almirantc
João Pinto R7:beil'o, general - Frederico
da Conceição Costa, general - Fl'andsco
Antón'io Lopes "AIoreira ~ A ntônio Fragoso A lm eid a.

Publica-se o parecer do Supremo Tribunal Militar de
2 de Fevereiro do corrente ti no, homologado por despacho ministerial do 27 do mosmo mês, do teor seguinte:
O Governo manda, pelo Minislério do Exército, que
este Supremo Tribunal,. no UAO da competência que ~he
confere o ~ 1.° do artIgo 374.° do Código de Justiço
Militar, dê parecer sobre se o processo de revelia, previsto no artigo 418.°, ~ 1.°, no Códipo de Pl'ocesflo
Penal, é ou não aplicável aos réus militares. O problomn (lo comportamento
legal a ter contra os réus
que não cnmparecorom
(\ não puderem scr ohrigadM
a comparrrcr aos termos do pl'orr~~o r111que a Rt~fl presença é necessárin
(em sitio 'visto desde o direIto ro-
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mano e através
das várias legislações,
pelas formas
mais diversas.
Na base destas diferentes
soluções situa-se, por uma via, a necessidade
do mais completo
esclarecimento
da justiça
que racionalmente
impõe a
presença do réu no julgamento,
enquanto que por outra
via a própria exigência
dessa presença pode provocar,
pela consequente
demora, a deficiência
ou dificuldade
de tal esclarecimento
visto que, e além de outros males
atendíveis,
a prova testemunhal,
de todas a mais frequente e tantas vezes a única no processo penal, se
vai perdendo ou aniquilando
com o decurso do tempo.
Não interessa considerar
o problema
à luz da sua história, mas o seu desenvolvimento
pode e deve partir
de algumas considerações
prévias e de ordem geral.
O Código de Justiça Militar guarda absoluto e significativo
silêncio quanto à possibilidade
de os réus,
ao abrigo deste foro especial, serem julgados
à revelia
ou como ausentes.
.
Tem sido, pode dizer-se, unânime
a orientação
dos
tribunais
militares
no sentido da não aplicação no foro
n:iilitar das regras processuais
de direito comum que
instituem
e regulam o julgamento
dos réus à sua revelia ou mediante
o emprego
do processo especial
de
ausentes,
o primeiro
defendido
nos parágrafos
do artigo 418.° e no artigo
548.° e o segundo nos artigos 562.° e seguintes,
todos do Código de Processo Pe-

n:11.
Aceita-se,
como princípio
geral, a subsidiaridade
do
proces o penal comum
quanto
ao processo
criminal
militar não obstante ela não fluir de qualquer preceito
C':x.presso de carácter
geral e apenas encontrar
reflexo
nalgumas
normas proce suais especialmente
orientadoras de determinados
pormenores
na investigação,
insiru)ão ou julgamento.
São, por exemplo, os casos dos
artIgos 27.°, § :2.0, 36.° C 3, .0, do Decreto n.? 19892, e
dos artigos 440.°, 445.° e ~61.0, ~ único, do Código de
.TtH~ti"a :Militar.
Difl'rcnte
foi o critério adoptado neste código qunnto
no carádpr
subsidiririo
do direito penal ('0111U111 sn hsta~tivo,
o qual, clara c e~-pl'es, amonte,
assenl a nos
Pl'mcípios gerais contidos nos seus artigos 4.° e 7.°
. Po(Ip, pois, de algum modo realçar-se C]llC () prinofJlIO
da subsidiariedado
do Pl'O(,C'sso r-riminnl C 011111 II I
Ilo plano preces ual militar
provém,
em nhst racto, de
1In1 princípio
geral <1(. dir iro.
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l!; ainda

admissível
acrescentar
qur tão frequentes
à aplicação
de determiuadas
normas do direito processual
penal comum a regimes específicos ou
situações destacadas,
durante a marcha do processo criminal militar,
inculcam
que houve por parte do Iegislador nesta matéria
a preocupação
ele lhe conferir,
adentro
do seu regime de especialidade,
o maior expoente de suficiência visto se ter limitado a apelar para
o pro('rsso comum quanto àquelas normas cujo conteúdo
o levaria no fim e ao cubo à singel a necessidade
ele as
tranacrever.
O quo "em referido
neste plano de generali~1ade
desde já indicia de ulgumu maneira que o prO('rSHO crinrinal militar não acolheu, em princípio.
qualquer regime de j ulgamentos tt revelia do réu e designadamente.
ainda, o processo especial de nuseutcs.
Consideremos
agora o problema à 111'1 de outros princípioa que por sua especial natureza
l'St.ãO mail> dentro
do racioc ínio que conduz à sua solução.
O direito criminal comum adoptou corno l'l'p;ra p;ern 1
E' dominante
o índice que se traduz na obrigatoriedade
da presença
do réu à audiência
de j 1I1galllellto COlHO
se refere 110 artigo 418.° do Código de PrOrCi'<ROPennl ,
Não pode sofrer discussão a lógica deste princípio
em
face de razões de índole moral C' j uríd ica que não interessa encarecer.
No entanto,
cônscio tumbém ela 1)('«essidnde de enfrentar situaçõe« frequentemente
1'l'1>1l1(antes do fado de OH réus ou níío serem encontrados
ou de terem faltado
u qualquer
ado ('111 q1H' a sua
r-ompnrência
fosse nccessáriu,
ineí it IIiu o pl'o('('~so espccial de nusentes.
conforme
{> C'x)ll'esso no artigo
5(j~."
(lo mesmo diploma. Tmpunha-se, compreensivelmente.
ev iinr atrasos conaiderávois
na ndmiuistracão
da jus(iça, nC('pss;ll'inmrll(P
prcjudir-in is h sua finnl idndc ('
eti(·i(~ll(·iH.
Toduvin , em aIt!:'J'Hção poaíerior
ao referido
ar:
tigo 4IR.", criou 1'('gilllC' diferente
dI' jUlgUllll'llto ."
l't'\'t'lia som a tramita(;iio (10 ])J'O('(,SSO(le auscn!l'S (' :lpl~('á,C'l :tos n;IlR que, c1PH'IH10 rC'spondel' pen:mtC' cleterJl.lInado irihunal
segundo aR 1101'1IlaS gerais (le c011q)('t[.n('I:.1.
Re eneonf rrm preHOR 011 detidos (1m cadeia 011 ('om r(:~nd[.n(·in ohri<ra!ória
em COlllnl'C:\ <1ifpl'en!e. E a~~JllI.
~
.
:I(en<1C'1\(10fiobretu(lo a uma razão dI' ordem PCOllolllH·n.
("omo daramenie
se alc-au,:"t do ~ :1.n <lo mesmo prr-

chamadas

.
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ceito, abandonou
a possibilitada
apl icação da regra
geral formulada.
Se, portanto,
colocamos de lado os casos em que a
lei e move por razões de ordem económica ou de não
comparência
por doença, idade ou outra causa justificativa, como n de o réu residir em local afastado do
território
nacional continental,
in ular ou ultramarino,
podemos concluir que o julgamento
à revelia dos réus
somente a enta em bases iudiscutlvelmente
aceitáveis
perante
a essência
do direito,
quando resulte ou da
imposs ibil idade de os réus serem encontrados
ou do seu
não comparecimento
por rebeldia
011 por causa
justificativa.
•
No direito
criminal
militar
as coisas pa am-se ,
muito compreeusivelmente
, de modo diferente.
~ o estado actual da legi la,ào respectiva
pode significar-so q ue , de um modo g(>ral, o foro militar acolhe
os componentes
das Força
Armadas
colocadas ao serviço da ordem da Nacão. QuaÍtH[Uel' que sejam esses
orzani mo ou corporacões
militares
ou armadas todos
vivem em regime <1(>sólida e organizada
hierarquia,
~l
sombra de uma di .ciplina severa, esclarecida
e intransigente.
São organizações
que têm o rigoroso cumprimento do dever ('01110 primeira
preocupação
e consequent mente fazem dele o seu melhor pergnmiuho.
Os
respectivos
e. tatutos
e regulamentos
disciplinnree
o
reflectem com clareza e exuberância.
Semelhante
condicional ismo orgânico e funciona 1 não podia ser indiferente ao si, tema legal que (>.trut urou e organizou
o
foro criminal
militar.
Por isso a í se adoptou nítidalllente e até, como veremos, com manife to propósito de
excluo ivismo, o princípio
da obrigatoriedade
da prepnç'a do.' réus no julgamento.
Xão conhecendo,
em reg'ra (' por via do referido
condit-ionalismo
orgâl1ico e
fUll('iona I, nem o problotuu de os réus não serem (>l1C01]tradoR nem o da H1Hl rebeldia li qualquer
determinação
de comparecimento
ou presem ..a, e deliberadamente
nlllp[l(lo daquelas
out rus razõus fim> pesam no foro
('Ol1~um necessàriumeute
at~ pelo "CU maior campo de
pHIJl'cção OH am pl it nde. fixou-se na regra fundamental.

E, ali:b.

(' tt' o critério que muntúm mesmo
i- em <[11e por falta de cum pt-imento ou
<l".oh.'(,1'\·:t1l(·ia dos t!('\'l'rcs Illilitan's,
o, n·l:lJl~OR vão
('ll1r na nl~',\(la <1()~ artigos ](;:1.0 (' spguintl's elo (1ódigo
1\0:-;

ainda

cu 'os especin
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de Justiça Militar que prevêem e punem o crime de
deserção. Nem nestes casos ou nestas situações de nítido
paralelismo com aquelas outras do foro comum em que
se tornaria difícil dar seguimento aos processos por os
réus não serem encontrados ou haverem faltado a actos
processuais cuj a presença era necessária, a lei de processo penal militar optou pelo julgamento à revelia.
Prescreve-se, com efeito, no § 1.0 do artigo 123.0 do
regulamento para a execução do Oódigo de Justiça Militar que os autos pelo crime de deserção, depois de
formados, serão arquivados nas secretarias dos distri(os de recrutamento
c reserva até à apresentação ou
captura dos desertores. A mesma preconcebida preocupação ela presença dos réus ao julgamento se vê de
n lgum modo traduzida na redacção e no próprio conteúdo dos preceitos constantes dos artigos 437.°, 4G1. o
(' -1-63.° do Cóuigo de Justiça Militar. Parece, assim,
que o princípio referido para o crime de deserção, longe,
de representar uma excepção, confirma a regra, mesmo
quando a sua aplicação se depara mais precária e coni ingente.
Pode, de tal sorte, concluir-se que o direito militar
adoptou uma posição deliberadamente
hostil à admissibilidade de julgamentos à revelia dos réu.
Houve, todavia, posteriormente,
necessidade de regular por via legislativa as situações que resultam de
se verem processados criminalmente no ultramar os militares - oficiais e praças - dos quadros do ultramar
ou do exército metropolitano ao serviço no ultramar,
quando uns ou outros venham à metrópole ou e tes
tenham ou não completado a sua obrigação de serviço
ultramarino.
Foi o Decreto n.? 12393, de 27 de • etcmbro de 192G, que, nos seus artigos 41.° e seguinte,
instituiu o regime legal a observar, norteando-se, como
daí claramente se infere, pela ideia dominante de que
os julgamentos se realizem com a presença do réus.
E até de algum modo se identificam as situações previstas neste diploma com aquela que deu orig nn ao
presente parecer e que se concretiza na e istência de
um proce sso na província de Macau contra um réu
militar que presentemente se encontra na província de
Moçambique. Pretendo-se signifk-ur que cm situações
de evidente paralelismo com as previ tas no artigo 418.°,
S 1.0, do Código de Processo Penal a legislação de pro-
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cesso criminal
militar
se orientou
em sentido diametralmente
oposto.
Interessa,
no entanto,
referir
algumas
providências
legais em sentido diferente:
A primeira encontra-se no Decreto n ." II 990, de 30
de Julho de 1926, que conferiu aos tribunais
militares
territoriais
competência
para conhecer
dos crimes indicados nas alínea R a), b) e c) do artigo 1.0 da Lei
11.° 969,
de 11 de Maio de [920, e, bem assim, (los
l:l'imes previstos no artigo 263.° do Código Penal e de
Ut50 e porte
de armas absolutamente
proibidas.
O artigo 7.° daquele diploma, ·segundo a redacção que lhe
deu o Decreto n ." 20 660, de 23 de Dezem hro de 1931,
manda que o pro('esso prossiga
11 revel ia (lo arguido
se eRte se não apresentnr no tribuna 1 dentro do prazo
aHflinalado no preceito antecedente.
A segunda E'süí definida no ~ :2.0 do artigo 11.° do
Decreto n. ° H G80, (le 17 de N ovembro de 1927, qUE'
ordena o julgamento
à revelia, quando não compareçam , dos réus de crimes de homicídio
cometidos contra
determinadas
pE'rsonalidades.
Para conhecer destas infracções deu esle diploma
competência
aos t riuunaie
rnilitares territor iaia.
A terceira abrange a hipótese dos crimes previstos
pelos artigos lG7.0 e 168.° do Código Penal, considerndoe
nus regras
ele competência
dos ~~ ].0 e 2.° do arl~go ;~9().o (lo ('órlip:o dE' J'ustiçu Mil itnr , quam10 hajam
'Ido comet idos em comparfie ipncão e SE' encontrem
alguns dOR agentes
aujeitoa à jurisdição
dos tribunais
l11ilitnl'l'fl e os outros li jurisdiçflo <lOR tribunnis
comuns.
llor for~[t, então, do disposto 110 Der-reto-Lei n." :19287,
(h, :21 rlE' Julho de 195;3, OR réus que não forem enconira~lo" ou não possam ser presos serão julgndos
à reveha.
Ainda outra, e finalmente.
resulta
(lo disposto 110
])eel'Plo-J.f>i u." :10 2!)9. (lp :30 (1(' .Tulho (1(' 1953, quanto
tt?S réus acusados (la práí ica dos r-rimes previstos
(' pn111(101'1
pelos arii!!'os 141.° n 150.° c 1G:1.0 H 17G.o (lo
{"~do
..
O.Ig'O Penal.
ConfoJ'me nq uel e d iplrnu a , !-ião os ribull:lls milital'PR do ultramar
os ('olllpeü'ntps
parn OR jnJ~nl', !l('\,('lHlo fnJlE'l' ]lJ'osspg'uir
o prO('(,RRO tt l'('yclia
dOR
,L('\lRn<1oR
l', nOR termos
(lo rú(ligo (lp ProceRRo 1)('11:\],
(11lt1ndo não forrl1l ('n('olltn\do!'; OH lplIhalll
faltado
n
<J~lnl("lPl' ado ('111 f]ue a S\1a ('oll\jl:lJ'{'1H'i:l spj:\ llPl:PSSUí

1'1:\.
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Tanto neste caso como no antecedente
são persegmdos crimes contra a segurança
do Estado.
Tais desvios são, assim, denuncindores
de que quando
a lei quis o emprego do processo espeeial de ausentes
ou simples .jülgamento
à revel ia dos acusados nos tribunais militares
teye de dizê-lo expressaruente.
Concluindo:
Em face do exposto, os juízes do Supremo Tribunal
Mil itar. reunidos em conferôncia
e em sessão p1e11[1,
emitem o seguinte
parecer,
por unanimidade:

O direito criminal
militar
é estruturalmente
avesso à admisaibil idade de julgamentos
II revelia
(101': réus.
~ó por excepção são permiti dOR.
Consequentemente,
não é nplicável
aOR réus
militares, nem por 11111 critério de subsidiariedade
do
direito processual
penal comum, o pro ces o de revelia previsto no artigo 41R.o, ~ 1.0, do Códice de
Processo Penal.
Lisboa, 2 de Fevereiro de 1961. - Carlos Costa JJacedo , general. - João da Encarnação
Maçãs Fernandes, generalLoaouim. Henriques
N'unes da Silva,
general - Joaquim
J1aJ'ques És-parteiro,
contra-almirante - .i oão Pi.nt o Hiúpil'O, general - Frederico
du
Conceição Cost a, general - !lntónio
Fragoso
de Almeid a - Frtnicisco Antôn1:o 11IoI'P/m.

o
Jf0l1S0

Ministro do Exército,

ilfa.qallllips

de Almeida

o Chofo

Fernandes

tio lillbillole,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
1.a Série

31 de Março de 1961
•
Publica-se ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS
Presidência do Conselho
Secretaria-Cera

I

Decreto-Lei n.· 43544

Usando da faculdade conferida pela L" parte do
n.O 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. O § 1.0 do artigo 2.° do Decreto-Lei
n.O39 222, de 26 de Maio de 1953, passa a ter a seguinte
redacção:
O tempo de serviço prestado na Presidência do
Conselho é contado, para todos 081 efeitos legais,
como se o fora no quadro a que pertencem os funcionários requisitado .
E ta. di posição prevalece sobre os preceitos reguladore de quaisquer quadros ou serviços que estabeleçam regime diverso.
Publique-se e cumpra- e como nele se contém.
Paço do Governo da República, 17 de Março de
1961. - AMÉRI O DE S RODRIGUES TnOMAZ - AntónJu: âe Oliveira alazar - Pedro Theotónio Pereiraúiio Carlos Al'ves Dias Botelho Moniz - Arnaldo
~chulz - .~O(i,ode Matos Antunes Va1'ela - António
fanuel Pinto Barbo, a - Afonso Magalhaes de Al-
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meida Fernandes - Fernando Quintanilha Mendonça
Dias - M arcello Gonçalves Nunes Duarte M athias Eduardo de Arantes e Oliveira - Vasco Lopes Alves - Francisco de Paula Leite Pinto - José doi Nascimento Ferreira Dias Júnior-Carlos
GO'J'l1.,8S
da Silva
Ribeiro - Henrique V eiga de Macedo - Henrique de
Miranda V asconoelos. Martins de Carualho.

Cabinete

do

Ministro

da Defesa

Nacional

Decreto-Lei n.· 43545

As dues guerras mundiads que já no ipl'esente século
tiveram lugar - a de 1914-1918 e a de 1939-1945 constituíram, em virtude dos elevados efectivo nelas
empenhados, ,campos de experiência
suficientemente
esclarecedores quanto à exbraordinácia importância da
utilização do sangue C()IIl1'Ü factor essencial para uma
mads 'rápida e vo.lio a recuperação de feridos.
O reconhecimento de te fado conduziu já entre nós
a que, de forma clarn 'e obj ectiva, a importância da
prática da transfusão de sangue fosse posta em evidência nos textos da Pontaeian.." 11 081, de 1 de Setembro
de 1945, .relabiva ao Laboratório MÍ'litar p'Uil'IU a 'I'ransfusão de Sangue, e do Decreto-Lei n.? 41498, de 2 de
.J aneiro de 1958, pelo qual foi criado o Instituto Na ioual de Sangue.
Da introdução deste decreto-lei consta, relativamente
às funções qu'e 'Ü mencionado organismo tem a desempenhar, que «se lhe confia a manutenção de estreito
contacto com oseerviços militares relacionados com a
pre'Par~ção ,e utilização terulpêut.ica. do sangue». Ainda
do artIgo 2. o do mesmo decreto-lei constann entre as
atribuições do Ieistituto, as seguintes:
'

a) Colaborar com

O'S serviços de saúde militar; com
vi ta a estabelecer a cooperação nos (\!'~untos
da sua competência;
b) lClabolmr, de acordo com 00" serviços militares,
o" 'planos a Ipôr em oxecuçâo no caso de gUClrra
ou de gravo alto ração (Ia ordem püblica :
c) Fome.cOl!' às forças armadas plus ma seco c sen'
derivados em quantidade 'proporcional ao vOlume ele sangue entl1cgue pOI' aquelas no 1u'tituto.
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Deste modo, a coordenação entre os serviços transíuionai civis e militares é considerada como absolutamente indispen ável, impondo-se que a capacidade de
trabalho dos mesmos serviços seja elevada ao nível máximo possível. Ooncretemente, torna-se inddepensável o
estabelecimento de uma corstínua e adequada colaboração, por forma a conseguir-se um melhor apetrechamento e uma maior eficiência no plano nacional.
Oonsequentemente, e tendo mais em atenção:
a)

o

considerável valor numérico dos efectivos
militares, na sua nnaioria constituídos pOlI'
homens em ple:n.a rpujança do seu valor físico
e entre o quai se poderão levar a efeito produtiva campanhas de recrutamento de dadores, que, além do mui. , concorrerão 'paTa facilitar a oMenção de '.angue de grupos raros :
b) As circun tâncias muito especiais em qThe ais
forças armadas são chamadas a 'actuar em caso
de guerra ou de g'mve emergência, de onde
res alta ·a evidente nece sidade de estar estruturada uma organização geral militar SUsüeptível de entrar em eficiente actuação sem
P erda de tempo;
reconheceu- e um interes e extraordinãnio na criação
de um serviço de tran fu ão de angue <las força armada~, iutezrando nele e ampliando o que actualmente já
e:-n t.e nos erviço ele aúde do Exército, da Armada
e da Força Aérea.
'}'a1 serviço, embora carecendo de er aumentado em
l:{ o de guerra,
permitirá não ó fazer face às necessi~a(~es uormaisa previsíveis de tempo de paz como in tnnr,
ncieutemcllte e com a devida actuabieação,
pe:;-oal a C]~le,em cU'O de emergência, so poderá recorrer
para satIsfação da' neces .idud .. do erviço ,
~ este, termo':
r ando da faculdade conferida pela J." parte do
11. o "-.
o o d o ar t'19o 1ÜniI. ua.
..1
•.
G
1
ollstltUlf'aO
cret
) , o 'oy€rno (,ea ~ eu promulgo, para. ~al r ('omo I('Ii , o.eguinie:
~hhgo 1.0 B riado o Srrviço de 'Ir::mi'fu~ão de Snng'tle das Forças Armadas, ('om a finalidade c:;senl'ial de,
t1Pl' em t mpo de paz, CplP!' em ü'mpo de guerra, sati~.a er. a~ 11 l:C 'i(lade~ la. tas forças em tudo <l1le :\'
le H('lOlle eOlll a {mai('a de transfusão (h. sang'ul' iotal,
O

l
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de plasma e de elementos figurados e com o emprego
de derivados.
§ único. Poderão ser integrados neste Serviço outros
métodos de reanimação, logo que &e reconheça a sua
conveniência.
Art. 2.° O Serviço de Transfusão de Sangue das Forças Avm.ad'a's funciona na dependência direota do Secretariado-Geral da Defesa N aoional e em íntima ligação
comas Direcções dos Serviços de Saúde do Exército
e da Força Aérea ,e com a Inspecção de Saúde Naval,
competindo-lhe especialmerute:
a) Coordena.r, orientsur e fisoaliaarns uotividades miIitaaes relacionadas 100mla colheita, preparação e fornecimento de sa'ngue e seus deri vades ;
b) Golaboml' .na elaboração de planos a executar em
caso de guerra ou emergência ;
c) Colaborar IC0'111
o Instituto Nacional de Sangue,
nos termos do Decreto-Lei n ." 41 498, tendo 'eIJ.l1 vi ta
o eficiente apoio mútuo das respectivas actividadee,
especialmente no que e refere à constituição de reservas prontas a serem usadas 'em caso de, emergência e ao
aproveitamento do 'sangue excedente para a preparação
de plasma e suas fracçõee ;
d) Proceder aos estudos relacionados com a ap lioação
do Sll111guecomo agente terapêutico, levando a efeito ou
patrocinando brabalhos d.e inv,esiigação;
e) OI1ganizar o cadaebro grupal de todos o militares
de tenra, mar e ar;
f) Recrutar dadores de sangue entre os m ilitares e
organizae o respectivo cadastro ;
g) Proceder à colheita de langue, ua preparação e
conservação, para suprie as neces idades normais e oon8tituir u~la re,serva de sangue, 'plasma e sua fracções,
Para aphcação em caso de grave emerO'ência de h:1rmo. com o 'fj;COor
d'a'do com o Instituto ""
ma
Nacional de Sangue;
h) Promover o fabrico de oros-padrões;
i) Promover a formação ,e o a,perf.eiçorumento de pe!';ooal especializl1do e a h1abilitação dos médico e enfel'mei,ro militares no manejo de materi1al utilizrudo na~
tr,a,nsfu ões;
j) P'l'omover 'a unifol'lllização daiS técni,ca de tl'ansfusão e labol'altori'fj;i, dm.'s,co.ndições do !l',ecTUiamento
dos dadores, Klosdocumento. ,e 'll1atel'ial a {l(lop{;a1J.'
e de
ouiros pl'o.Ceidimentos, dev,eIlido, ]10. maior medida pos-
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sível, actuar-se Ide acordo 'com o Instituto N aoional de
Sangue;
l) Promover o necessário intercâmbio 'com os erviços congéneres nacionais e estrangeiros.
ATt. 3.° O Serviço de Transfusão de Sangue das Forças Armadas compreende:
a) Um organismo central designado por Chefia do
Serviço de Transfusão de Sangue das Forças Armadas;
b) Centros de transfusão de sangue, integrados em
órgãos dos serviço de saúde das forças armadus :
c) Postos de tran fusão de angue, integrados em
órgãos dos erviço de ~aúde das forças armadas e na
dependência técnica dos centros de trnn fusão de sangue.
Art. 4.° A Chefia do Serviço é responsável pelo eficiente d empenho das atribuições que competem ao
Serviço de 'I'ransfu ão de Sangue e que constam do artigo 2.°
§ único. As determinnçõe
da Chefia aos órgãos de
execução, integrados JlO'S serviços de saúde dos três
ramos das forças armadas e à inspecções nos mesmos
órgãos, erão exclusivamente de natureza técnica e feitas sempre com conhecimento prévio dos directores dos
~erviços de saúde do Exército e da Força Aérea ou do
lUspeotor de Saúde
aval" conforme os ca o .
Art. 5.° A Chefia do Serviço ele Transfusão de Sangue
elas Força Armada compreende:
a) Chefe do Serviço;
b) Subchefe do Serviço;
c ) Secretaria;
d) Secção de e Ludo, propaganda e instrução ;
e) Serviços clínicos;
t) Laboratório ;
.'1) ('011<;e1hoadministrativo.
§ único. Compet
ao chefe do Estado-Maior-General
das Forçne Armadas a designnção
de chefe elo Serviço
ae Transfu ão de Sangue.
Art. 6.° Ao chefe do erviço compete:
. a) Accionar os vário órgãos do erviço, por cujo efiCIente funcionam uto é r sponsável
e controlar as suas
activiclad s ;
,
b) Inspcccionnr
periõdicnmentc
os centros o postos
(1e irausfusão.
.
Art. 7.° Ao subchefe do. rviço com.pote:
a) Coadjuvar
o chefe do Serviço, e,:pecialm-ente no
que se refere

no a cio nnmcuto

dos elementos

constitu-
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tivos da Chefia do Serviço, e substituí-lo durante os
ReURimpedimentos;
b) EX€<I1üe<r
as funções de presidento do conselho
a.dmi'rui,stJrwti
vo ;
c) Dirigir a secção de estudos, propaganda e instrução.
ATi. 8. À secretaria OO!I11pete:
a) Receber, dà.,stribuir oexpedir toda a conrespondência da Chefia do Serviço;
b) Classiâcar e arquivar a correspondêncía
80b11e
assuntos cuja resolução seja das suas atribuições ou que
interesse a mais de um órgão da Chefia do Serviço;
c) Arquivar 'e catalogal!' os rpmcelSSOIS
findos ,e os registos enoerrados ;
d) Escriturar os registos do pessoal da Chefia do SerVIÇO;
e) El'wbol'Ulre ll110allliter
em dia o cadastao gerad dos
militares dadores, a fim de estes poderem ser rápidamente utilizados em caso de necessidade;
f) Realisar o expediente relaàivo às propostas paTa
a atribuição de medalhas, louvores le outras reeornpensas.
Art. 9. À secção de estudos, propaganda e il1st'rução
0

0

compete:

a) Levar a efeito trabalhos de in veseigação científica relacionados com a actividade do Servíço ;
b) Proceder à compileção estatística dos dados 'Desultantes do funcionamento do Serviço;
c) Realizar a propaganda da doação de sanzue por
todos os meios julgados convenientes ;
e
d) Definir e orientae a instrução sspecialiaada.
Art. 10. Aos serviços clínicos compete:
a) Proceder ao exann,e médico dos dadores ;
b) y,an!er urna consulta d.e doenças de sangue;
c) Realizac tranSlfusões de sla.'ngue, de pluma e de
derivados e ministrar a instrução prática relativa a
estes tra balhos,
AI-t. 11. Aos l.aboratól'ios compete:
a) Executar os exames laboratoriais de rotina e as
análises clínicas requerida, pelo e tudo dos candidatos
a dadores e do do,elnrtoe,
;
b) P.I1()ced,e-rà lavagem e esterilização do material
hlansfusiolllal Il'e'cuperáv,el;
c) Preparar a água rupir.ectog'énica e os oluto, estabili"adore d.e sangu,e;
0

0
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d) Ef,ec.turur provas de oompatibilidade sanguínea;
e) Pesquisar estados de sensibilização;
() Investigar <as causas das reacções pós-trausfueionais ;

fJ) Produzir soros-padrões;
h) Preparar soros de convalescentes;
i) Proceder-a €,Sltudosdos substitutos de s,aJlJgu,e.
Art. 12. Ao conselho ·adminis,tr:ativo compete:
a) Superintender,
sob a orientação do subchefe do
Serviços, em todos os actos de administração da Chefia
do Serviço;
b) Gerir as receitas atribuídas à Chefia do Serviço
e efectuar 'a sua legal rupléicação;
c) Administrar os valores confiados à sua gu,arrda;
d) Fuscalizar os actos de administração
efectuados
dentro do domínio da sua esfera de acção ;
e) Cumprir ,e fazer cumpeir as disposições regulamentareseainda
aISinstruções especiais relativas à ad0

ministração.

§ único. Ao conselho administrativo
da Chefia do
Serviço d,e 'I'ransfusão de Sangue das Forças A'rmadas
são aplicãveis, &eIDIpr.eque tal prooedlÍ.meJlJtose justifique, as nonmasadministrabives
seguidas pelo conselho
administrativo
do Secretariado-Geral
da Defesa N Qcional.
Art , 13. Em t mpo d.e paz, o quadro do pessoal da
Chefia do Serviço de Transfusão de Sangue das Forças
Armada. é o con tamte do mrupa anexo m." 1.
§ 1.0 AIS alterações a este quadeo poderão ser fei'ba,s
par portacia do Mini tros da Defesa Nacional" do Exército e da Marinha, referendada pelo MiliniSltrodas Finanças.
§ 2.° O pes oal militar em serviço na Chefia do Serviço de Tran fusão de Sangue da Forças Ã.Jrmrudasserá
considerado adido aos quadros respectivos enquarrto e,stes
não puderem ser revi to.".
Art. 14.0 Como órgão de consulta do chefe do Serviço de 'I'ran fu ão de Sangue das Forças Anmadas é
con tituída a comi são técnica do Serviço, com a segumte
<,ompo.ição:
a) Pre id nte: o chefe do Serviço d,e Tro,nsfusão de
Sangue da~ Forças Armadas;
.'
.
b) Vogru. : o ubchefe e os cheí.es do~ seI'VlQOSchmco e doq laboratório
da Chefia do SerVIço de Transfu,ãQ de
angue da Força Armadas j um rep'l'esent::m.te
0
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de carda um dos serviços de smíde do Exército, da
Amnada e da Força Aérea.
§ único. Poderão tomar parte nas reuniões da comissão os el.ementos militcres ou civis cujo. parecer for julgado necessãrio.
Art. 15.0 Os centros de Ibvrunsf1l'sãode sangue têm
essencialmente as seguintes funções:
a) Proceder anualmente,
no decurso da instrução
de recrutas, à classificação gruipa.l do 'pessoal incomporado 'nas unidades aquarteladas nos ectores de actividade que lhe tenham sido atribuídos pela Chefia do Serviço;
b) Realizar os exames médicos e laboradoriai
do.
candidatos a dadores;
c) Proceder a colheitas de sangue, promover a sua
conservação
e 'constituir uma reserva de acordo com as
necessidades previstas ;
d) Realizar transfu õ e outras intervenções hemoterá picas;
e) Fornecer soros-padrões e material transfu ional
e prestar aseistência técnica aos postos de transfu ão que
sej am colocados na ma dependência ;
f) Coordenar e fiscalizar o. actividade dos po. tos de
trun fusão colocados na sua dependência.
Art. 16.0 Cada centro de transfusão compreende:
a) Chefe do centro;
b) Secretaeia ;
c) Clínica;
d) Laboratório.
~ único .. Os centros de tra,usfusão di porão ainda de
u~n ou m.a~s d(l,st~'came,nrLosrnóvei ' para apoio a organismos mi litares instalado fora das localidade onde se
situem aqueles centros.
Art. 17.0 O quadro do pe. oal dos centro de transIusão de sangue é o constanto do mapa anexo 11.0 2.
~ único. O, destacamentos móveis previsto no ~ único
do artigo anterior serão guai necidos à cu. ta do 'P ss oa1
dos centros a que pertençam.
Arí. 18.0 São desde jãcon ti tuídoa centros d tmnsfu: fio de nngue no TIoS/pirtalMilitar Ilrinci'P'al, 110 TIopital (la Marinha, mo Ho,spitaJ Reg'ional n.o 1 e no IIo!';pital Regional 11.0 2.
~ únir:,o. Quando. e t<>rnem ne('e:~ál'io outro;; centros
de hansfu. ão po(lc.rfio os mesmo~ ,er ('1'ia,<1ospor porl aria dos 'Ministros ela Dek a Nacion-al
do deparb-
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mente dnteressado, referendada pelo Minisero das Finanças sempre qu·e envolva aumento de despesa.
Art. 19.° Aos postos de transfusão de sangue cabem
as seguintes funções:
1.° Proceder à inscrição e estudo de dadores ;
2.° Praticar transfusões de 83!ngu,e.
Art. 20.° Os postos de tranefusão de s.angue funcionarão integra-dos J10S seguintes órgão,s:
a) No Hospital MiLitar de Doenças Infecto-Contagiosas, mos Hospitais Militeres Regionais n.OS 3 e 4 e
11'0 Hospital Militar da Praça de Elvas, fila deipendênci,a
técnica do centro de transfusão de sangue do Hospitad
Mdlitar Principal, ,e ainda noutros órgãos do Exército
em que a sua existêneia venha a ser considerada necessária, ficando na dependência Itécni'ca do centro de transfusão de angue mais próximo;
b) Na Ba e Naval de Lisboa, no Corpo de Marinheiros da Aemada, na Escola de Mecânicos e nos
comandos, unidades e serviços em que for julgada
necessária a sua existência, na dependência técnica do
centro de transfusão de sangue do Hospital da Marinha.
N o caso de pelo serviço de saúde naval ser considerado vantajoso, poderão alguns dos IPO!St,os
d'e transfusão ficar na dependência do centro de tran fusão do
Exército mai próximo;
c) N as bases aéreas n.0 1,.2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e noutros órgãos ou unidades da Força Aérea em qU€ for julgada necessária 'a sua existência, na dependêncie técnica do centro de tran fusão mai próximo, do Exército
ou da Armada.
Art. 21.° Cada posto de transfusão de s·a'ngue fica
a cargo de um oficial médico do órgão em que estiver
integrado, 'por acumulação com as suas funções normais.
Art. 22. :g criada a medalha de dador de sangue
ibs forças armadas 'e o respectivo diploma, 'PanL galardoar a dedicação inerente tI, dádiva de a,ngue. A reSlpectiva in. ígnia e a' condi~õe de atribuição erão OlpOrtunameni e esta belf'cidaó; em portaria a pu blica~' pelos
Mini, tros da Df'fcsa Nacional, Exél'cito e Mannha.
Al'!j;. 23.° A compensação aos daclorE's de s,~ngue P()~
derá tamhém revestir a. forma ele licell~a, (h~pe<ll'sade
. el'Yiço de e~(;ala. refor\,o de alim enta,ão ou outras que
venham a ,eT ('on idel'anas nece~ árias.
8
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§ único. Estas compensações serão aJtcr-ibuín-as de
acordo com o estabelecido no Regulamento do Serviço
de 'I'ransfusão de Sangue das Forças Armadas.
Art. 24. A Chefia do Serviço de Transfusão de Sangue dias Forças AvmadalS elaboeará o projecto do r,egulamento do Serviço, <rue será aprovado e posto em execução püT portaria dos Mini,silro,s dia Defesa Naoional,
do Exército e da Marinha,
ATt. 25. Os ,elJ.lioarg'O's
decoerentes
da instalaçâo
e
montagem do Serviço de 'I'ransfusão de Sangue das FOTças Armadas serão suportados no ano de 1961 por conta
da verba 'coJ.lisignrudaa « Despesas extraord inári.as - Defesa nacional - Para satisfação de despesas militares
em harmonia com eompromissos tornados internacional0

0

mente».
Puhlique-ss

,e cumpra-ss

100m o

nele se contém.

Paços do Governo da Republica, 17 de Março de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES TnOMAZ - António de Oliveira Salazar - Pedro Theotónio Pe7'eiraJúlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz - Arnaldo
Schulz - João de Matos Antunes Varela - António
Manuel Pinto Barbosa-Afonso
Magalhães de Almeida
Fernandes - Fernando Quintanilha Mendonça Dias Marcello Gonçalves Nunes Duarte Mathias - Eduardo
de Arantes e Oliveira - Vasco Lopes Alves - Francisco de Paula Leite Pinto - José do Nascimento F erreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro Henrique Veiga de Macedo - Henrique de Miranda
V asconcelos Martins de Carvalho,
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I

quadro do pessoal da Chefia do Serviço de Transfusão de Sangue das Forças Arllladas

Chofo

Pessoal

Subchefe

Secção
de
estudos,
pronngauda

Secretnrtn

Serviços
cltnlcos

Lahoratórios

Conselho
admlnlstratívo

O Ius t rução

A)

Pessoal militar

Coronel ou capitão-de-mar-e-guerra
médico.
'I'enente-coronel
ou capitão-de-fragata
médico
Majores ou capitães-tenentes
médicos ...
Majores ou capitães-tenentes
farmacêuticos.
.
Capitães ou subalternos ou primeiros ou segundos-tenentes
médicos
Capitães ou subalternos ou primeiros ou segundos-tenentes
farrnacêutieos .
Capitão do quadro do serviço geral do exército ou da Força Aérea
ou primeiro-tenente
do serviço geral da Armada,
. . . . . . ,
Subalterno do serviço de administração militar, do serviço de iutendência e contabilidade, ou segundo-tenente
da administração naval
Subalterno
do quadro do serviço I!eral do exército ou da Força
Aérea ou segundo-tenente
do serviço geral da Armada.
. . . .
Primeiro-sargento
enfermeiro elo Exército, da Armada ou da Força
Aérea,
Segundo-sargento
enfermeiro do Exército, da Armada ou da Força
Aérea.
Segundos-sargentos
ou furriéís de laboratório sanitário.
. , . . .
Primeiros-sargentos
do quadro do serviço geral do Exército, da
Força Aérea ou do serviço geral da Armada.
. . . . . . . . .
Segundos-sargentos
do quadro do serviço geral do Exército, da
Força Aérea ou do serviço geral da Armada,
. . . . , . . . .
Primeiros-cabos
ajudantes de enfermeiro do Exército, da Armada
ou da Força Aúrea.
. . . . . . .
Primeiros-cabos
escriturários do Exército, da Armada ou da Força
Aérea,
Soldados ou grumetes
Soldados ou grumetes maqueiros
Cabos ou soldados condatores auto

B)

-

(a)1
-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

(tt)

-

1

1
1

-

-

-

-

~b)1

-

(n)

b) 1

-

((') 2

-

-

-

-

(d) 2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

1
-

-

-

-

2
2

-

-

-

-

2
1

-

-

Pessoal civil

-

Preparadores
Enfermeiras .
Auxiliares de enfermeiras
Servente

-

-

-

-

_.

-

-

-

2

2
Ce) 2

-

-

1

-

-

-

(a) I~ turubérn ch ef'e da secção do estudos
(b)
(c)
(ri)
(e)

o íustruçilo o presldcntc
<lo couselho adm inis trntl vo.
Poderú ser cívít contratado
(masculino ou feminino).
Poderão ser elo quadro eom pl emeut ar ou da reserva IHI.,'al ou civis contrutndos
(masculinos
Um poderá ser civil contratado
(ma-c-uttno
ou feminino).
Do sexo Ieruiui no ,
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(~lIadro do pessoal dos centros de transfusão

Possonl

de sangue

Hospital
Militai'

Pr-Iu cjpnl

ii) Pessoal militar
Major médico ..
,
Capitão-tenente
médico.
, .
Capi tães méd ir-os , , . . .
Capitão ou subalterno médico
Primeiro ou seg-undo-tenente médico .
Capitães ou subalternos farmacêuticos
Primeiro ou segundo-tenente
f'armac(\utico
Sargentos ou fUl'l'j"'i, (preparadores)
,
Cabos (ajullantes de preparadores),

COn11'os do r runs

rusâo de sauguo

Ilospital

Hospital
Militar
Reglon nl 11.° 2

MHj1nl'
Hogional

11.° 1

Hospital
da

Marinha

1
1

1

1

1

1

2
2

1
1

1

Médico,
, ..
, , , . , , ,
Preparadores
(b) .•.
, , . ,
Ajudantes ,le preparadores (ú).

2

1

Serveutes . , . , , , . , , ,

1

1

1

(a) 1
1
1

1

fl) Pessoal civil

1'0110 ser ci vi! conn-at adn [mas cullno ou fpIHinillo).
t'l) 1)1\ prHftJn:'ul'ln ,,,'s"ionl fl\minlllll.
(a)

4
2
1
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Serviço de Transfusão de Sangue das Forças Armadas
(Organograma)
Secretariado-Gerai
da
Defesa Nacional

I
Serviço

de Transfusão
de Sangue
das Forças Armadas
(Chefia

-

do Serviço)

I

I

I
___j

Chefe

11_---

II

Posto

Centro de transfusões
do
JIospitalll1ilitar
Principal

Destacamento

móvel

do trnnsfusões
do
MUi tar
Hegional n.? 1

Destacamento

m6ve-I--1

Centro do transfusões
do
Hospital Militar
Reglonnl n.? 2

Destacamento

móvel

de transfusõos
do
Hospital Milltar
de Doenças infecto-Contagiosas

Suhchefe
Centro

IIospital

Secret ariu

Secção de estudos,
propaganda
o Instrução

H
-1

Serviços

clínicos

Laboratôríos

I
I

-1

Centro do transfusões
do
Hospital da lIIarinba

H

c--

Conselho

administrativo

de transfusões
do
Hospital Militar
Uegional n.? a

[

Destacamento

móvel

do trausíusõos
do
Corpo do Marf nboh-os
da Armndn

I

do transfusões
do
Hospital Milltar
da Praça do Eh as

d.o transfusões
da
do Lisboa

Posto

t.,

Posto

_jI~i·
J--

I

do transfusões
do
Hospital lIIi1itnt·
Uogloual u. o 4

I

Base Naval

I

-

Posto

Posto

-1

Posto

i-

-'l

I

1-I-

~

Postos

do transfusões
das
bases aéreas D. os 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

-

t--

-

-

.

_J

Posto do trnusrusõos
da
Escola do Mecânicos

I

I

Postos

do transfusõos
do

do Conselho,

JO

il

I

'-r---=
comandos, unldados
o sorvlços

Presidência
Botelho Moniz.

I

17 de Março de 1961. - O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Al'l:es Dias
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Ministério do Exército
Repartição

do Cabinete

Decreto

n.O 43546

Con,iderando
que o número actual de oficiais do er"iço de admini tração militare
do quadro do serviço
geral do E~érci~o_ não permite
dar integral
cumprimento às dispo içoes do Decreto n .? 35413,
de 29 de
D zembro de 1945" tornando- ,e, as .m , neces ária ajustar o preceituado
no aludido diploma à circunetâncias
presentes ;
U 'ando da faculdade
conferida
pelo n." 3.° do artigo 109.° da Çon tituição
o Governo decreta e eu promulgo o segulllte:
Artigo
único. Ao artigo 2.° do Decreto n.? 35 41~3,
de 29 de Dezembro ele 1945, é acre centado o seguinte:
~ único. Quando a circun tâncias o imponham,
potll'l'UO os lugares ele chllfe da contabilidade
e teoureiro ser desempenhados
por oficiais ou a pirante." a ou ial de qualquer arma 011 erviço, de preferência habilitado'
com o curso da E'cola Central

d

Sarzentos.

Publique-se
Paço

e cumpra-

elo Governo

e como

nele

da República,

se contém.
18 de Março

de

19G]. - .AMÉRICO DE('
RODRIGUE
TUOMAZ A.ntónio de Oliveira Salaear - Júlio Carlos Alves Dias
Botelho Jloni;; - António Manuel Pinto BarbosaAjonso Jlagalluies de A.lmeida Eernandes,

Presidência do Conselho
Cabinete

do Ministro

da Defesa

Nacional

Decreto-Lei n.· 43547

saudo

da fn uldade
artiao 109.
.
e
<1 cr ta e PU promulgo,
guinte:
110

.)

Arti

o

(TO

<10

0

1.0 Aos mancebos

nd t " ou soldado

conferida
pela 1." parte do
da Con. tituição,
o Governo
1 .
par. val r como
1, o se-

_
que,

com a. grnd uaça.o . d

cad te", prestarem

serviço militar
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na Força Aérea, no Exército ou na Armada, na frequência dos CU<I'SÜlS especiais de oficiais, milicianos e de
oficiais da 'reserv'a naval e da reserva marítima são
atribuídos, quando na efectividade, o abono mensal de
225$ e o subsídio diário de 26$ pa,ra alimentação.
Arb, 2.° Aos mancebos referidos no artigo anterior
são forneoidos os seguintes artigos de uniforme:
a) Aos soldados cadetes do Exército e da Força
Aérea:
I
I
I
I
I
2
I
2
I
I
I

barrete n. ° l.
blusão.
calça n." l.
par de botas de calf.
barrete de campanha.
camisas de trabalho.
gravata preta.
calças n. ° 2.
camisola paTa ginástica.
calção para :ginástica.
par de sapatos 'pa'l'a gináetica.

b) Aos cadetes das reservas naval e man-ít ima:
I boné com duas capas brancas.
I blusão e calça de flanela azul parra a reserva
naval.
2 camisas de mescla de algodão azul.
I jaquetão e calça de pano azul.
I par de luvas de camurça branca.
I farda branca para a reserva marítima.
Art. 3.° O Estado deverá fornecer aos mancebos, pm
empréstimo, todos os artigos de equipamento que se
tornarem necessár-ios,
Art. 4.° Em substituição do subsídio para alimentação referido no artigo l.° deste diploma, os cadetes das
reservas naval e marítima, quando embarcados, terão
direito ao abono de subsídio de embarque idênt.co ao
qUe estiver fixado para os cadetes da Escola N aval.
Art. 5.° Os soldados cadetes da Força Aérea terão
direito a gratificações de serviço aéreo pelos sec-uintes
quantitativos mensais:
I:)

Cursos de pilotagem .
Cursos de navegação .

540$00
420$00

1.' Série
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Arb. 6.° As disposições do. presenta decreto-lei têm
aplicação. aos euI'SOSde 1960-1961, considerando-se l'egalizados os abonos liquidados aos cadetes que frequentaram os cursos de 1958-1959 .e 1959-1960 .
.&rt. 7.° Consideram-se revogadas as seguintes disposições legais:
Artigo 9.° ,do Decreto. n." 21 365, de 22 de Abril
de 1932;
Decreto-Lei n.? 37894, de 22 de Julho de 1950;
Na parte aplicável:
A alínea a) do artigo. 5.° e o all'tigo 6.° do
Decreto-Lei n." 39 184, de 22 de Abril de
1953;
O artigo 3.° do Decreto-Lei n.? 41810, de 9
de Agos,to de 1958.
Pu blique-se

e cumpra-se

como nele se 'Contém.

Paços do Governo da República, 20 de Março de
1961. - AMÉUICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - Pedro Theotónio Pereira Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz - Arnaldo
Schulz - João de Matos Antunes Varela - António
Manuel Pinto Barbosa - Afonso Magalhães de Almeida Fernandes - Fernando Quintanilha Mendonça
Dias - Morcello Gonçalves Nunes Duarte Mathias Eduardo de Arantes e Oliveira - Vasco Lopes AlvesFrancisco de Paula Leite Pinto - José do Nascimento
Ferreira Dias Júnior - Carlos Gom.es da Silva Ribeiro - H enrique Veiga de Macedo - Henrique de
Miranda Vasconoelos Martins de Carvalho.

Decreto-Lei n.· 43548

Há necessidade de regulamentar as alterações introduzidas na Constituição Política pela Lei n. ° 2100, de
29 de Agosto de 1959, que modificaram radicalmente o
processo. de eleição do. Chefe do Estado.
N estes termos:
Usando da faculdade conferida pela 1.a parte do
n ," 2.° do artigo 109 .. da Constibuição, o Governo

192

decreta
guinte:
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Da eleição do Chefe do Estado
CAPITULO I

Disposições gerais
Artigo 1.0 O Presidente da República é eleito pela
Nação, por intermédio de um colégio eleitoral constituído pelos membros da Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa em efectividade de funções e pelos
representantes municipais de cada distrito ou de cada
província ultramarina não dividida em distritos e ainda
pelos representantes
dos conselhos legislativos e dos
conselhos de governo das províncias de governo-geral
e de governo simples, respectivamente.
Art. 2.° Os representantes municipais dos distritos e
das províncias serão designados pelas vereações eleitas.
Art. 3.° - 1. Cada distrito e cada província enviará
ao colégio eleitoral um número de representantes municipais igual a metade do número das respectivas câmaras.
2. Se for ímpar o número das câmaras do distrito
ou da província, arredondar-se-li para mais o cálculo
da metade a que se refere o número anterior.
Art. 4.° Os representantes dos conselhos legislativos
e dos conselhos de governo das províncias ultramarinas que intervêm no colégio eleitoral serão designados
por estes órgãos.
Art. 5.° Cada conselho legislativo e cada conselho de
governo enviará ao colégio eleitoral o número de rcpresentantes fixado no mapa anexo ao presente diploma.
CAPITULO II

Da eleição dos representantes
SECÇÃO

I

Dos actos preparatõeíos
SUBSECÇÃO

municipais
da eleição

I

Da data, local e hora da elelção

Art. 6.° - I. A eleição dos representante
municipais
roalisar-se-á
no üO. ° dia anterior ao termo de cada período presidencial, no edifício (la Rede do gon\I'llo 10-
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cal competente, segundo a regra do artigo 8. A data,
o local e a hora da eleição serão anunciados. pela Presidência do Conselho no Diário do Governo e no Boletim Oficial de cada uma das províncias ultramarinas,
com a antecedência mínima de 40 dias.
2. No caso de vagatura da Presidência da República
por qualquer das circunstâncias previstas no artigo 80. o
da Constituição, a eleição dos representantes municipais terá lugar no 21. dia seguinte àquele em que a
vagatura ocorrer, sendo essa data, o local e a hora da
eleição anunciados no Diário do Governo e no Boletim
Oficial de cada uma das províncias ultramarinas
até
ao 4. o dia posterior àquela ocorrência .
0

0

•
SUBSECÇÃO

II

Da apresentação de listas

Art. 7.
1. Só podem ser votadas as listas apresentadas até 30 dias antes da data fixada na lei para a
eleição dos representantes municipais.
2. Nos casos especiais de vagatura, a que se refere
• o artigo 80. da Constituição, a apresentação das listas
far-se-á até quinze dias antes da data fixada na lei para
a eleição dos representantes municipais.
3. Cada li ta deverá conter apenas o número de nomes correspondente ao número de representantes municipais a enviar pelo distrito ou província ao colégio
eleitoral.
4.
as listas em que o número de candidato' for
superior ao legal excluir-se-ão os últimos nomes excedentes; se for inferior ao fixado na lei, será a Iista
considerada COlllO não apresentada se o primeiro proponente, no prazo de 24 horas, a não preencher em
forma legal.
Art , 8." - 1. A apresentação de listas será feita, conforme os casos, ao. governadores civis, aos governadores do distritos autónomos, aos governadores de distrito e nos governadores das províncias de governo
simples por um mínimo de cinco eleitores, dos quais
o primeiro será considerado ("()TII0 mundntário
dos restante. para o feito de os representar em todas as opera\,ões ruhsequentes à apresentação das Iistas em que
tenham de intervir.
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2. À apre entação poderá ser :feita por um só eleitor
quando no distrito ou na província não haja mais de
uma câmara.
Art. 9.° - 1. Podem ser propostos como candidatos
tanto vereadores como pessoas e tranhas às vereações
eleitas.
I
2. Os candidatos propostos devem estar inscritos no
recenseamento dos eleitores da Assembleia Nacional,
mas não poderão ser membros da Às embleia Nacional
ou da Câmara Corporativa que hão-de fazer parte do
colégio eleitoral, nem candidatos a Deputados propostos ou eleitos para nova legislatura, no período da qual
venha a reunir o dito colégio.
Art. 10.
1. A apresentação das listas será acompanhada:
a) De declaração de apresentação,
a sinada pelos
proponentes, sendo as a inaturas reconhecidas por notário;
b) De certidão comprovativa da inscrição dos candidato no recen eamento dos eleitores da As embleía
Nacional;
c) De certidõe , pa. sada pelo chefe da secretaria da
respectiva câmara, municipal, comprovativas ela po e
da qualidade de vereador em efectividade de funções
por parte de cada um dos proponentes.
2. Às certidões necessárias à instrução do prece o
de apresentação de listas erão obrigatória e gratuitamente passadas em papel isento de' elo a rrequerimento
verbal. ou escrito de qualquer intere sa'do, no prazo de
três dia , sob pena de o che:fe de secretaria incorr r
na ançõ
correspondentes
'ao crime de de obediência
qualificada.
Àrrt. 11.° - 1. Se até dez dias antes do desiznado
palra. a eleição dos repre entante
municipais falecer
algum dos candidatos, o mandatário da Te pectiva li ta
poderá, no prazo de dois d.as, indicar quem o haja de
substituir.
2. À :falta ele ubstituiçüo
permitida por e te artigo
não afecta a validade da li ta.
Al't. 12.° - 1. Findo o prazo para a apresentação
da li tais dos candidato.,
a autoridade competente
para as receber verificará, no dois dias subsequente ,
a regularidade do respectivo. proce sos, a autenticidade
dos documento' que o integram, a elegibilidade dos
0
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candidatos e ela ificará alfabeticamente cada uma das
listas admitidas, promovendo a sua publicação pm: meio
de edital.
2. Das operações referidas neste e nos artigos. anteriores será lavrada acta, onde sucintamente se enumerem as razões por que foram aceites ou recusadas as
listas a presentada .
3. Da acta, que será assinada pela autoridade competente, extrair-se-á tuna. cópia, que será afixada imediatamente no átrio do edifício da sede do governo
local respectivo, juntamente com o edital a que este
artigo e refere.
4. No caso de rejeição de Iista com fundamento na
inelegibilidade
de qualquer candidato, poderá o primeirn dos vereadore apresentantes,
no prazo que lhe
for designado, mas não inferior a 24 hora, propor
candidato elegível em ub tituição do que o não seja.
5. Havendo sub tituição de candidatos, a autoridade
competente promoverá nova publicação das listas 'admitida.
Art. 13.° - 1. Da decisões das autoridades referida no artigo 8.°, sobre a aprovação ou rejeição de lis• tas, pod rá qualquer ver ador recorrer, nos trê dias
imediatos à. publicação do edital e da acta a que se
alude no aTtigo anterior, para a auditoria administrativa ou para o tribunal administrativo da província ultramarina, conforme o ca 08.
2. A petição de recun o erá in truída com o documentos que provem a capacidade eleitoral activa do
recorrente e a verdade do facto alegados, não sendo
de admtir qualquer outra
pécie de prova.
3. Serão citado no prazo d trê dias a autoridade
recorrida e o mandatários da listas admitidas ou Tetieitadas para, em igual prazo, deduzirem a defesa
que reputarem conveniente.
4. A defesa erá escrita e nenhuma outra prova,
além da documental,
erá admitida.
'5. A c rt.dõe nece: ária à instrução (los recursos
dev rão ser pa 'ada no próprio dia em que forem Tequeridas, nas condições previstas no n ," 2 do artigo ~0.°
6. O julgamento
efectuar- e-á 110 prazo de três d1l19,
a. contar daquele em que a def sa for apresenÜlda.
7. A entcnça será imed iatamenti notificada ii. autoridade recorrida e ao. restantes interveniente , não cahendo dela qualquer recurso.
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8. Se em consequência de ter sido julgado procedente o recurso da decisão de rejeição de uma lista
esta for j ulgada válida, será imediatamente publicada,
nos termos do artigo 12. o
9. Julgado procedente o recurso fundado na inelegibilidade de qualquer dos candidatos propostos, será
ele elim:nado da lista, 'podendo o respectivo mandatário indicar, dentro de três dias, contados da notificação,
novocandidato, acerca de cuja elegibil idad , a autoridade eompe.tente decidirá no prazo de 24 horas, não
ca bendo recur o da sua decisão.
10. Havendo substituição de candidatos pOormotivo
de recurso, a autoridade competente fará publicar novaanente a Iista ou listas em que se operarem as substituições.
Art. 14. Depois das publicações a que se referem
o n." 5 do artigo 12. e o .n." 10 do artigo 13.°, nenhuma dessas listas poderá ser objecto de recurso.
Art. 15.° Os prazos a qUe se referem os all'tilgo,s12.°
e 13.° são redusidos, reepectivamente,
a 24 horas e
a 2 dias, quando a eleição do Presidente da República
se fundar em qualquer das circunstüncias a qUe alude
o arrigo 80.° da Constituição.
0

0

SECÇÃO II

Da eleição

Art. 16.° A eleição dos repre, entantes municipais
será feita po'r escrutíni., secreto.
Art. 17.° A mesa dia assembleia eleitoral de cada
distrito ou província será presidida pela autoridade
a que ee refere o all'tigo 8.° ou po,r quem ela nomear
para o efeito, por alvará, e será constituída, além <10
presidente, por dois secretários, dois escrutinadores e
dois suplentes, t?do.s e colhidos pelo presidente.
A:l't. 18.° As listas para a eleição terão forma rectangular, com as dimensões, na metrópole, de 0,30 m x
x 0,40 m e, no ulcraman-, de 0,18 III x 0,20 m, e poderão ser dactilografadas,
litografadas OU impre a em
papel branco, Iiso, não transparente,
sem qualquer
marca ou sinal externo: Conterão ainda a desguação
alfabética que lhes tiver sido atribuída.
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Art, 19.
1. Far-se-ão duas chama-da-s dos eleitores inscr itos na relação mandada organizar em tempo
oportuno pela entidade competente, referida no artigo 8.°, com base nos elementos enviados. pelos. chefes
de secretaria das câmaras municipais, no prazO. que
por tal entidade lhes tiver sido assinado.
2. E l ícito ao eleitor -eliminar qualquer dos nomes
constantes da lista em que vote.
3. Logo que a votação sej a encerrada, proceder-se-á
ao apuramento final da eleição, considerando-se eleitos
os candidatos que, no conjunto das. várias Estas, obtiverem maior número de votos.
4. Se houver empate que impeça a designação de
algum dos representantes, real izar-se-á imediatamente
novo escrutínio, restrito aos candidatos com igualdade
de votos, para o que se procederá logo a duas chamadas dos eleitore .
5. As operações de apuramento da votação POd8'Ill
er fiscalizadas pelos elei tores, aos quais será lícito
formular protestos ou reclamações o contraprotestos,
·que a mesa decidirá.
6. As deliberações da mesa serão tomada à pluralidada absoluta. da votos dos seus ll~embl'Üis,cabendo ao
presidente voto de qualidade, no ca o de empate.
7. Das operaçõe da votação lavrar-se-é acta, da qual
0

-

con, .tarão:

a) Os nome' do componentes da me a;
b) O número dos votantes;
c) O número de votos obtidos por cada lista e por
cada candidato;
d) Os nomes dos cand.datos eleito, com indicação
da lista a que pertencerem;
e) Quai quer ocorrências dignas de mencionar-se .
. Da acta erão extraída' dua cópias, para serem
remetida
à Direcção-Geral do Administração
Política
a Civil do Mini stér.o do Interior e à Direcção-Geral de
Admini tração Política e Civil do Ministério do Ultramar,

(:0 11 fo 1'I11 C

os cusos,

e ao presidente

<la Câmnrn

('olporatiYt\, pura efeitos ele Vl'liifiea.r;uo do' podvres
dos l'epreentante.
municipais eleil()~,
D, O rt',mltauo do npu uuuentn selá pu hlioudo por ('(lital, afixa lo na portn priucipul
(lo edifkio
da .As~el1lblein ,
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A·rt. 20.0 - 1. Qualquer dos sleitoree que tiver a,p.Tesentado protesto, reclamação ou contraprotesto
que
tenha sido indeferido pela mesa da assemhleia eleitoral pode recorrer da sua deliberação.
2. O recUT-SOserá interposta no prazo de dois dias
perante o auditor administrativo,
que, ouvido o Ministério Público, proferirá decisão nas 48 horas seguintes.
Desta decisão, que será notificada nas 24 horas subsequentes, não haverá recurso.
3. Nas províncias ultramarinas o recurso será interpost., no 'respectivo tribunal administrativo.
Art. 21.° Anulada a deliberação da mesa da assembleia eleitoral, repetir-se-á, sendo caso disso, a eleição
num dos quatro dias subsequentes, segundo convocação a fazer pela entidade competente, di:r':gida às câmaras municipais em carta tregis.tada.
Art. 22 .. Quando a eleição do Ohefe do Estado se
funde em alguma das circunstâncias
previstas no artigo 80 ." da Oonstituição, os prazos fixados nos artigos
anteriores são reduzidos a metade.
SECÇÃO III

Da verlllcação de poderes
1. Compete à Comissão de Verificação de
Art. 23.
Poderes da Câmara Corporativa verificar e reconhecer
os poderes dos representantes
municipais eleitos até
8 dias antes da reunião do colégio eleitoral ou até
48 horas antes no caso a que se refere o artigo anterior.
2. O acórdão será imediatamente comunicado ao presidente da Assembleia Nacional, que o fará publicar
no Diário das Sessões.
0
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CAPITULO III

Da eleição dos representantes dos conselhos legislativos
e dos conselhos de governo
SECÇÃO I

Dos actos preparatório
SUDSECÇÃI.l

da eleição
I

Da data, local e hora da eleição

Art. 24 .. - 1. Os conselhos legislativos e o conselhos de governo das províncias de governo-geral e de
governo simples serão extraordinàriamente
convocados,

1.- Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 4

199

nos termos definidos no respectivo estatuto, para a eleição dos seus representantes a enviar ao colégio elei·
toral.
2. A sessão para a eleição dos representantes realizar-se-á no 60.° dia anterior ao termo do mandato
presidencial, indicando-se no respectivo aviso de convocação o dia, o local e a hora em que deverá realizar-se.
3. Quando a vagatura da Presidência da República
se funde em qualquer das circunstâncias previstas no
artigo 80.° da Constituição, a convocação será feita
para o 21.° dia posterior àquele em que a vagatura
tiver ocorrido.
SUtlSECÇÃO

II

Da apresentação de listas

Art. 25.° E aplicável à apresentação de listas de candidatura à eleição de representantes dos conselhos legislativos ou de governo o disposto nos artigos 7. a
15. do presente diploma, com as necessárias adaptações.
0

0

SECÇÃO II

Da eleição

Art. 26. A eleição será feita por escrutínio secreto,
sem debate prévio.
Art. 27.° - 1. No apuramento da votação observar-se-á o disposto no n ," ;3 do artigo 19.
2. Das operações de votação Iavrur-se-á acta, nos termos gerais válidos para as deliberações dos conselhos
legislativos ou de governo.
3. Se houver empate, proceder-se-á
conforme o disposto no n. ° 4 do artigo 19.°
4. Da acta serão extraídas duas cópias, uma para
s?r remetida à Direcção-Geral de Administração Política e Civil do :Ministério do Ultramar, outra para ser
remetida ao presidente da Câmara Corporativa.
5. Qualquer dos membros do conselho legislativo ou
de governo poderá recorrer para o tribunal administrativo, nos termos do n." 3 do artigo 20.°, das operações da votação, se as tiver impugnado e não tiver
obtido satisfo ção por parte do presidente. Igualmente
poderão recorrer os que tiverem deduzido contra protestos e os virem indeferidos.
0
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6. Anulada a decisão do presidente, repetir-se-á,
sendo caso disso, a eleição num dos quatro dias subsequentes, sendo feitos avisos directos aos vogais com a
maior antecedência possível.
Art. 28. E aplicável aos recursos admitidos no artigo anterior o disposto no artigo 22. quando a vagatum da Presidência da República se funde em alguma
das circunstâncias
previstas no artigo 80. da Constituição.
0
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SECÇÃO

III

Da vertlleação

de poderes

Art. 29. A verificação de poderes dos representantes
eleitos dos conselhos legislativos ou de governo rege-se
pelo dispo to no artigo 23. para os repre entantes municipais.
0

0

CAPITULO IV

Da eleição do Presidente
SECÇÃO

Da apresentação

da República

I

de candidaturas

Art. 30.
1. As candidaturas à Presidência da República serão apre entadas perante o presidente do
Supremo Tribunal de Justiça até cinco dias antes da
data fixada para a eleição.
2. As candidaturas
erão apresentadas por um mínimo de 20 eleitores e um máximo de 50.
3. A apresentação da candidatura consiste na indicação do nome do candidato, subscrita pelos apresentantes. Esta indicação será acompanhada de:
a) Declaração de aceitação da candidatura,
com a
assinatura reconhecida por notário, da qual conste a
indicação elo nome, naturalidade,
residência e profissão ou patente;
b) Certidão de nascimento ;
c) Certidão elo registo criminal e de tutela.
4. De todos os documento, recebidos será passado recibo ao primeiro dos apresentantes, se o requerer.
Art. 31.
1. .J: as 4 horas subsequentes
ao termo
do prazo a que se refere o artigo 30.°, o upremo ~'ri_
bunal de Justiça reunirá C1I1 sessão plenária para Julgar da elegibi lidude dos candidatos.
0
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2. Da acta da reunião erá imediatamente remetida
cópia ao Presidente da Assembleia Nacional, que promoverá a publicação no Diário das Sessões ela lista dos
candidato declarado elegíveis pelo Supremo Tribunal
de Justiça.
SECÇÃO II

Da reunião do colégio eleitoral

Art. 32.· - 1. Para efeito da eleição do Presidente
da República, o colégio eleitoral reúne-se por direito
próprio na data fixada pela Constituição.
2. O dia, a hora e o -local da reunião serão anunciado com antecedência de cinco dia pelo pre idente da
A sembleia Nacional, mediante avi o publicado no Diário das • essões,
Art. 33.· A li ta para a eleição do Presidente da
República serão feita de papel branco, liso, não transparente, em qualquer marca ou . inal externo, terão a
forma rectangular, com as dimensões ele0,15 m x 0,10 m,
• e deverão conter, impre so ou litografado, o nome completo do candidato, bem como a sua profissão ou patente.
Art. 34.· - 1. A me. a do colégio eleitoral, erá con tituída pelo Pre idente da.A embleia Nacional, que
pre idirá , 1)(>10 <loi·.. retários <la • na me a e pelos
dois secr tário~ da me. a da Câmara Corporativa, ser"indo o último d e crutinadores.
2. Faltando
qualquer do . ecretãríos,
erão e tas
substituídos por quem o Pre idente da A embleia Nacional designar.
Art. 35. A eleição Iar- e-á, em prévio debate, por
e crutínio ecreto.
Ârt. 36." - 1.
eleitor
erão chamado' u votar
pela ordemeO'uinte:
r pre entante
dos conselhos legislativo.' e de gOyeJ'llo, representantes
municipais,
Procuradores II âmara lorporativa e Deputados.
2. Terminada a chamada geral dos eleitores, procedel'-~e-á a uma egulldll chamada dos que não houverem
respondido t\ primeira. Concluídas as duas elmmadas,
voturão, durante uma hora, todos o eleitores que se
apre' nt rem . '1' mdo votado todo o que se encontrem
ua ...ala, erá declnrudn nc rrudn a eleição.
0
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3. O presidente e demais componentes da mesa poderão votar em primeiro lugar.
4. Para o efeito da descarga do nome de cada votante
serão 'Ürganizadas duas relações com os nomes dos eleitores.
5. As listas serão entregues dobradas em quatro.
6. A mesa não é obrigada a admitir a votar pessoas
cuja identidade lhe não seja devidamente comprovada,
em caso de dúvida.
Art. 37.
l. À medida que cada um dos eleitores
fizer entrega da lista ao presidente da mesa, os dois
escrutinadores procederão à descarga do nome do votante na respectiva relação, por meio da sua rubrica,
após o que o presidente lançará a lista na urna.
2. Terminada a votação, o presidente rará contar o
número de votantes, o número de cada uma das listas
submetidas a surrágio e o dos votos de cada candidato.
3. Não serão contadas as listas que não satisfaçam às
prescrições constantes do artigo 33. e do n ." 5 do artigo 36.
4. Se houver dúvida sobre o número total dos votos,
ou se esse número não coincidir com a soma dos atribuídos a cada candidato, e a maioria dos eleitores presentes reclamar segunda verificação, proceder-se-á
de
novo "à contagem das listas.
5. Feita a contagem, serão as relações das votações
rubricadas pelos membros da mesa.
,6. Qu,tlquer eleitor poderá, até à proclamação do candidato eleito, apresentar protesto perante a mesa contra irregularidades
nas operações elo escrutínio. Serão
também admitidos contraprotestos. Uns e outros serão
apreciados pela mesa, em decisão fundamentada.
7. As listas consideradas nulas sobre as quais incida
protesto, bem como as consideradas válidas contra a reclamação de algum eleitor , serão rubricadas pelo presidente e juntar-se-fio ao processo eleitoral.
8. Terminado o apuramento, proceder-se-é,
na presença dos eleitores, à inutilização das listas que se
considerarem válidas, Rem reclamação de qualquer eleitor.
Art. 38.
l. Se nenhum candidato obtiver dois
terços dos votos do número legal {los membros do colégio eleitoral, proceder-se-a
a segundo escrutínio. Se
neste nenhum candidato obtiver maioria absoluta dos
0
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votos do número legal dos membros do colégio eleitoral,
proceder-se-é a terceiro escrutínio, segundo o § 6.° do
artigo 72. da Constituição.
2. Se no terceiro escrutínio houver empate entre dois
ou mais candidatos, repetir-se-ão
as votações até que o
empate não subsista.
3. Em qualquer destes escrutínios observar-se-ão as
normas estabelecidas no artigo anterior.
Art. 39. Será, pelo presidente, proclamado eleito
Presidente da República o candidato que obtiver a
maioria de votos a que se refere o artigo anterior.
.
Art. 40. Não haverá recurso das decisões da mesa
quanto à regularidade das operações da votação, sendo
inapelável a proclamucão do candidato eleito feita pelo
Presidente da Assembleia Nacional.
Art. 41.
1. Das operações da eleição mandará o
presidente lavrar acta, da qual deverão constar os nomes dos componentes <la mesa, a indicação dos candidatos, o número de votos obtidos pOl' cada um deles em
cada escrutínio, o número de listas consideradas nulas,
bem como o das consideradas válidas contra a reclamação de algum 'eleitor, a indicação dos protestos e contraprotestos recebidos, com simples referência ao seu
número e primeiros signatários e ao sentido da deliberação sobre eles tomada, e quaisquer outras ocorrências
que a mesa julgue dignas de menção especial.
2. A acta será as inada pelo presidente e, pelo menos,
por mui doi do restante membro da mesa.
0
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C.!"P!TULO V

Disposições

finais

Art. 42. Nas ilhas adjacentes e nas províncias ultramarinas as comuuieaçõe nece .. árias fi preparação ou
à realização dos acto: eleitorais de que tratam o capítulo' II e III podem efectuar-se por via telegráfica.
Art. 43.
1. Os distritos metropolitanos
terão o
encargo da despesas com a deslocação dos representantes municipais da metrópole. As províncias ultrul1larinas suportarão as de. pe as com a deslocação dos seus
repre. entante. municipais e dos representantes dos seus
con~elhos legislativo", ou ele governo.
0
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2. As despesas de deslocação compreendem o transporte, por qualquer via, em La classe 'e 'ajuda de custo,
igual à percebida pelos funcionários públicos das categorias mais elevadas.
Art. 44. Nas matérias em que o presente diploma
seja omisso aplicar-se-á, com as necessárias adaptações,
o disposto no Decreto-Lei n ," 37 570, de 3 de Outubro
de 1949.
Art. 45. São revogados os artigos 26. 'a 33. da Lei
n." 2015, de 28 de Maio de 1946.
0

0

Publique-se

0

e cumpra-se

0

como nele se contém.

Paços do Governo. da República, 21 de MalTço de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES TnOMAz - António de Oliveira Salazar - Pedro Theot6nio PereimJúlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz - Arnaldo
Schulz - João de Matos Antunes Varela - Ant6nio
Manuel Pinto Barbosa - Afonso Magalhães de Almeida Fernandes - F ernando Quin tanilha Mendonça
Dias - M orcello Gonçalves Nunes Duarte M aihias Ed1wrdo de Arantes e Oliceir« - Fasco Lopes Alves - Francisco de Paula Leite Pinto - José do Nascimento Ferreira Dias Júnior-Carlos
Gomes da Situa
Ribeiro - Henrique Veiga de Macedo - Henrique de
Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho.

MAPA ANEXO

Número de representantes a designar pelos conselhos legislativos e conselhos de governo das províncias ultramarinas de
governo-geral e de governo simples:
Angola ...
Moçambique
lndia
Cabo Verde.
Guiné .
S. Tomé e Príncipe
Macau
Timor .

24

24
10
4

2
2
2
2

Presidência do Conselho. 21 de :Mnrço de 1961.O Presidente do Conselho, Anf6111'ode Oliveira Salazar,

1.' Série
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Presidência do Conselho e Ministério do Ultramar
Decreto-Lei

n.O 43554

Usando da faculdade conferida pela 1.~ pane do
n." 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Nas províncias ultramarinas, os oficiais de
qualquer ramo das forças armadas com funções de
comando militar territorial, de guarnição, de unidade
independente e de força destacada podem exercer as
atribuições expressas nos n." 5, 6 e 7 do artigo 7.° do
Decreto-Lei n ." 39 749, sempre que se verificar falta ou
insuficiência de serviços privativos dos órgãos policiais
e sem prejuízo da competência destes.
§ único. O exercício de tas atribuiçõe será regulado
por instruçõe a elaborar pelo comandante-chefe ou, na
sua falta, por cada um dos comandantes dos ramos das
forças armadas da província, em mútua coordenação.
Em qualquer dos caso , as referidas instruções só entram em vigor depois de receberem a concordância do
governador da província e a aprovação dos Ministros da
• Defe a Nacional e do Ultramar.
Art. 2.° No exercício das atribuições que lhes são
conferidas pelo artigo anterior, os referidos oficiais podem ordenar a prisão em culpa formada dos indivíduos
arguidos do crime cuja prática lhes cumpre evitar,
devendo, porém, entregá-los à. entidade policial competente para a in trução, em acto seguido e no mais curto
prazo, nunca superior a 48 horas, salvo justo impedimento.
Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo da República, 24 de Março de
1961. - AMÉRICO DEUS HODRIGUES 'I'noxxz - António de Oliveira Salazar - Pedro Theotónio PereiraJúlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz - Arnaldo
SCh1tlz - Loõo de Matos Antunes Varela - António
Manuel Pinto Barbosa - Afonso MagalMes de Almeida Fernandes - Fernando Quintanilha Mendonça
Dias - Morcello Gonçalves Nunes Duarte MathiasEduardo de Arantes e Oliveira - Vasco Lopes Alves - Francisco de Paula Leite Pinto - José M' Nascim nto Ferreira Dias .J1Ín7·or-Carlos Gomes da Silva
Ribeiro - Henrique 1'('ign de Macedo - Henrique de
Miranda l'a roncelos Martin de Car1'fzlho.
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Ministério das Finanças
Direcção-Geral

da Contabilidade

Decreto-Lei

Pública

n.O 43555

Determinou o artigo 10. da Lei n." 2106, de 21 de
Dezembro de 1960 (lei de autorização de receitas e
despesas para 1961), o prosseguimento,
de harmonia
com as possibilidades do Tesouro, da política de revisão
das condições económico-sociais dos servidores do Estado.
Entre as medidas em favor do funcionalismo expressamente previstas para o corrente ano no relatório que
precedeu a proposta da referida lei figura o ajustamento das pensões pagas pelo Estado, a par da actualização do respectivo regime jurídico.
A revisão do Código das Pensões a que vai proceder-se constitui tarefa complexa e uecessàriamente morosa, mostrando-se, porém, praticável desde já a melhoria das pensões, uma vez acompanhada de algumas
providências destinadas a assegurar a equidade das
soluções. Tal é o objectivo a que visa o presente diploma.
Adopta-se o critério já seguido no reajustamento dos
vencimentos oportunamente operado e na subsequente
revisão das pensões de reserva, aposentação, reforma e
invalidez - de fazer acrescer as pensões de percentagens inversamente proporcionais aos seus quantitativos.
Desta forma, são beneficiadas em maior zrau as pend e mais. mo d esta expressão.
e
soes
Estabeleceu-se, todavia, um regime especial para as
pensões de preço de sangue e outras, concedidas com
base na extinta tabela anexa ao Decreto n.? 17335,
ele 10 de Setembro de 1929, cujos quantitativos se encontram sensivelmente desnivelados em relação aos das
restantes, determinados em função da percentagem de
70 por cento sobre os vencimentos do activo.
Por outro lado, a fim de permitir que iodos os pensionistas beneficiem do aumento concedido, alarga-se
o limite até ao qual é possível a acumulação das pensões com quaisquer rendimentos.
Finalmente,
fixam-se numa importância
única os
aumentos para cada herdeiro, além de um, referidos
no Decreto n." 17335, de 10 de Setembro de lH29, c
0
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Decreto-Lei n." 38523, de 23 de Novembro de 1951,
e permite-se que em todos os casos se proceda ao ajustamento do quantitativo global da pensão e à sua redistribuição pelos restantes pensionistas do mesmo agregado familiar, quando um deles perca o direito à sua
quota-parte.
Nestes termos:
Usando da faculdade conferida pela 1.a parte do
n." 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo
decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.° Todas as pensões pagas pelo Estado, calculadas com base em remunerações que vigoraram anteriormente a 1 de Janeiro de 1959, são aumentadas das
seguintes percentagens: •
a) De 10 por cento, as pensões de quantitativo
igualou superior a 4000$;
b) De 12,5 por cento, as pensões de quantitativo
igualou superior a 2000$ e inferior a 4000$ ;
c) De 15 por cento, as pensões de quantitativo
inferior a 2000 .
• Art. 2.° As pensões de preço de sangue e outras, concedidas com base na extinta tabela anexa ao Decreto
)).0
17335, de 10 de Setembro de 1929, são acrescidas
de 20 por cento, salvo as de quantitativo igualou superior a 2000 , caso em que o aumento é de 15 por
cento.
Art. 3.° As percentagens referida nos artigos anteriores incidirão sobre a totalidade da pensão respeitante
a cada agregado familiar, só depois se procedendo à
divi. ão pelo herdeiros na proporção estabelecida na
lei.
Art. 4.° São elevados para 1500$ men ais os limites
a que se referem os §§ 1.0, 2.° e 3.° do artigo 1.0 do
Decreto n." 17 335, de 10 de Setembro de 1929, e o
artigo 5.° do Decreto-Lei n.? 40627, de 1 de Junho
de 1956.
Art. 5.° Para a pen õe calculadas com base em remunerações vigentes a partir de 1 de Janeiro de 1959,
são fixados em 150$ os quantitativos
dos aumentos
para cada herdeiro, além de um, estabelecidos nos
§§ 1.0 e 2.° do artigo 9.° do Decreto n." 17335, de 10
de etembro ele 1929, bem como o indicado no artigo 15.° do Decreto-Lei n ," 38523, de 23 de Novembro
de 1951.
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Art. 6. Sempre que as pensões concedidas nos termos do Decreto n ." 17 335, de 10 de Setembro de 1929,
sej am usufruídas por mais de um herdeiro e algum
deles perca o direito à sua quota-parte, deverá proceder-se ao ajustamento do quantitativo global da pensão
e à sua redistribuição pelos restantes pensionistas do
mesmo agregado familiar, qualquer que seja o grau
de parentesco dos herdeiros hábeis com o autor da
pensão.
Art. 7. A vigência deste diploma é reportada a 1
de Janeiro de 1961.
Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo da República, 24 de Março de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES 'l'HOMAZ - Ant6nio de Oliveira Salazar - Pedro Theotônio PereiraJúlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz - Arnaldo
Schulz - João de 'Matos Antunes Varela - António
Manuel Pinto Barbosa - Afonso Magalhães de Almeida Fernandes - Fernando Quintanilha Mendonça
Dias - Marcello Gonçalves Nunes Duarte MathiasEd1,ardo de Amntes e Oliveira - Vasco Lopes Alves Francisco de Paula Leite Pinto - José do N ascimento
Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - Henrique Vúga de Macedo - Henrique de
Miranda Vasconcelos Ai artins de Carvalho.
0

0

Presidência do Conselho e Ministério do Ultramar
Decreto-LeI

n.O 43560

Considerando qne ao Governo incumbe definir a política da defesa nacional e que a preparação geral e
a conduta militar do conjunto das operações são da
responsabilidade do Departamento da Defesa Nacional;
'I'endo em consideração que tudo quanto respeite a
legislação sobre preparação e organização da defesa ou
a planeamento das respectivas operações é matéria do
interesse comum da metrópole e das províncias ultramarinas, uma vez que a estrutura orgânica da defe a
nacional é una para todo o território português;
IConsider::mdo que, em matéria preceituada para o
regime político e administrativo das províncias ultramarinas, o governador é, no respectivo território, a
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autoridade superior a todas as outras que ali servem,
tanto civis como militares, por ser o mais alto agente
e representante do Governo da Nação, perante o qual
responde pelo exercício das suas funções;
Usando da faculdade conferida pela La parte do
n ," 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 O governador de cada província ultramarina, como representante local do Governo da Nação,
e- sempre de acordo com directiva conjunta do" Ministros da Defesa Nacional e do Ultramar, conduz a
política da defesa no respectivo território.
Art. 2.° Das disposições que tomar para a condução
da política da defesa no terrutório o governador deve
dar imediato e perfeito conhecimento ao comandante-chefe e mantê-lo sempre informado da situação na
província em tudo aquilo que seja de interesse para
a preparação, localização, emprego e conduta das forças armada ali estacionadas.
§ único. Se o comandante-chefe
ainda não estiver
nomeado, o governador deve tomar igual procedimento
êm relação a cada um dos comandantes dos ramos das
torças armadas locais, para que estes possam preparar
e conduzir as suas acções, sob a mesma orientação .e
em mútua coordenação.
Art. 3.° As funções do comandante-chefe
e as dos
outro comandantes a que se refere o § único do artigo
anterior, sempre que He relacionem com as actividades
político-administrativas
da província, devem ser exercidas em íntimo acordo com o respectivo governador,
sem prejuízo das atribuições que lhes são conferidas
e das demais disposições fixada' pela leis e regulamentos militares.
Art. 4.° No ca o de operações militares para a segurança e defe a da província, o comandante-chefe ou,
na Sua falta, cada um dos comandantes dos ramos das
forças armada locais executa e conduz as mesmas de
harmonia com as directiva do Mini tI'O da Defesa N 0.('ional que forem trun mitidas pelo chefe do Estado..Maior General da. Força Armada. e m íntima concordância com a conduta. pol ítico-administrativa
que
for esclarecida pelo governador da província.
§ único.
o conceito de operações militares são incluídas as acções a desenvolver por qualqner ramo das
forçu armadns, ou pelo conjunto das me mas, para
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manter ou restabelecer a ordem em qualquer zona da
província.
Art. 5.° O comandante-chefe ou, na sua falta, cada
um dos comandantes dos ramos das forças armadas
locais deve manter 'O governador da província sempre
informado da preparação e localização das forças sob
as suas ordens, da situação dos trabalhos relativos ao
seu emprego operacional e de tudo o que respeitar à
condução das operações.
§ único. O governador pode convocar o comandante-chefe ou, na sua falta, cada um dos comandantes das
forças armadas locais a fim de obter os esclarecimentos
que necessitar para exercer a sua acção político-administrativa.
Art. 6.° Quando na província, e depois do recurso ao
disposto na base VIU da Lei n 2051, subsistir alguma
divergência entre as medidas estabelecidas para o regime político-administrativo
e aquelas que tenham de
ser preconizadas para a condução das operações militares, sem que as correspondentes entidades responsáveis possam definir matéria conjunta para procedimentos de interesse comum, deverão estas, sem demora,
expoll' 00 assunto pela via mais rápida, respectivamente,
para o Ministério do Ultramar e para o Secretariado-Geral da Defesa Nacional, a fim de ser submetido à
apreciação ministerial dos titulares dos departamentos
interessados ou, se necessário, à deliberação elo Conselho Superior da Defesa Nacional.
Art. 7.° Quando a segurança e a defesa da província, bem como a manutenção ou o restabelecimento da
ordem na mesma, não possam nem devam aguardar a
decisão resultante do procedimento constante do artigo
anterior e exijam o emprego imediato de forças militares, o comandante-chefe
ou, na sua falta, cada uni
dos comandantes das forças armadas locais conduzirá
as respectivas acções estritamente de acordo com a decisão político-administrativa
que em tais condições for
fixada pelo governador e sob a inteira responsabilidade
deste perante o Governo.
§ 1.0 A decisão a que se refere o 'corpo do present.e
artigo deve constar sempre de documento escrito, obrIgatoriamente entregue pelo governador ela proY ínciu no
comandante que responda perant» o Departamento da
Defesa Nacional pela execução e couduçâo das operacões.
.?
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§ 2.° 10 referido comandante, logo que tenha conhecimento ou sej a detentor daquela decisão do governador
da província, deverá transmitir 'a mesma, imediatamente e pela via mais rápida, para o Secretariado-Geral da Defesa Nacional.
Pu blique-se e cumpra-se

como nele se contém.

Paços do Governo da República, 27 de ,Março de
1961. - .AMÉRICO Dncs RODRIGUES TUOMAZ - f1ntónio de Oliveira Solazar - Pedro Theotónio Pereiral1.ílio Carlos A lves Dias Botelho AIoniz - Arnaldo
Schulz-João
de Matos Antunes Varela-António
Manuel Pinto Barbosa -..- Afonso Magalhães de /1 lmeida Fernandes - Fernando Quintanilha Mendonça
Dias - Marcello Gonçalves Nunes Duarte MathiasEduardo de Arantes e Oliveira - Vasco Lopes AlvesFrancisco de Paula Leite Pinto - José do Nascimento
Ferreira Dias Júnl:01' - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - Henrique TTeiga de Jfflcedo - Henrique de
Miranda Vasconcelos .11artins de Carvalho.

Presidência do Conselho e Ministério do Ultramar
Secretariado-Cera

I da Defesa Nacional

Decreto-Lei

n.O 43568

,Co_nsiderando que, no caso de guerra ou de emerg~~cIa, poderá justificar-se a necessidade de a população
CIvIl Ser chamada, em regime de voluntariado, a colaborar com as forças armadas, militares e militarizadas,
no des~mpenho das suas missõe ;
OonsIderando ainda que para uma tal colaboração
ser eficaz se torna necessário que seja preparada com
~ntecedê~cia e que os elementos a utilizar disponham
e orgamzação e treino adequados;
n p~ando da faculdade conferida pela 1.& parte do
c· t
do artigo 109.° da Constituição, o Governo der~ a ~ eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
na r~IgO. L.? Em cada uma das províncias ultramariCl'lado um corpo de voluntários constituído por
00 a aos portugue e ali residente
e em condições de
in~per~rem na manutenção da ordem e na defesa da
t6r~:.l'ldade da soberania nacional no respectivo terri.0

cid ~_
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Art. 2.° O corpo de voluntários é uma organização
auxiliar das forças armadas para emprego em situações de emergência, competindo-lhe em especial:
a) Preparar os agregados familiares e os núcleos populacionais de menor capacidade de resistência, que
habitem em zonas isoladas, para a defesa das respectivas pessoas e, bens ou para a sua reunião em locais
protegidos pelas forças armadas, militares e militarizadas;
b) Cooperar na salvaguarda das pessoas e dos bens
públicos e privados, de acordo com as instruções que
receber dos órgãos de segurança interna;
c) Cooperar na defesa dos órgãos vitais para a segurança e economia da província, nomeadamente as instalações dos serviços públicos do Estado ou das autarquias locais, as organizações e serviços de interesse
público, incluindo instalações portuárias, e as instalações de empresas e estabelecimentos industriais e comerciais considerados indispensáveis à vida regular da província ;
d) Cooperar com as forças armadas, militares e militarizadas, na segurança interna da província e na defesa desta contra inimigo externo;
e} Eventualmente,
assistir ou reforçar a organização
provincial da defesa civil do território.
Art. 3.° O corpo de voluntários de cada província
tem uma organização permanente, depende do respectivo governador e é assistido pelo comando-chefe ou, na
inexistência deste, por cada um dos comandos das forças armadas locais.
Art. 4.° O comando do corpo de voluntários em cada
província será exercido 'por um oficial das forças armadas do activo ou da reserva, nomeado por portaria
conjunta dos Ministros da Defesa Nacional e do Ultramar, depois de ouvido o Ministro do ramo a que o oficial pertencer.
§ único. O comandante do corpo de voluntários depende directamente do governador da província, perante
quem responde pela disciplina, administração
e eficiência do referido corpo.
Art. 5.° Podem pertencer ao corpo de v,oluntários os
cidadãos
portugueses maiores de 18 anos, sujeitos. OU
não ao serviço militar, que nele se alistem por livre
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decisão e que tomem sob juramento o compromisso cuja
fórmula é publicada em anexo ao ,presente diploma.
§ 1.0 Todo o cidadão português que pretenda alistar-se no corpo de voluntários da província onde reside
fará a sua inscrição e, uma vez tomado o compromisso
a que se refere o corpo deste artigo, será considerado
como alistado provisoriamente.
§ 2. O alistamento será definitivo logo que o voluntário termine com aproveitamento o período de instrução e ratifique, sob forma solene, o compromisso tomado.
Art. 6. o Uma vez inscritos, e salvo o caso de sanção
disciplinar, os voluntários só poderão abandonar a organizar;-ão patriótica para que livremente se ofereceram
mediante razão justificativa
apresentada em requerimento dirigido ao governador da província.
§ único. O abandono não justificado das actividades
no corpo de voluntários implica pena disciplinar, que
poderá dr até à de expulsão .
. Art. 7. O governador da província poderá, por sua
Iniciativa ou sob proposta do comandante-chefe, ou, se
e.ste não existir, do comandante militar, colocar a tetalIdade do corpo de voluntários ou apenas a parte correspondente a uma zona de território ela província na
subordi~ação directa daqueles comandos, para emprego
numa situação de emergência ou para tomar parte em
exercício o
. §_ único. O pes oal do corpo de voluntários nas con~~ço~s .expres as no presente artigo fica submetido fi.
ISClphna 'e justiça militares.
1 A~t .. 8. A organização territorial do corpo de vountarIOS em cada província
erá objecto de estudo
e pr.oposta do re pectivo comandante, a qual será sub:ketlda à aprovação conju~ta d? governador e do coma~ou, se este nãoexistir, do comandante mil'tute-chefe
1 ar.
0

0

0

0

Arto 9. O corpo de voluntários será organizado em
~sgu_ad~as, secções, pelotões e companhias, ele constiUlçao.IdêntIca à da arma de infantaria, podendo ainda
:ga~~zar formar;-ões auto constituídas por voluntários
os de carta de condução e utilizando os seus
elCU~s próprio ou outros.
Se§ 1. Os voluntários cuja e pecialização aconselhe o
se; :nl~rego na Armada ou na Força Aérea poderão
estInados a colaborar com aqueles ramos das for-

" ~nti
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ças armadas
locais ou constituir
formações
uu riliares
dos mesmos.
§ 2.° De acordo com a directivas que forem elaboradas pelo governador
da província,
poderão ser organizados grupos feminino
para serviços de saúde.
§ 3.° Os voluntários
são,em
prine ípio, destinados
à
actuação no próprio local onde habitam
ou exercem as
suas actividades
profissionais.
§ 4." Os voluntários do sexo masculino cuja idade ou
condições físicas não permitam
ou não uconsel hem a
sua utilização
no corpo de voluntário'
erão destinados
à defesa civil do território.
Para a mesma organização
transitam,
em diligência,
os iudívídnos
do Sl'XO Iomínino que excedam as necessidades
do corpo de voluntários.
Art. 10.° O comandante
do corpo de voluntários
estuda e elabora as propostas relativas
às regra
a que
devem obedecer
ti. convocação
e a concentração
dos
voluntários.
§ único. A aprovação destas regras é da competência
do governador
da. província,
mediante
parecer favorável do comandnute-chefe
ou, caso este não exi ..ta, do
comandante
militar respectivo.
Al't. 11.° Em cada província,
o respectivo gov mador.
recorrendo
ao disposto na base VIII da Lei 11. 2051 e
mediante
parecer
das entidades
referidas
na mesma
base, deverá fixar em pormenor a missõl'~ c r ''''poll,abilidude do ?~rpo de voluntário
, a ligação desh' com
as for9as mIlItareH. e_ militarisada
da províncin
e as
modalidades
e condiçõss de f'lllpreO'o e intervenção
das
unidades de voluntários.
§ 1.0 Quand?, de acordo com o dispo to no artico 7.°
~o pre e_nte _dlploma,
o. corpo ~e. voluntários
pa,sar
a subordinação das uutoridades
nuhtares
serão : õmente
apl~cáveis ~s directivas
ou determinaçõ'
que estas autoridades
tiverem por convenif'nte
.
§ ~.~ Quando apenas uma fr~l 'ção do corpo de v~Iuntários,
de acordo com o artIgo 7.0 do pr sente dIplomn , 'pas ar à subordinaçüe das autoridade.
militares, o ~ISPOStO_no parúgra~o ·unterior
'crá aplicável
,0mente t\ frncçao que transitar
para ll. subordinação
(las
mesmas autoridades.
Art. 12.° _Âs .u!liclades. COlHlt1ituídD;Apor voh~nlá.:j()S
com ocupaçao CIvIl nos dlVersos
rnço:,
ol'galllznQ()('~'
empre,ns e estabelecimentos,
Il. que ,e r,Cer'
a alín no)
0
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do artigo 2." do presente diploma, serão, sempre que
possível, destinadas à autodefesa daqueles serviços, organizações, empresas e estabelecimentos.
§ único. Os voluntários a que se refere este artigo
devem, em princípio, ser distribuídos pelas suas unidades por forma a respeitar-se a hierarquia interna nos
serviços, organizações, empresas e estabelecimentos, especialmente quando e trate de companhias de caminho
de ferro e dos serviços dos correios, telégrafos e telefones.

Art. 13. As unidades de voluntários não substituem,
nem dispensam, as guardas rurais privativas, ou outras
cuja. organização já seja ou venha. a ser legalmente imposta aos serviços, organizações, empresas e estabelecimentosde qualquer natureza.
Art. 14. O comando dos vários escalões do corpo de
voluntário
será exercido por pessoas idóneas com reconhecido ascendente e qualidades de comando, a. nomear pelo comandante do referido corpo.
§ 1.0 O comando dos escalões pelotão e companhia
deverá, de preferência, ser exercido por oficiais de qualquer ramo das forças armadas com os postos correspondente , do activo, da reserva ou do quadro de complemento na disponibilidade.
Só em condições excepcionais se deverá recorrer aos
oficiais na . ituaçõe de reforma.
§ 2.° .A nomeação do comandante
de companhia
d '\'erá merecer a prévia concordância do comundnnte-eh.efe, ou, raso não exista, do comandante militar, e ultenor uprovnção
do governador da província.
Art. 15. Compete ao comandante elo corpo de voluntário , que, para o efeito, disporá de um órgão de
COmando próprio:
a) Comandar o conjunto de toda as unidades, de tacameutos e formações do referido corpo;
ti b) E.pecificar e orientar, de harmonia com as direc~vas superiorss, as actividades do corpo de voluntános, COm vista ao cumprimento das missões que pelo
presente diploma são atribuída
ao referido corpo;
c) R tudar e laborar os regulamcn tos internos que
~ntender necessários
submetê-los
à aprovação do go
'.~r~lador da província, que, l-iempre que JH'('cssário, ou\. Ira o ~ com un 1a nl e.. do. órgãos militares e po l'icrms
..
lntere .. ados :,
0

0

0

C
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d) Organizar e dirigir superiormente la instrução dos
voluntãrios, de acordo com as directivas que pa,ra o
efeito lhe forem distzibuídas :
e) Exercer a acção discip linar nos termos do regulamento que ror posto 'em execução rpor d iploena especial ;
f) De acordo com 00 preceituado no artigo 14. do
presente diploma, nomear os comandantes subordinados;
f)
De acordo com las dispoeições que superiormente
lhe forem fixadas administrar 'as verbas qU'esej um atribuídas ao cOllpo de voluntários.
Art. 16. O comandante-chefe,
()!U,
caso este não
exista, o comandante militar, pode, autorizado pelo
governador da, iprovíncia, inspeccionar ou mandae inspeecionar o cOI1pode voluntéa'ios, a fim de avaliae o grau
de instrução dos seus componentes e o estado de eflciêncin das suas unidades.
§ 1. o Sempre que tais inspecções interessem directamente aos comandantes Iocais das forças do mar ou do
ar, deverão as mesmas ser executadas por estas entddades.
§ 2. Dos resultados de todas as inspecções constantes
do prese'llte artigo> será dado conhecimento ao gov€lrnador da província.
Art. 17. Em cada uma das províncias ul braananinas,
o respectivo governrudor IpI'omove,rá a inscrição, no respectivo orçannendo, das verbas a oonsignae. pwra o corpo
de voluntários.
§ único. A administração das verbas orçamentais consignadaa ao ICOl'lPO
de voluntários será lI'egulada, e:m
CUida'província, 'po'r i'll,súruções a pubboar pelo respectivo goveI1nador.
Art. 18. Os meios materiais de d,eresa para utilização 1110 cOlrpo dle voluntáriüs pode,rão SIe,rIll!dql.liridos
pelos particulal'es ou 'empI'esas i,nter, sadus, 'por veo.'b~s
p'róp.rias de que () Irererido ~oI1povenha a dispor ou obbdos por Icedên'CÍa Idos ,serViÍ'ço do EstUJdo, inoluindo aiS
rorça armada.s, aniEtares ,emilital-.izada .
. .
§ 1.0 Asn:qui ições Iprevi tas ·nleste artigo ficam uJ e~taoSà autorização 'e fi ca1lização dos departamentos !proprios da prorvíncia.
.
§ 2. O maternal distribuído e o adquirido pelo lllter,essado terão os registo,s 11 e ário llOS re~pectÍ'vo' deprurtumento da província.
0

0

0

0

0

0
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Art. 19. O material qu,e for distribuído ao oo11pode
volun tários pelas forças armadas, militares e mi li tarisadas, é em 'princípio guardado e conservado em unidades rnil itares ou em in talações da adminiebração
civil.
§ único. Por razões de distância, que façam perder
a oportunidade do .empcrego desse material, justificar-se-áa sua guaI1da local em instalações que ofereçam as
necessárias condições de seguTança. O acesso a estas
instalações é da responsabilidade do comandante da respectiva unidade,
destacamento ou foranação do COflpO
de voluntários.
Art. 20. .A. guaroa, limpeza e conservação de material ficam ra cargo dasentidades
a quem tenha sido d!Í.~tribuído,
§ único. O comandante-chefe,
ou, quando este l11,ãü
exista, o comandante militar, deverá inspeccionar ou
mandar in peccionar, e,:trupTeque o julgue conveniente,
o armamento, muniçõ
e demais material que, pelas
forças armadas, militares e mil itacisadas, tenha sido
p.o to à di posição do corpo de voluntários.
Do resultado dessas inspecções será dado conhecimento ao governador da província .
. Art. 21. Os voluntários de categoria igual ou superIor <a comandante de pelotão poderão usar armas, independentemente de qualquer licença de uso e porte de
arma, na condiçõe que forem fixada na respectiva
proví.ncia.
li Art, 22. Sem rprejuízo do direito concedido para
Ice.nç~ de u o e porte de arma, os volundârios de categ.~lrln.Igualou inferior a comandante de secção só poderao 11. ar armas quando no d empenho das uas funçõe.
de v~luntário ou por determinação do comando do resp'echvo corpo ou da autoridade militar a que eventua 1Jncnte eRtejam subordinados.
A:-t. 23. A pena de expulsão obrigará o voluntário
a_ arr do r speetivo corpo e determinará, empoo a demisRUO de quaülquer cargos públicos e a incapacidade
de
Ser para eles nomeado.
. ~ 1. Esta pena 'lerá aplicada nos ca OR de traição,
insllbo~dinat;'ão, covardia e outros de grayielade nná.o~a, Independentemente
do procedimento
criminal
lu gado em tribunal militar.
d ~ 2.° A C'.C'cução ela pena de expulsão dependerá
U promulgação
do goyernador da província.
0

0

0

0
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Art. 24. o Considerar-se-âo realizados em legítima defesa os actos praticados por um voluntário para prevenir ou fazer cessar uma agressão ilícita contra a
pessoa ou dignidade próprias ou de outro voluntário,
ou contra o armamento, equipamento e quaisquer outros arbigos destinados ao corpo a que pertence ou
contra o prestígio deste ou de quaisquer outras instituições ou pessoas que o voluntário deva defender,
sempre que os meios empregados sejam aqueles que os
deveres dos voluntários e as circunstâncias
razoàvelmente aconselhem, salvo se o voluntário tiver provocado a agressão POlI'uma atitude contrárin aos princípios do referido cOI1Po.
§ único. Quando os meios de defesa empregados 10rem excessivos, ou se tiver havido provocação por parte
do voluntário que ,S'8 defende, mas insuficiente para
razoàvelmente justificar a agressão, ou se a defesa se
realizar depois da agressão consumada, ainda que não
haja receio de nova agressão, poderá o voluntário ser
isento de pena, se proceder num estado de exaltação
descul pá velo
Art. 25. Entender-se-ão praticados no cumprimento
de uma obrigação, e por isso justificados, os actos
praticados em cumprimento de deveres dos voluntários
prescritos nas leis e nos regulamentos
internos do
eol"po, salvo se houver excesso na execução, conteãric
aos princípios e ao espírito do mesmo COl"po.
§ único. ISe houver excesso na execução por motivo
de exaltação desculpável" 'poderá o voluntário
er isento
de pena.
A~t .. 26. Os o~i~es de qUle Iorem arguidos os "0l,:ntanos e con~tItU1dos por factos praticados e~n serVIÇOdo respectivo corpo ou cm razão ne serVl~O do
me mo serão illlSiwuídos.e julgados pelas aut.oridades e
i:;r~b~ual militJ~r te'r:i.torial b competente,
,cgull<lo o
CO~IgO de. J,ustIÇ{t M:lllia.r, que se considera para. e~te
efeito aplicável aos voluntários, nos termos deVIdos.
§ 1.0 Consideram-se 'praticado" em erviço do ('orpo
de ;-01untários os factos rea 1izados P' lo arguido que
esteja legalmente a desempenhar missões especlfica~
do corpo ou que contra o voluntári.,
sejnm 'PCIJ'tpetra~l?s.
§ 2. Consideram-so cometidos em razão de servl~O
do corpo fle voluntários os fnctos que tunhn m orige]ll
en~ quaisquer actos praticados pelo ofendido 110 CUDlpr1111('.1110
de deveres de al isl ados 110 J'l'fericlo corpo0

0

0
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§ 3. Se os factos a que se refere este artigo foram
cometidos pOlI' voluntánios ao serviço dais forças navais, serão instruídos e julgados pelas autoridades e
tribunal de man inha locais, s,em:pre que assim seja
possível.
Arrt. 27. O serviço no corpo de voluntários quando
determinado superiormente, não implicará para o alistado perda de lugar nem qualquer perda de vencimento
ou salário, quer seja funcionário do Estado, quer de
entidades ou empresas privadas.
Art. 28. Para os funcionários do Estado, das organizações corporativas e d3\'Sautarquias locais, e no caso
de incompatibilidade
de acumulação das suas funções
como funcionário com o serviço no COI'PO'de, voluntários, o tempo ,de serviço prestado no referido co'rpo
será, para todos os efeitos legais, contado como se fosse
prestado no seu cargo civil.
Art. 29. Os oficiais e sargentos 'em serviço no corpo
de voluntáaioe, mediante autorização do Ministro titular do departamento
a que 00 nomeado pertencer,
<lerão, para todos os efeitos, considerados em comissão
de serviço rnili tar.
Art. 30.' A insceição no cOJ"pode voluntários constitui motivo de preferência em todos os concursos pú?l~cos e no preenchimento de lugares 'públicos: não suJeItos a concurso.
ATt. 31. Os voluntários sujeitos à lei militac, quamdo
convocados por mobilização parcial ou geral, devem
apresentar-se nas unidades militares a que pertencem
Ou para que forem destinados no plano de mobilização.
Art. 32. Quando no desempenho de missões específicas do COl'lpOde voluntérios, os ali tados brão
empre uso de um, distintivo fixo, reconhecível a distância
conv'el1!ções de Genebra), enquanto não dispuserem
(.e Um uniforme privativo, se este vier a ser reconheCido como nece sário pelo governador da respectiva
prOvíncia.
0

0

0

0

0

0

i

Art. 33.' Para os casos cmi o' no presente diploma
d
ue careçam de ser regulamentados,
os governadores. da província
deverão promover a publicação
dOS diplomas legislativos
julgados necessários, depois
o 1'ec\11':o ao dispo -to na ba: e VIII da Lei n.' 2051.
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Art. 34.° Fica revogada para o ultramar toda !lo
legiaação referente a formações pabrióticas de voluntários, nomeadamente o Decreto-Lei n.? 39 786.
Publique-se

'e cumpn a-se como nele se contém.

Paços do Governo da República, 28 de Março de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES TnOMAZ - António de Oliveira Salazar - Pedro Theotónio PereiraJúlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz - Arnaldo
Schulz - João de Matos Antunes Varela - António
Manuel Pinto Barbosa-Afonso
Magalhães de Almeida
Fernandes - F ernando Quintanilha Mendonça DiasMarcello Gonçalves Nunes Duarte Mathias -Eduardo
de Arantes e Oliveira - Francisco de Paula Leite
Pinto - José do Nascimento Ferreira Dias JúniorCarlos Gomes da Silva Ribeiro - H enrique Veiga de
Macedo - Henrique de Miranda Vasconcelos Martins
de Carvalho.
Anexo ao Decreto-Lei n.s 43568

Compromisso

referido

110

artigo 5.°

Como cidadão português, alistado no Corpo de
Voluntários da Província de .. " juro defender
a minha pátria e a integridade do seu território,
respeitar e cum-prir as leis, obedecer aos chefes
e auanlia» os camaradas, consagrando-me ao cumprimento do deuer, mesmo COm sacrifício da própria
vida.
Presidência do Conselho e Ministério
28 de Março de 1961. - O Presidente
A ntónio de Oliveira Salazar,

do UI tramar,
do Conselho,

Decreto n.s 43 571

A base xxx da Lei n ." 2093, de 20 de Junho de 1958,
estipula que os 'princípios estnbelecidos ares e di'ploma
para 'a organização dn defeso, civil do território me~r{)politano, devidamentie adaptados às condições polítí~o...adminiscrabivas locois, devem oricntnr, nas 'Prov:ínCl~~
ulbramnrimas,
[\J orgonizaçõas
que pa'ra m smo fim a 1
se criem.

°
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Com O' presente diploma cuanpre-se o disposto na refer,ida Lei n,? 2093" de 20 de Junho de 1958.
Nestes termos:
Ouvido o Conselho Ultramarino;
Usando da faculdade conferida pelo n," 3. do arbigo 150. da Constituição, o Governo decreta e eu pwmulgo o seguinte:
0

0

I
Da defesa civil
Artigo 1.0 A defesa civil no ultramar tem por objecto
essencial impedir ou Iimitar, em tempo de guerra ou
eLe emergência, mediante iprovidências adequadas, o
efeito de bombardeamento, de catáabrofes, cala-midades
pública,s de qualquer natureza, especialmente no que
SG :r.efere:

a) A incêndios ou destrudções de aglomerados urbanos e centros industriais ou centros indispsn áveis à vida das 'populaçõe's, ao Iivre exerócio do tra bulho ou à segurança do País ;
b) À 'preparação 'e execução das evacuações em
ma sa 'exigidas pela defesa nacional ou pela
eguran~a das populações;
c) À prestação de primeiros SOCO'liroS ou de socorTO de urgência,
à evacuação de f,eni.dos e à
. ua rápida condução aos locai de tratamento.
2. ,Compet.e ainda o. defe a civil:
a) Org-aniza,r ,e rnoctar o sistema de alerta às 'Populações e garamtir o ' eu regular funciomamento
ern tempo oportuno;
b) Colaborar com o órgão de segurança interna
na defesa das obra de arte e centros vitais
de qualquer natureza ;
c) Contribuir para. a preparação moral da Nação.

II
Da e trutura

orgânica

da defesa civil

1Jr;ht. 2.° A e..truturn orgânica da defe a civil no ul<

'lUa,rtem carã ter perman nte

deverá a '.egurar:

(1) A eolahoração harmóni a das diversas actividnd inte-r v nientes e o :mpr go eficiente dos
r

perctivo rneios :
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b) A realização dos, trabalhos dte planeameuto o~eracional, bem corno os relaaivos ao recrutamento e instrução de pessoal, obtenção dos
equdpaanentos ,e meios materiais necessários
'81 sua coordenada
utilização;
c) A !Tá'pida enrtrada em acção do sistema de defesa
preparado 'para Ü' caso de gUlerra ou d'e emergência.
Art. 3.° A defesa eivid no ultramar terá órgãos de
direcção, administração e inspecção, bem corno centros
de preparação e elementos operacionais,
Art. 4.° A rudministração,prepalração
e ais operações
relaítivas à defesa ciVTÍIreal izam-se no ultramar por
iro.termédio dos seguintes elemen tos:

a) A orgamização territori al, incluindo os respectivos comandos ;
b) O sistema ldie alerta
restre;
c) Os serviços

d) As formações

e rede de observação ter-

espeoiais de' defesa civil ;
móveis de soconro: colunas móveis.

§ 1.0 Paraefeito doestabelecido no ICOI1pO
do artigo,
a defesa civil disporã do auxíLio dos serviços públicos
que interessem, de todos O'S volurubários, cidadãos de
ambos os sexos de J1UJcionalidade portuguesa,

e de:

a) Os funlCÍ'onári,os do quodr., administannivo ;
b) Os oficiais e sargentos dos quadros ~ennanel]lte,
das forças armadas, em qualquer situação,
não incol'pocrados em unidades mdlitareso militarizadas,e
os oficiaia « sargentos milicianos na di,sponibilidade;
c) O pessoal Iwpumdo para os serviços auxiliares
(Organização Territorial do Exército) e não
,s~jeita às necessidades de mobilização mi-

litar ;
d) Os indivíduos lpertenoentes aos escalões das tro-

pas Iicenciadns e territoriais e não incorpoIrados em u'uidadc's militares;
e) Os iuncion:írios civis não pertencentes ao quadro adminisirativo
e agentes públicos nrro
submetidos às obrigações militares;

1.' Série
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f) As instituições

independentes e com personalidade jurídica própria, designadamente
a
Cruz Vermelha Portuguesa,
as corporações
de bombeiros e outras instituições humanitárias com interesse para a defesa civil;
g) A milícia da Organização Nacional Mocidade
Portuguesa;
h) As empresas e instituições de interesse público
ou privado;
i) As organizações escutistas, desportivas e afins.

§ 2.° Os cidadãos d~ nacionalidade estrangeira que
habitam normalmente nas províncias poderão, se o desej arem, colaborar na defesa civil, mediante autorização expressa do comandante provincial.

III
Dos órgãos superiores e da organização
da defesa civil

Art. 5.° A organização da defesa civil em cada província ultramarina realiza-se de acordo com as instruções conjuntas dos Ministros da Defesa Nacional e do
Ultramar, sob a direcção do respectivo governador, a
quem cabe a responsabilidade
da orientação, planeamento e inspecção locais, competindo-lhe especialmente
superintender nos trabalhos de preparação, aprovar os
respectivos planos, presidir e inspeccionar a sua execução e coordenar a actividade de todos os organismos
que para a mesma defesa concorram.
Art. 6.° A preparação, organização e execução da
defesa civil, integrada no plano de defesa militar e
civil, compete em cada província à respectiva Organização Provincial de Defesa Civil (O. P. D. C.),
a qual será dirigida, na dependência directa do governador, por um comandante provincial, oficial das rorças armadas na situação de actividade
ou reserva,
nomeado por portaria conjunta ~os Ministros da
fesa Nacional e do Ultramar, ouvido o parecer do titular do departamento de origem do nomeado.
.
§ único. O comandante provincial terá a categoria
de director de serviço nas províncias de governo-geral e
de chefe de serviço nas de governo simples e fará
parte do Conselho de Defesa.

pe-
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Art. 7. o Aos comandantes provinciais das orgamzações provinciais de defesa civil compete:
a) Elaborar os planos relativos à defesa civil e
propor as medidas de execução necessárias
à sua eficiência dentro das directivas e instruções do governador;
b) Organizar e manter em dia a preparação da
defesa civil, em especial coordenando as actividades que lhe estão directamente subordinadas com as dos restantes organismos que
na defesa civil participam ou com esta colaboram;
c) Tomar as disposições de execução necessárias
ao accionamento dos diferentes organismos
que concorrem para a defesa civil, seguindo
e inspeccionando as suas actividades e respectivos meios de acção ;
d) Elaborar anualmente e submeter à aprovação
do governador o plano das actividades da
Organização Provincial da Defesa Civil e o
orçamento correspondente;
e) Assumir, declarado o estado de guerra ou de
sítio, a responsabilidade
do comando operacional da defesa civil, pondo em execução,
segundo as circunstâncias, os respectivos planos de operações ou de acção;
f) Administrar as verbas orçamentais consignadas
à defesa civil, bem como todas as receitas
de outras origens.
§ ~íni.co. O comanda~t~ provincial da Organização
PrOVInCIal de Defesa CIVIl de cada província dispõe,
para o coadjuvar nos estudos e trabalhos relativos à
defesa. civil
. e preparar as suas decisões , de um comando
provincial a organizar pelos governadores das províncias.
Art. 8. Para a organização do comando provincial
e dos órgãos de comando referidos no corpo do artigo 19. recorrer-se-á, na medida do necessário, ao
pessoal mencionado nas alíneas a) e c) do § 1. do
artigo 4.
Art. 9.° Em cada província ultramarina
será criada
uma comissão de coordenação da defesa civil, sob a
directa dependência do governador.
0

0

0
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a comissão

1) Secretário-geral;
2) Oomandante provincial da Organização Provincial de Defesa Oivil;
3) Director dos Serviços de Administração Oivil;
4) Oficial delegado das forças armadas, designado
pelo comandante-chefe
ou, caso este não
exista, pelo comandante militar;
5) Coenandant., da Polícia de Segurança Pública;
6) Inspector da Pdlícia Lnternaoiona.he de Defesa
do Estado;
7) Representantes
de quaisquer outros serviços
que o gnv.ernador designar.
~ 2.° Nas províncias de governo simples, a coenissão
terá a seguinte composição:

1) Chefe dos serviços de administração civil ;
2) Comandante provincial da Organização Proviucial de Defesa Oivil;
.
3) Oficial delegado das forças amnadas, designado pelo comandante ..chefe ou, caso este
não exista, pelo comandante militar;
4) Comandante da Polícia d.e Segurança Pública;
5) Inspector ou subinspector da Polícia Internacicnal e de Defesa do. Estado :
6) Representantes
de quaisquer outros serviços
que o governador designar.

§ 3.° A comissão será presidida pelo TOOopOOt:VO go....
vernador, que poderá delegar a presidência no' secretá:rio-.O"efI'al,nas províncias de governo-geml"
e no
chefe dos serviços de administração civil, nas, províncias de governo imples,
§ 4.° Para as egurar o expediente da com.ssão haverá uma ecretaria , que nus 'Províncias de gov€ll'no-geral será chefiada por um inspector admónistrativo e
nas de ,O"overnosimples por um adminietrador, .nomeados em comi ão ord inária de serviço pelo Ministro do
UI tramar.
§ 5.° O quadro do pessoal da secretuiTia sm-á fixado
em portaeia pelo respectivo governadolT.
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Art. 10.° Compete à comissão de coordenação
da
defesa civil informrur e dar parecer sobre todos os
problemas de coordenaçâo da defesa <Civil que o governador decida submeter à sua apreciação e promover as d.ligências necessárias, flaTa assegurar a cooperação dos serviços aos quais incumbe intervir
na
execução dos .planos de defesa civil.
Art. 11. A organizcção da defesa civil em cada província ierá por base a defesa local, sem prej uízo do
emprego dos meios e recursos disponíveis
em favor de
pontos sensíveis unais directamente
ameaçados, e o
planeamento, em escalão provincial, de determinadas
actividades, designadamente
as relativas às evacuações em massa, aos sistemas de alerta [I'S populações,
vigilância terrestre do espaço aéreo e ao emprego de
formações móveis, de SOCOTro.
ATt. 12. A Organiaação Provincial da Defesa Civil,
para realizar a sua missão, disporá da cela boração dos
organismos do Estado e autarquias locais, dos órgãos
de segurança 'pública e dos serviços de transporte
e
das :'nstituições de interesse 'público, associações humanitáeias
e organizações patr ióticas, conforme
for
regulamentado em cada província.
Art. 13. Em caso de urgência, as questões de defesa
civil qUe exijam a intervenção de d.ferentes organismos do Estado serão imediataments
resolvidns
por
acordo entre o comando de defesa civil e as, direcções
dos organismos interessados, o que SeJI'á comunicado
ao governador pela via mais ráp:',da pa,ra efeitos de
confirmação.
Art. 14. Declarado o estado de O'uerra ou de sítio
.
d
o
ou 'em si tuações e 'emergência eeconlieoidas pelo go:
vernadon-, !1 Organização Provincia.! da Defesa Civil era
posta operacionalrnent.,
à ,disposição do comandante-chefe da respectiva província ou, caso e te não exista .
do comandante
militar.
§ 1:0 No caso de as operações militares ou o estado
de sítio não abrangerem a totalidade do território da
provínci.a, ~as u.nicament~ uma 'parte, poderá apenas
a orgamzaçao da defe a CIvil corres pendente 01' po ta
à dísposição
do comandante reeponeével pelo <,onjunto
das operações aí deselllroladas, conforme for acorda,do
entre o governador da província e o re,'pectivo comandante-chefe ou, caso este não o8. i. tn, o comandnnte
militar.
0
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§ 2.° Quando f'>everificarem as circunstâncias 1)Tevistas no corpo deste artigo e seu § 1.0, a comissão de
coordenação da defesa civcl exercerá também, em relação à autoridade m]italr, as mesmas funções que, de
acordo com o artigo 10.°, lhe competem em relação ao
governador.

IV
Organização territorial

da defesa civil

Art. 15.° A organizaçjío terr itori al da defesa civil
tem Ipor fim permitir a descentral izaçâo da acção do
comando, designadamente nos aspectos administrativo
e operacional, e assentará, em princípio e tanto quanto
possível, na organização administrativa
civil, para o
que deve respeitar a divisão de cada província.
§ 1.0 Ao território de cada distrito corresponderá
uma zona da defesa civil. As zonas serão subdivididas
em sectores, e estes em subsectores, correspondentes,
reepectivamente e na medida do possível, às áreas das'
circunscrições ou concelhos e dos postos administrativos, organizando-se, dentro dos sectores, e subsectores,
tantos núcleos de defesa civil quantos. 081 julgados ne.ce, sários e conveniente .
§ 2.° A organização da defesa civil no escalão zona
será. da responsab.Iidade
de um comando próprio,
sempre em íntima ligação com o governador do distrito
e a autoridade militar no cumprimento das directivas.
planos e ordens. emanados do comando provincial.
§ 3.° A responsabildade
da organização da defesa
civil nos escalões sector e sub ector pertencerá a um
comando, de preferência
exercido pela autoridade
administrativa
local e a sistido, neste caso e sempre
que po ível , de um adjunto militar.
§ 4,° O comando do núcleo
de defeso civil será
atr~buído a pe soa idónea e colhida entre os. habitantes da 1'0. p diva área.
Art. 16.° Os comandante
de zona, ector e subsector erão nomeado' pelos zoveruadore das prcvíncias,
soh proposta do comandante provincial, e terão, além
das Iuuçõ
e atribuições consiznadae no prosente deereto, as que no. regulam ntos prõprios das organizaçõe provincini
da. def sa civil lhes forem confiad.a~,
§ único. O~ comandantes do' núcleos de defesa CIVÜ
serão tlo!'ignado pelo comandantes dos sectores a que
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dos comandos dos

subsectores.

Art. 17.° Aos <comandantes das zonas compete designadamente:

a) Estabelecer a higação com a autoridade :militar
da região, colaborando na preparação d,a protecção dos estabelecimentos militares existentes na mesma área e harmonizando os planos
de defesa civil com 0'8 de defesa mil itar ;
b) Coordenar e inepeccicnar a preparação e execução da defesa civil dos sectores, em oope~
cial no que 'se refere à evacuação das populações ,e aos apoios :mútuos a estabelecer ;
c) Dirigir ais operaçõea de conjunto da defesa civil
na área d,a sua jurisdição;
d) Assumi,r, nas situações referidas no corpo do
artigo 14.°, o comando operacional, sob a direcção do comandante provincial e em íntima
ligação com a autoridade militar local;
e) Administrar as verbas consignadas à defesa civil
da sua área,
Art. 18.° Aos
compete, dentro
em execução- de
mento de ordens

comandantes de sector e de subsector
das reepectivas áreas de jurisddção e
planos preestabelecidos ou no cumprirecebidas:

a) Orientar e coordenar a organização local de defesa civil;
b) Estabelecer, conforme as cirounstância , a articulação dos meios destinados a apoios mútuos;
c) Organizar 'e prepalrar, quando lhes for solicitado, todos os meios reservados ao apoio das
operações
de defesa no âmbito regional ou
provincial;
d) Assumir o comando operacional, em íntima ligação com a autoridade militar local;
e) .A!dministmr as verbas consignadas à defesa civi l
da sua área.
Art. 19.° Os comandantes de zona, sector e subsector
serão assistidos, mos S.e11S trabalhos de estudo, direcção
e fiscalização, de órgãos de comando, a' criar. pelos
governadores das províncias" com o deeenvolvlmento
adaptado ao respectivo escalão.

La Série
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§ 1.0 Como órgão consultivo e coordenador, funcionaráem cada zona uma comissão de defesa civil, a convocar pelo governador do distrito, sempr,e que julgue
necessário ou conveniente submeter à sua apreciação
qualquer problema relativo à defesa civil dia zona.
Desta comissão, presidida pelo governador de distrito,
farão parte o comandante da zona, como vice-presidente,
um delegado a indicar pelo comandante-chefe ou, caso
este não exista, pelo comandante rnibitar da província,
o rpreeidente da câmara mmnicipal daeedo do distrito
e outras entidades oficiais .ou particulares cuj a presença
seja julgada normal ou eventualmente necessãria.
§ 2.° Poderão também rserconstituidas
comissões de
defesa civil nas administrações e concelhos cuj a importância o reclame.

v
Sistema de alerta
-Art. 20.° Ao si tema de alerta compete a execução
do conjunto de providências necessárias palra, na iminência de ataque aéreo, fazer chegar oportunamente ao
conhecimento das IPOPUlaçõeso 'aviso de 'Perigo imediato
e da neces idade de serem adoptadas as medidas de
precaução
e cigidae pelas circunstâncias,
§ único. O desencadeamento dos avisos de alerta nas
Suas diferentes categorias compete às organizações 'Provinciais de defesa civil , em ligação com o serviço públicQ dos correios, telégrafos e telefone e egundo o
estatuto a estabelecer em cada província.

VI
Serviços de deíesa civil
;Art. 21.° As organizações provinciais de defesa civil
Cl'lam o .erviço e peciai de deíe a civil pelo emprego
de formaçõ s de voluntário. previamente constituídas
e. preparadas e com a colaboração,
pa,l'a efeitos operaCIonais, sob a sua direcção, orientação e coordenação,
~a. Cruz Vermelha Portueuc a ,. da corporações de bo:n~
ell'OS e de outra. ussociaçõe
humanitária
pam o efeito
adequada .
. § 1.0 Orientada e fiscalisada pelas organizações pro"~)l<'iai:<de def . a civil, concorrerão rtambém com os
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seus meios a milícia da Organisaçâo N acional Mocidade Portuguesa, <lS,üorpos de escuteiros e as formações
especializadas das aseociações desportivas ou doe outras
afins, na medida em que for estabelecido por regulamento em cada província, tendo em vista a sua preparação para '0 <cumprimento das missões de defesa civil.
§ 2.° A" instituiçõss ou organismos que por obrigação
legal ou moral devam coadjuvar as organizações pr<lvinciais de defesa civil e colaborar com elas, designadamente a milícia da Organização N acional Moeidads Portuguesa, a Cruz Vermelha Portuguesa, as COIl'porações de bombeiros, ais organisações de sscuteiros e
OoS serviçose
empresas de -utilidad e pública que interessem ao potencial rnil itar da Nação ou à vida normal,
mantêm, no quadro geral da defesa civil" a sua pel\SOnulidade própria, e a cooperação que lhes cumpre dar
será regida POITnormas especiais.
§ 3.0 As instituições ou organismos a que se refere
o 'parágra.fo anterior poderão receber auxílio técnico
paea a sua preparação oe materiais e equipamentos necessários ao cumprimento da missão que lhe está destinada no quadro gemI da defesa civil, uma vez garallrtidas as condições de ubilização, acondicionamento e marrutençãn

respectivas.

Arc. 22. Os serviços e estabelecimentos públicos do
Estado ou das autarquias locais e as organizaçõ,es e serviços de inceresse 'públi,co, bem como as empresas e estabelecimentos industriais e comerciais previamente elassificados pelo governador corno indispensáveis
à vida
regular da .'P'l1ovínlCia,são obrigados a assezurur
pOlr
b
conta 'própna a sua protecção sob a inspecção de delegados do comando geral da defesa civil sob pena de
desobediência.
'
§ único. Para
efeito do corpo do artigo, os planos
de autoprotccção e a preparação do pessoal dos erviços
ou empresas devem ser assegurados ainda em tempo de
paz, sob a orientação e direcção técnica dos comandos
das organizações provicciais dn defesa civil como órgãos
superiores responsãvais pela organização e execução da
defesa civil.
Art. 23.° Para Iuncionnmsnto dos serviços de defesn
civil nas instalaçõ,es POl'tuál'ias, nas actividades dirootamente liga.dais àex:ploração dORpol1'll{lS
e nos navios lUe<l'cante.s nelc<sancOll'ados, bem como nOos~H~r()portose estabelecimentos congéneres ,e nos claminhos de ferro, as
0

°

1.a Série

ORDEM:

DO EXERCITO

N.O 4

231

organizações provinciais de defesa civil poderão criar
comandos autónomos, na sua dependência directa, com
a categoria de comandos de zona. Esses cosnandos, que
disporão da colaboração obrigatória de todos os serviÇ<l'S específicos dos referidos organismos,
asseguearão a
defesa civil, dentro do quadro geral da hierarquia do
pessoal desses organismos e segundo os princípios deste
decreto.
Art. 24. Os serviços da defesa civil podem, no momento oportuno e com os elementos da ,po'pulação não
integrados na mesma defesa, constituir 'P'equenos agrupamentos auxiliares ou núcleos de boa vontade.
Art. 25. Salvo casos excepcionais que demandem
providências extraordináriae, O" agentes da defesa civil
prestam os seus serviços dentro da área corre, pendente
ao centro populacional a que pertencem.
§ 1.0 As prerrogativas <8 deveres dos membros das
organisações provinciais de defesa civil e do pessoal
qu~ Ipara elas concribua ou nelas colabore serão Tegulados num estatuto disciplinar único definido por despacho do Ministro do Ultramar, ouvido o Ministro da
Defesa Nacional.
§ 2. O serviço pre tado na defesa civil não poderá
importac para os eus membros pema de emprego público ou particular : quando se trate de funcionários do
Esktdo ou dos corpo administrativos,
o serviço superiorme'nte determinado e incompatível com a presença
nos respectitvos cargos 'Será, para todos o efeitos legais.
contado como e fosse prestado nestes.
§ 3. O pessoal integrado 11a3 organisações provinciais da defesa civil fará uso de insígnias e emblemas
a.dequado~ aos serviços a que e tiver afecto e possuirá
Um documento de identificação.
Art. 26. Os comandos das organizações provinciais
da defesa civil organizarão colunas móveis, normalmente uma por cada divisão regional, de modo que
po, sam apoiar-se mutuamente, quando necessário, para
lntervirem em cireunstâncias que reclamem disposições
eXcepcionais de ocorro ou de protecção.
~ 1.0 .A;; coluna: móveis são servidas 'Por viaturas e,sPecialisadas, pertenceu to; às organizações provinciais
da defesa civil, e por viaturas de transportes geTai~ de
P.~,'S{)ale material, requisitadas de (1('01'(10 com as autol'ldllde.~ militare ..
0

0

0

0

0
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§ 2.0 O núcleo de viaturae especializadas
das colunas
móveis é guarnecido
por 'Pe:> oal permanente
e por pelSsoal recrutado
e prepmrado segundo o sistema da Lei do
Recrutamento
e Serviço Militar ou obtido por aproveitamento de excedentes de mobilização
das forças armadas, conforme indicações
fornecidas
pelo comandante-chefe ou, caso este não exista, pelo comandante
militar da província.

VII
Doutrínação

Ali. 27.0 Para
civil dever-se-à:

regubro

e instrução

funcionamento

da defesa

a) Doutrinar

a generalidade
dap()lpula~ão,
sobretudo e das áreas ou pontos importantes
para
o normal
desenvolvimento
do trabalho
e a.
vida da Nação, acerca dos preceitos e sonciais
Ida defesa civil, designadaments
os relativos
à autopro tecção em caso do emergência,
ao
conhecimento
sumário dos primeiros
socorros
a prestar aos sinistrados
e aos fins e princípios funclamellliais
das organizações
provinciais da defesa civil j
b) Instruir
o pessoal adetrito aos vários serviços
da defesa civil j
c) Treinar as populações, sistemas e formações ('specialmente
organizados.

A::t. 28. A doutrinação

das populnçõc ..; competirá aos
de propaganda
da defesa civil.
§ 1.0 Os organismos públieo» ou privados que tellhalll
por objecto a informação,
propaganda
ou qun lquer Co...;pé.
cie xle publicidade
devem colaborar
com o s 'rvi~o du
propaganda
da defesa civil no que respeita ao cumprimento das ml:-1·Sõc>;que ao mesmo serviço importam ..
§ 2.0 Os governadores
<ln" províncias,
quando as cJ1'eunstâncias
o imponham,
pnderão pl'omo\'{'r, por intcI:médio <los organismos competentes,
a couce: são de fuciIidndos de informu,ão
e publicidndo,
de acordo r-orn os
interesses
da defesa c os princípios
gerai:,; ('onsigllado~
na. Lei n ." 2084.
0
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Art. 29. A instrução do 'pessoal adstrito aos serviços
de defesa civil será aninisbrado, conforme o respectivo
grau e especialidade:
0

a)
b)

o)
d)

e)

Em escolas ou cenbros criados com essa finaâidade ;
Nas colunas móveis ;
Em instituições e agremiações com presonalidade própria que devem colaborar na defesa
civil;
Em serviços ou ampvesas suj eitos ao regime de
autoprotecção ;
Em cursos eventualmente organizados nas escoIes ou centros doe instrução não suj eitos à autoridade das organiaaçôes provinciais da defesa civil.

Art. 30. O treino das 'pOlpulações ,e dos sistemas e
fÇl1rmaçõesoperacionais da defesa civil tem como obj ectivo familiarizar os interessados
com a" conduções que
possam ocorrer em caso de emergência, bem como ex'perimentar e melhorar a eficiência do sistema de defesa
civil planeado.
Para tanto, erão organizados exercícios parciais OLl
de conjunto, eubordinados às directivas emanadas dos
comandos das organizações provinciais da defesa civil.
§ 1.0 Na realisação dos exercícios a que se refere o
cOl'po do artign rprocurar-se-é evitar prejuízos injustificados nas actividades normais da vida regular das
POlpulações ou nos serviços e organismos públicos Ou
P!lVados. Todavia, 'poderão ser afectadas, total ou p'wrolalmente, as actividades normais dos cidadãos e dos
serviços público ou privados na área abrangida pelo
e~ercício planeado, quando cirounstâncias extrnordinár:_as o impuserem ou uccessidades essenciais da preparaÇao d~ população o exigirem e desde que isso tenha sido
aUl{)Tlzadopelos re pectivos governadores, ouvidos, se
neee~'sário, os conselhos de governo. Designadamente,
poderá ser determinada, na área do exercício, a paralitiação do tráf.t'go de qualquer e, pétie, bem Gomo a ocultação total ou parcial da iluminação pública e parti, cuIar e ac :-;,0 à propriedade privada, do acordo com
a~ n~Tlna!; a yigorar em tempo de guerra ou de emergencla.
0

°
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§ 2.° O exercício do direito consignado no parágrafo
anterior e a obrigação de indemnizar pelos prejuízos
sofridos serão regulamentados nos termos legais.
Art. 31.° Os comandos das organizações provinciais
da defesa civil poderão orientar tecnicamente a instrução da especialidade que as autoridades militares decidirem mandar ministrar às forças armadas, quando pam
isso tenham sido solicitados, concedendo, para o efeito,
as facilidades materiais que estiverem ao seu alcance.

VIII
Disposições riuais

Art. 32. As organizações provinciais da defesa civil,
ainda em tempo de paz, doe acordo com a autoridade
militar e sem prejuízo do direito preferencial que a este
cabe, p+ocederão ao recenseamento
das pessoas e recursos que interessem à organização e funcionamento da
defesa civil.
§ ünico , Para o ef.eito do corpo do artigo, as eutidad es oficiais eprivadas de quem o pessoal dependa ou
que usufruam os bens não poderão recusar as informações e facilidades necessárias à elaboração do me. mo
0

recenseamento,

Art. 33. Para satisfazer as neces idades da defesa
civil, e com prévia anuência do Miuistro do depnrtamento militar respectivo, poderá o Ministro do Ultramar nomear qualquer pessoa que e encontre a prestar
serviço militar nas províncias ultramarinas para ocupar
interinamente
cargos vagos nos quadros do funcionalismo ultramarino.
~ 1.0 Com a anuência do Mini. Iro do d~part:nnento
militar respectivo, poderá o Ministro do Illtramar nomear provisoriamente para lugares de ingre so 110R ql.1Udros técnicos os indivíduos nomeados interinamente
ao
abrigo do corpo deste a,rtigo, desde que assim o i.cnhnm
requerido no período da interinidade, tenham bons informações de serviço c as qualiflcuçães
técnicas neces0

sárias.
§ 2.0 O tempo de serviço interino nos lugar s paTa
que venham a obter uomeação provisória,
nos termos
do § 1.0 deste artigo, eontnr-se-á
pnrn todo os cfcit.o~'1

legais.
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ADt. 34. Declarado o estado de guerra ou de sítio,
poderão ser mobilizados, em proveito das organizações
provinciais da defesa civil e ThOS termos do disposto no
título IV da Lei n ." 2084, as 'pessoas e bens necessários
ao cumprimento da missão qThe à mesma organização
compete.
§ único. A mobilização 'Parcial ou total das pelssoas
e bens nece ários far-se-á de acordo com os planos elaborados em tempo de paz e com os práncípios consignados na lei.
Art. 35. A mo bilizaç~o das pessoas e bens destinados à defesa civil envolve:
0

0

a) O direi to atribuído aos governos das províncias
de afectar às organizações
provinciais da defesa civil o 'Pessoal abrangido pelas disposições consignadas na lei sobra obrigações gerai , recrutamento e serviço na defesa civil;
b) O direito de prioridade absoluta quanto ao uso
das comunicações de 'relação, 'públicas ou privadas, de qualquer natureza em proveito das
missões de alerta. Igual prioridade poderá ser
estabelecida durante os exercícios em tempo
de paz, quando devidamente autorizada pelos
governadores, ouvidos o,sconselh(}s de governo ;
c) O direito atribuído ao governos das províncias
de fazer abandonar pela população civil as
zonas ameaçada , retendo nelas as pe soas que
ali interesse conservar ;
d) As servidões a impor às in tituições, orga,nismos, restabelecimentos ou mesmo empresas
públicas ou privadas que particularmente
intere' 'em às organizações provinciais de defesa
civil e os -nctos de execução impostos pela
necessidade de protecção às vpopulaçôcs e ao
património material e moral da Nação;
c) A requisição de material, equipamento f' instalações necessários.
Art. 36. São apl icáveis às províncias ultramarinas
preceito: constn ntes do n 2.° da base III e base VII
a Lei n." 2093, de 20 de J'u nho de 1958.
A:t. 37." Com pete aos go\"(~rno!>da" províncias ultralllarlna regulament.ar, no âmbito da sua competência,
0

d
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o que se dispõe no presente decreto e 'proceder à abertura
dos necessários créditos.
Art. 38.° Nas províncias ultramarinas onde já esteja
em vigor qualquer organização de defesa civil serão
adaptadas às disposiçõ,es do presente decreto a sua estrutura, organização e funcionamento, considerando-se revogados os diplomas Iocais qu-e sobre a matéria tenham
sido publicados.
Publique-se

,e

cumpra-se como nele se contém.

Paços do Governo Ida Repúbl ica, 29 de M1urço de
19G1. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES 'I'noxxz - Ant6nio de Oliveira Salazar - Júlio Carlos A.lves Dias
Botelho Moniz.

Ministério do Exército
Repartição

Decreto-Lei

do Gabinete

n.O 43577

Tendo Rido omitida no Decreto-Lei n 42564, de
de 1959 (reorganização do Ministério do
Exército). a secretar ia já anleriormente
existente no
conselho fiscal dos estabelecimentos fabris do mesmo
Ministério;
Tendo em atenção que o referido conselho fiscal não
pode prescindir de tal órgão para o cabal desempenho
das suas importantes missõas ,
Usando da faculdndo
conferida pela 1.& parte do
n ." 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta ~ eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
ArtIgo único. O artigo 15G.o do Decreto-Lei n." 42564-,
de 7 de Outubro de 1959, passa a ter a secuinte redacção, para todos os efeitos:
to
.?

7 de Outubro

O conselho fiscal dos estabelecimeutos
fabris do
Exprciio, dopondontn do chefe (10 ]<;~tado-~laiol' do
Exército,
por intermédio
<lo <]uUl'tel-lllestre-gene1'0.1, compreende:

a) O preaidcnte - UIlI ofleiu l engt'ulH'il'o elo
serviço de material.
do activo ou da reserva, de patente não inferior n coronel;
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b) A secção industrial:
Três oficiais engenheiros do serviço de
material:
Um oficial médico do serviço de saúde;
Um oficial farmacêutico do serviço de
saúde;
Um oficial do serviço de administração
militar;
c) A secção administrativa:
Dois ofi~iais do serviço de administração mili.tar;
Um licenciado em Ciências Económicas e Financeiras;
d) A secretaria:
Um capitão ou subalterno da reserva;
Um escriturário de 1.a classe;
Um dactilógrafo.
§ 1.0 As duas secções funcionam separadamente,
mas, sempre que o presidente o julgue conveniente,
reúnem em sessão conjunta.
§ 2.° O pessoal da secretaria tem também a seu
cargo os assuntos relativos a biblioteca e arquivo.
§ 3.° As despesas com a manutenção do conselho são custeadas pelos estabelecimentos fabris do
Exército.
O presente diploma tem efeito desde 1 de Janeiro de
19ü1.
Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo da República, 31. de Março de
] 861. - A~rÉRICO DEU
RODRIGUES
Trrousz - Ant6nio de Oliveira Salazar - Pedro Theotónio
Pereira _
Júlio
Carlos .:1lves Dias Botelho
Moniz - Arnaldo
Schulz-Jorlo
de Matos ilntllnes
Varela-A.ntónio
J[a~!llCl Pinto
Barbosa - Afonso
Magalhães
de A.l1IlC;IlZa F ernantl cs - F crnand o Qu intanillia "AIeiulonça
Mnrcello
Gonçalves .Vulles Duarte JIathias li-dual'do de Arantcs
e Oliveira - Francisco
de Paula
l-eite Pinto - José do Noscimento
Ferreira Dias Júnior - Carlos
(l o m c s da Si7va Nibeiro - Henrique
l' =o« de .1!(U'crlo - II enl'lf[ue de Miranda Fasconcelos
Jlartins de Carvalho.

'<l{(S -

238

ORDEM DO EXERCITO

N.o 4

1.' Série

11- PORTARIAS
Ministério das Finanças
Direcção-Geral

da Contabilidade

Pública

Portaria n.O 18296

)Ianda' o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro das Finanças, nos termos do Decreto n.? 37760,
de 28 de Fevereiro de 1950:
1.0 Aprovar, pará uso em todos os serviços do Estado, os novos modelos de folhas para processamento
de ajudas de custo, substdios de viagem, de marcha
e de transportes
pagos pelos funcionários (C. P.modelos n. os F 4 e F 4-A), anexos tt presente portaria,
e que deverão substituir os modelos aprovados pela
Portaria n.? 182H\, de
de Julho de 1950.
2.° Estabelecer o uso obrigatório elos referidos impressos à medida que se forem esgotando os que actualmente se encontram na posse dos serviços.
3. o Considerar os citados impressos como exclusivos
(la Imprensa Nacional de Lisboa, devendo a sua tiragem ser feita no formato normal 4 A:; (:HO mm X
x 5\)2 mm).
Ministério
das Fi nauças, 4 do ~rarço do 1DG1.
O Ministro das F'inauças, António Manuel. Pinto Barbosa.
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Presidência do Conselho
Gabinete

do

Ministro

da Defesa

Nacional

Portaria n.O 18300

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Mini tro da Defesa Nacional, nos termos do artigo 6.°
do Decreto-Lei n ," 42 559, de 3 de Outubro de 1959,
aprovar e pôr em vigor para o ano de 1961 os orçamentos privativos das forças terrestres ultramarinas.

"

Presidência do Conselho, 6 de Março de 1961.O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves
Dias Botelho Moniz.
Ministério do Exército
Repartição

do Gabinete

do Ministro

Portaria

Tendo-se verificado que a portaria de 26 de Dezembro
de 1959 contraria as disposições dos artigos 54.° e 60.°
do Estatuto
do Oficial do Exército
(Decreto-Lei
n.s 36304, de 24 de Maio de 1947);
~~nda o Governo da República Portuguesa,
pelo
l-hlllstro do Exército, o seguinte:
l.0 E revogada a Portaria
de 26 doe Dezembro
de H159.
2.° E restabelecido o despacho do Subsecretário do
Estado do Exército de 28 de Janeiro de 1955, publicado
na Ordem do Exército n." 1, l."'série, de 1955, com a
reda.cção alterada como segue:
O militar que por motivo de doença não sej a
pro~ovido na sua altura normal só poderá er promovHlo quando regI' s 'e ao. erviço , em prejuízo
d?,s outros militares no mesmo quadro e já promovldos.
Exclui-c;e o caso de doença adquirida por motivo
ser\'i~~o, no qual a prornocâo 'e fará nas condiçoes anteriore:
mas o militar preterido deverá
con~ar a antiguidade d 'ele a data em que lhe compehu a promoção .

ti.:

.lrini~tério do Exército, 7 de Marco d 1961. - O Mi~lsh,'oelo E.'él'C'ito. Afonso Magalll(ics de Almeida Fel'allres.

.
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Ministério das Finanças
Direcção-Ceral

da Contabilidade

Portaria

Pública

n.O 18310

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro das Finanças, nos termos do Decreto 'no° 37769,
de 28 de Fevereiro de 1950:
1.0 Aprovar, para uso em todos os serviços do Estado, os novos modelos de folhas para processamento
de rendas de casa (O. P. - modelos n." F 6 e F 6-A),
anexos à presente portaria, e que deverão substituir o
modelo aprovado pela Portaria Il.. 13243, de 1 de
Agosto de 1950.
2 ." Estabelecer o uso obrigatório do referidos impressos à medida que se forem esgotando os que actualmente se encontram na posse dos serviços.
3.° Coneiderair os citados impressos como exclusivos
da Imprensa Nacional de Lisboa, devendo a sua tiragem ser feita no formato normal 4 A5 (210 mm x
x 592 mm).
O

Ministério das Finanças, 10 de Março de 1961.O Ministro das Finanças, António Manuel Pinto Barbosa.
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Ministério das Finanças, 10 do Marc;o de 1961.- O Mi·
nistro das Finanças, .António Manuel Pinto Barbosa.
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Ministérios das Finanças, do Exércit'b e da Educação Nacional
Portaria

n.O 18326

Aconselhando a experiência a alteração de algumas
disposições da Portaria n° 16 294, de 16 de Maio de
1957, no sentido de uniformizar as condições de prestação de serviço dos aspirantes a oficial miliciano oriundos dos vários cursos de formação:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros das Finanças, do Exército e da Educação
Nacional, observar o seguinte:
O n." 8.° da Portaria h.O 16294, de 16 de Maio de
1957, é alterado como segue:
8. ° Os soldados-cadetes considerados aptos no
final dos cursos especiais serão promovidos a aspirante a oficial miliciano e, normalmente, iniciarão
a prestação do serviço nas fileiras no ano em que
terminarem o curso superior, não podendo, porém,
a idade de início da prestação deste serviço ultra. passar o número de anos correspondente à soma
de dezoito com o número de anos de duração do
curso superior mais um. O serviç-o nas fileiras compreenderá o período superiormente fixado para os
oficiai do quadro de complemento, em princípio
com início em 1 de Novembro, incluindo sempre
uma escola de recrutas.
§ 1.0 Os aspirantes a oficial miliciano promovidos nestas condições são integrados numa escala
única com os aspirantes a oficial miliciano oriundos do primeiro cur o de oficiais milicianos que
termine imediatamente após a sua promoção, contando a antiguidade
desde a data da promoção
destes últimos.
A referida escala única deve ser organizada por
ordem das classificações obtidas nos respectivos
cursos de formaç-ão.
§ 2.° Quando as conveniências de serviço o justifiquem, o início do •erviço efectivo nas fileiras
poderá ser adiado, mantendo-se os referidos aspirante a oficial miliciano de licenç-a registada até
à sua chamada ao serviço.
Ministérios das Finanças, do Exército e da Educação Nacional 15 de Março de 1961. - O Ministro das
Pinan~~as, .17:tônio Manuel Pinto Barbosa. - O Minis-
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tro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes. - O Ministro da Educação Nacional, Francisco de Paula Leite Pinto.

Presidência do Conselho
Gabinete

do Ministro
Portaria

da Defesa

Nacional

n.O 18331

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar com as quantias
que se indicam as seguintes verbas da tabela de despesa do orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas em vigor na província de Angola:
Despesas com o pessoal:
Artigo 2. 0, n. ° 1), alínea a) «Remunerações
acidentais - Gratificações
de funções e serviços
especiais - Pessoal militar»
. . . . . . . ..
Artigo 3.°, n.O 1) «Outras despesas com o pessoal - Alimentação
às praças» . . . . . . ..
Artigo 3.°, n.s 3) «Outras despesas com o pessoal - AjudaR de custo dentro da província»
Artigo 3.°, n.? 5), alínea a) «Outras despesas com
o pessoal - Ajudas de custo de dmbarqueA pagar na província» . . . . . . . . . . ..
Artigo 3.°, n.? 6), alínea b) «Outras despesas com
o pessoal - Subsídios de interrupção
de viagens - A pagar na metrópole» . . . . . . ..

Despesas

250000$00
1500000$00
1 500 000$00
150 000$00
50 000$00

com o material:

Artigo 4.°, n,v 2), alínea a) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Mobiliário
material de aquartelamento
e outros artigo~ não
especificados nas alíneas seguintes» . . . . ..
Artigo 4.°, n.? 2), alínea b) «Aquisições do utilização permanente - Móveis - Máquinas
de
escrever,
de calcular,
de contabilidade
duplicadores,
ficheiros c correspondentes
s~bres.
sclentes»
. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Artigo 4.°, n.s 2), alínea d) «Aquisições de ubiliz~ção p~l'~a?ente - Móveis -_ Material
saniMrIO e Cll'UrglCo» . . . . . . . . . . . . ..
Artigo 5.°, n.O 1), alínea b) «Despesas do conservação e aproveitamento
de material - Imó"eis - Habitaçõos»
. . . . . .
A transporlar

. . . ..

2 000 000$00

150 000$00
200 000$00
150000$00
fi 950 000$00
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Transporte . . . . .
de serviços e diversos en-

Artigo 7.°, n. ° 1), alínea a) «Despesas de higiene, saúde e conforto - Serviços clínicos e
de hospitalização - Despesas das enfermarias
e
postos de socorros com tratamento
de pessoal»
Artigo 10.°, n. ° 2), alínea b) «Encargos administrativos - Inspecção complementar
de quadros
milicianos - Primeiros-cabos
milicianos em estágio» . .
. .....
Artigo 12.° «Abono de família»
.

..

259
5 950 000$00

250.000$00

1200000$00
1100000$00
8500000$00

tomando como contrapartida
as seguintes disponibilidades existentes na mesma tabela de despesas:
Despesas com o pessoal:
Artigo 1.0, n.O 1) «Remunerações
certas ao pessoal em exercício - Pessoal dos quadros aprovados por lei» . . . . . . . . . . . . . ..
Artigo 3.°, n.v 2), alínea a) «Outras despesas
cem o pessoalFardamentos,
resguardos
e
calçado às praças - Das tabelas gerais» .
Pagamento
cargos:

de serviços

e diversos

2 250 000$00
1 500 000$00

en-

Artigo 10.°, n.O 1) «Encargos administrativosPreparação
militar do pessoal a incorporar na
província».
. . . . . . . . . . . . . . . ..

4 750 000$00
8500000$00

tPrcsidência do Conselho, 16 de Março de 1961.O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves
Dias Botelho Moniz.
Portaria n.O 18332
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
!tEnistro da Defesa N acional, o eguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n." 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar com <a quantiae que
'e illJdicam a eguintes verba da tabela de despesa
do orçamento 'Privativo das força ierre bres nltrnmarina em vigor no ~sta,do da Jndiu:
Despesas com o material:
Artigo 5.°, n.O 1), alínea b) «Despesas de conservaç.1to e nproveitamento
d materialImóveis - Outras iestalações> .
.1 tT<WHporLM. . . . . .

209000$00
209 000$00

260

ORDEM

Pagamento
gos:

DO EXERCITO

N.o

I.

Transporte . . . . . . .
de serviços e diversos encaro

A,rtigo 7.°, n ,? 3) «Despesas de higiene, saúde e
conforto - Luz, aqueoimento, água, lavagem e
limpeza»
.
Artigo 8.°, n.v 1) «Despesas de comunicaçõesCorreios e telégrafos» . . . . . . . . . . . .
Artigo 8.0, n.v 3), alínea b) «Depesas de comunicações - Transportes - De pessoal, a pagar na
província»
. . . . . . . . . .
Artigo 12.0 «Abono de família» . . . . . . . . .

1.. Série
209000$00

198000$00
20000$00
256000$00
111 000$00
794000$00

tomando como connrapartida as seguintes disponibilidades existentes na mesma tabela de despesas:
Despesas com o pessoal:
Artigo 2.°, 1Il.0 J.), alínea a) «Remunersções
acidentais - Gratificações
de funções e serviços
especiais - Pessoal militar» . . . . . . . . .
Artigo 3.°, n.v 6), ,alínea a) «Outras despesas com
o pessoal - Subsídios de interrupção
de viagem - A pagar na. província» . . . . . . . .

Pagamento
g08 :

de serviç08 e diversos

345 000$00

36000$00

encar-

Artigo 10.0, n.v 1), alínea a) «Encargos administrativos - Preparação militar de pessoal ~ incorpora.r na província. - Recrutas do 'Ultramar»
Artigo 14.° «Suplemento de vencimentos»

383000$00
30000$00
794000$00

Presidência do Conselho, 16 de Março de 1961.O Ministro da Def.esa N acional, .Júlio Carlos Alves Dias
Botelho Moniz.
Portaria n.O 18333

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.0 do Decreto-Lei n." 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar com as quantias
que se indicam as seguintes verbas da tabela de despesa do orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas em vigor na província do Moçambique:
Despesas

com o pe88oal:

Artigo 8.0, n.O 8) «Outras
soal .. Ajudas do custo

despesas com o pesdentro da província»

A traItH/Jorla,..

.

• • .

200 000$00

.- - 20ÕÕÕOSIIII

1.' Série

ORDEM

DO EXBRCITO

N.O 4
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Trens porte . . . . . ..

200 000$00

Artigo 3.°, n.s 5), alínea b) «Outras despesas
com o pessoal - Ajudas de custo de embarque - A pagar na metrópole» . . . .

100 000$00

• o material:
Despesas com

Artigo 4.°, n.? 2), alínea f) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Aparelhos,
instrumentos
e outro material de equipamento
técnico»
. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Artigo 5.°, n.s 1), alínea b) «Despesas de conservação e aproveitamento
de material - Imóveis - Outras instalações»
Artigo 5.°, n.? 2), alínea a) -«Despesas
de conservação e aproveitamento
de material - Semoventes - Veículos com motor»

200 000$00
800 000$00
100000$00

Pagamento
de serviço8 e diverso8 encargo8 :
Artigo 8.°, n.? 3), alínea b) «Despesas de comunicações - Transportes - De pessoal,
a pagar na metrópole»
. . . . . . . . . . . ..
Artigo 8.°, n. ° 3), alínea b) «Despesas de comunicações - Transportes - De pessoal,
a pagir na província»
. . . . . . . . . . . ..
Artigo 10.°, n.s 4) «Encargos administrativosDespesas gerais com exercícios de quadros e
de tropas e com manobras
anuais, cursos e
estágios»

1 100 000$00
700 000$00

180 000$00
2880000$00

tomando como contrapartida as seguintes disponibilidades existentes na mesma tabela de despesa:
Despeeas

com o pe8soal:

Artigo 1.0, n.? 1) «Remunerações
certas ao pessoal em exercício - Pessoal dos quadros aprovados por lei» . . . . . . . . . . . . . ..
Artigo 1.0, n. ° 2), alínea b) «Remuneraçõcs
certas ao pessoal em exercício - Pessoal de nomeação vitalícia
além dos quadros - Pessoal
em comíssão além dos quadros por substituiç.ilo antes do regresso» . . . . . . . . . "
Artigo 2.0, n.s 1), alínea a) «Remunerações
acidentais - Gratificações
de funções e serviços
especiais - Pessoal militar»
Artigo 2.0, n.O 3) «Remunerações
acidentaisComplemento
de vencimento)
.....

Pagamento
cargos:

de serviços

e diver808

Artigo 10.0, n.s 1) «Encargos administrativosPreparação militar de pessoal a incorporar
província»
. . . . . .
"1

trall8l'ortar.

940 000$00

100000$00
1100000$00
200000$00

enno.

. . . ..

200 000$00
:l 5·10 000$00
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ORDEM

DO EXERCITO

Transporte

N.o 4

1.- Série

. . . . . . .

Artigo 10.°, n.v 2) «Encargos administrativosInstrução
complementar
de quadros milicianos»
.

2540000$00

340000$00

•

2880000$00

Presidência do Oonselho, 16 de Março de 1961.O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves
Dias Botelho Moniz.
Ministério do Ultramar
Direcção-Geral
Portaria

da Justi~a

n.O

18335

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro do Ultramar,
nos termos do n," III da
base LX:XXVIII da Lei n 2066, de 27 de Junho de 1953,
tornar extensiva àS! províncias ultramarinas da Guiné,
Angola, Moçambique e Timor a Portaria n.? 18 166,
de 31 de Dezembro de 1960, e à província de 'I'imor a
Portaria n." 18276, de 21 de Fevereiro de 1961.
.?

Ministério do Ultramar, 16 de Março de 1961.O Ministro do Ultramar, Vasco Lopes Alves.

Presidência do Conselho
Gabinete

do Ministro
Portaria

da Defesa Nacional

n.O

18338

~I.anda o Governo d~ República Portuguesa, pelo
Minietro da Defesa N acional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n." 42559,
.de ~ de Outubro. de 1959, reforçar com a quantia que se
indicam as seguintes verbas da tabela de despesa do orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas em
vigor na província de Cabo Verde:
Deepesas

com o pe8soal:

Artigo 3.°, n.> 5), alínea b) «Outras despesas com
o pessoal - Ajudas de custo de embarqueA pagar na metrópcle» . . . . . . . . . . .
A transportar

.

8250$00
8250$00

1.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.O 4

Trans porte . . . . . . .
Pagamento
de serviços e diversos encargos:
Artigo 8.°, n. ° 3), alínea b) «Despesas de comunicações - Transportes - De pessoal, a pagar na
metrópole»
. . . . . . . . . . . . . . . . .

263
8250$00

3_50_0_$_0_0
11 750$00

tomando como contrapartida a seguinte disponibilidade
existente na mesma tabela de despesa:
Despesas com o pessoal:
Artigo 1.0, n.? 1) «Remuneraeões
certas ao pessoal'
em exercício - Pessoal dos quadros aprovados
por lei» . . . . . . . . . . . . . . . . ..

11 750$00

Presidência do Conselho, 18 de Março ele 1961.O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves Dias
Botelho Moniz.
Portaria n.O 18339
fanda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6. do Decreto-Lei n ." 42 559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar com as quantias que
Re indicam as seguintes verbas da tabela de despesa
d? or~amento privativo das forças terrestres ultramarInas em vigor na província da Guiné:
0

Despesas com o pessoal:
Artigo 3.0, n.v 1) "Outras despesas com o pes\ soal - Alimentação às praças» . . . . . . . .
, rtlgo 3.°, n. o 2), alínea c) "Outras despesas com
o pessoal - Fardamento,
resguardos e calçado
\ t~S praças - lndemnidade para fardamento» . .
, r 19o 3.0, .n.o 3) "Outras despesas com o pes:\ soal - Ajudas de custo dentro da província»
· rtlgo 3.°, n.O 5), alínea b) "Outras despesas com
o pessoal - Ajudas de custo de embarque - A
\ fagar na metrópole»
. . . . . . . . . . . .
· r 19o 3.0, n.v 6), alínea b) "Outras despesas com
o pes80alubsídios de interrupção
de viaA [íem - A pagar na metrópole» . . . . . . . .
0
r 19o 3. ,11.°7),
alínea b) «Outras despesas com
o peRsoal - Substd ios para r nda de casa - A
sargentos e furriéis»
. . . . . . . . . . . .
"'.
Despcsas com o matcrial:
• r~Uo 4.°, n.O 1), alínea a) «Aquiaiçõos de utiliza°t permanent
- Semovent s - Veículos com
mo or» . . . .
. . . . . . .
.
A trllll,ç[>ortar.

. . . . .

80000$00
20000$00
190000$00
100000$00
15000$00
70000$00

27000$00
.')02000$00

264

ORDEM

DO EXERCITO

Transporte

N.o 4

. . . . . . .

Artigo 4.°, n.v 2), alínea a) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Mobiliário, material de aquartelamento e outros artigos não especificados nas alíneas seguintes» . . . . . .
Artigo 4.°, n.v 2), alínea b) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Máquinas de escrever, de calcular, de contabilidade,
duplicado.
res, ficheiros e correspondentes sobresselentes»
Artigo 4.°, n.v 3), alínea a) «Aquisições de utilização permanente - Material de defesa e segurança pública - Armamento,
equipamento
e
outro material de guerra)) . . . . . . . . . .
Artigo 5.°, n. ° 1), alínea a) «Despesas de conservação e aproveitamento
de material - Imóveis - Infra-estruturas»
. . . . . . . . . . .
Artigo 5.°, n.? 1), alínea c) «Despesas de conservação e aproveitamento
de materialImóveis - Habitações»
. . . . . . . . . . . . _
Artigo 5.°, n.? 3) «Despesas de conservação de material - Móveis» . . . . . . . . . . . . . .
Artigo 6.°, n.v 1) «Material de consumo correnteImpressos» . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artigo 6.°, 11. ° 2), alínea a) «Material Ide consumo
corrente - Artigos de expediente
e diverso
material não especificado - Para serviço gerab

1." Série
502000$00

400000$00

75000$00

, 85000$00
170000$00
85000$00
50000$00
80000$00
80000$00

Pagamento de serviços c diversos encargos:
Artigo 7.°, n.O 2) «Despesas de higiene, saúde e
conforto - Despesas gerais de desinfecção e
profilaxia» . . . . . . . . . . . . . . . .
_\rtigo 7.°, n. ° 3) «Despesas de higiene, saúde e
conforto - Luz, aquecimento, água, lavagem e
limpeza»
.
Artigo 8.°, n.v 1) «Despesas de comunicaçõesCorreios c telégrafos» . . . . . . . . . . . .
Artigo 8.°, n.v 3), alínea b) «Despesas de comunicações - Transportes - De pessoal» . . . . .
Artigo 11.° «Abono de família»
.

10000$00
85000$00
50000eOO
100000$00
175000$00
1947000$00

tomando. como contrapartida
as seguintes disponibilidades existentes na mesma tabela de despesa:
Despesas com o pessoal:
:\ rtigo 1.0, n, ° 1) «Remunerações certas ao pessoal
em exercício - Pessoal dos quadros aprovados
por lei» . . . . . . . . . . . . . . . . . .
\rtigo 2.°, n.? 1), alínea a) «Remunerações seidenteis - Gratificações de funções e serviços
especiais - Pessoal militar» . . . . .
A transportar.

1100 000$00
75 OOO~
1175 000$00

1.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

Transporte

N.o 4

. . . . . ..

Artigo 3.°, n.? 2), alínea a) "Outras despesas com
o pessoal - Fardamento,
resguardo e calçado
às praças - Das tabelas gerais» . . . . .

Pagamento
cargos:

de serviços

e diversos

265
1175 000$00

697 000$00

en-

Artigo 10. 0, n. ° 1), alínea b) «Encargos administrativos - Preparação militar de pessoal a incorporar na província - Curso de sargentos milicianos do ultramar» . . . . . . . . . . ..
Artigo 10.°, n.s 1), alínea d) «Encargos administrativos - Preparação militar de pessoal a incorporar na província - Recrutas indígenas»

10000$00
65 000$00
1947000$00

Presidência do Oonselho, 18 de Março de 1961.O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves Dias
Botelho Moniz.
Portaria n.O 18341

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar COm a quantia que
se indica aeguinte
verba da tabela de despesa do
orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas
em vigor na província de S. Tomé e Príncipe:
Despesas com o material:
Artigo 4.°, n.? 1), alínea a) «Aquisições de utilizaçoo permanente
- Semoventes - Veículos
com motor»
.

165000$00

tomando como contrapartida
as seguintes disponibilidades existentes na me ma tabela de despesa:
Despesas com O pessoal:
Artigo 1.0, n.s 1) «Remunerações

certas ao pessoal em exercício - Pessoal dos quadros aprovados por leis . . . . . . . . . . . . . . . .
Artigo 3.0, n.s 1) «Outras despesas com o pessoal - Alimentação às praças».
. . . . . . .
Artigo 8.0, n.s 5), alínea a) «Outras despesas com
o pessoal - Ajudas de custo de embarquoA pagar no. província» . . . . . .

21000$00

A tTaH~poTtaT. . . . . .

125000$00

85000$00
19000$00

260

ORDEM

DO EXERCrrO

Transporte
Despesas com o material:

N.o

L" Série

. . .

Artigo 6.°, n. ° 4), alínea a) «Material de consumo
corrente - Munições - De fogo real» . . . ..

125000$00

40000$00

-----

165000$00

Presidência do Conselho , 20 de Março de 1961. O Ministro da Defesa Nacional, Túlio Carlos Alves Dias
Botelho Moniz.
Portaria n.· 18342

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
N os termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n. ° 42 559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar com as quantias que
se indicam as seguintes verbas da tabela de despesa do
orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas
em vigor na província de Timor:
Despesas com o material:
Artigo 4.°, n.? 2), alínea a) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Mobiliário, material de aquartelamento
e outros artigos não
especificados nas alíneas seguintes» . . . . .
Artigo 4.°, n.v 2), alínea b) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Máquinas de es.
crever, de calcular, de contabilidade, duplicadores, fioheiros e correspondentes
sobresselentes»

24000

00

35000

00

59000$00

tomando como contrapartida
as seauintas disponibilidades existentes na mesma tabela de despe a:
Despeeas com o pessoal:
Artigo 2.°, n.s 1), alínea b) «Remunerações acidentais - Gratificações de funções e serviços
especiais - Funcionários civis» . . . . . . . .
Artigo 3.°, n.v 1) «Oubras despesas com o pessoal - Alimentação às praças».
. . . . . . .

Despesas

5 000 00
40000$00

com o material:

Artigo 4.°, 11.° 2), alínea i) «Aquisições de utilização permanento
- Móveis - Artigos para
serviço de assistência religiosa» . . . . . . .
Artigo 6.·, n.v 5) «Mat rial de consumo corrente-cArtigos de embalagem» . . . . . . . . . . .
li transportar.

. . . ..

2 000$00
2_000_
$~
10 000,00

1.' Série

ORDEM

Pagamento
gos:

DO EXERCITO

N.O

.j.

7.'rU1!sportc . . . . . . .
de serviços e diversos encar-

Artigo 10. o, n. ° 1), alínea a) «Encargos administrativos - Preparação militar de pessoal a incorpar,ar na província - Recrutas no ubtramar» .

2Gi
49000$00

10000$00
59000$00

Presidência do Conselho, 20 de Março. de 1961. O Ministro da Defesa Nacional, Júlio Carlos Alves Dias
Botelho Moniz.
Ministério das Finanças
Direcção-Ceral

da Contabilidade

Pública

PortarIa n.O 18349

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro das Finanças, nos termos do Decreto ri." 37769,
de 28 de Fevereiro de 1950:
1.o Aprovan-, palra uso em todo os serviços do Estado, os novos modelos de folhas para processamento
de pensões (C. P. - modelos F 3, F 3-A, F 3-B e
F 3-C), anexos à presente portaria, e qUe dev€:râ:{)substituie os modelos aprovados pela Portacia n." 13206,
de 24 de Junho de 1950.
2.° Estabelecer o uso obrigatório dos referidos impresS009 à medida
que se forem esgotando os que actualmente Se encontram na poss'e dos serviços.
3.° Considerar os citados impressos como €xclusivos
da Imprensa Nacional de Lisboa, devendo a sua tiragem S,M' feita no formato normal 2 Â.J. (297 mm x
x 420 mm).
Ministério da Finanças, 22 de :Março de 1961.O Ministro das Einanças, António Manuel Pinto Barbosa.
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'" - DETERMINACÕES
Ministério do Exército
Estado-Maior

do Exército

4." Repartição

DetermInação

n.· 2

Os emblemas a usar pelos alunos dos novos cursos
da Academia Militar <sãode metal dourado, na sua cor
natural, conforme as figurns dos anexos I a VII a esta
determinação.
Os smhlemas dos anexos I, II, III ,e IV destinem- e a
ser usados na gola do uniforme n 1, na passadeira
para a platina esquerda do blusão e da camisa de trabalho dos, alunos do 3.° e -I." anos dos Irespedivo cursos.
Os do anexos V, VI e VII RITO usados no lado direito elo
peito, no uniforme n 1, blusão e camisa ele trabalho
elos alunos do 3. ° e 4. ° anos dos resp ecti vos cursos.
,?

.?

1.' Série
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Anexo II

Anexo I
Curso de engenharia militar
Exército

Curso de engenharia electrotécnica
militar para o Exército
Transmissões

-'10----

Anexo III

Anexo IV

C.urso de engenharia electrctecnica militar para o Exército

Curso de engenharia mecânica
militar

Serviço de material

e.sa
2.0

cl?'1

Anexo V
Curso de engenharia militar para a Força Aérea
9Sc/1'1

..

t

47Scm

1
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Anexo VI
Curso de engenharia electrotécnica militar para a Força Aérea

9. Sem

1

1

4.7.5 cm.

1

Anexo VII
Curso de engenharia aeronãutica militar

9.S

(Y71
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Ministro

n.s 3

Regulamentação do Decreto-Lei n. ° 42564,
de 7 de Outubro de i959

1) .A. execução do Decreto-Lei n.? 42 óG-:I:,de 7 de Outubro de 1959, que introduziu
profundas
alterações na
organização
do t11inistério do Exército, tem revelado a
conveniência
,de se ajustar este diploma nalguns aspectos de pormenor. Não exi te ainda, no entanto, experiência suficiente
para que 'possam
er tomadas,
neste
momento, Ideei ões firmes a tal respeito.
Tudo aconselha,
por isso, a que se beneficie de maior
prática sobre a nova organização
- o que se supõe deva
decorrer até ao termo Ido corrente ano - para, então,
publicar novamente aquele diploma,
com as alterações
qu~ o tempo tenha mostrado de vantagem
indiscutível.
2) Nestes termos, parece ser conveniente não proceder, neste momento,
à publicação
dOI> diplomas
reguIUluel1tares do Decreto-Lei
u." 4256-:1:, a que aludem os
seus artigos 163.° e 170.°, convindo ante, até para efeito de di cipli na orgânica e funcional e, de coordenação
geral do' , erviços, e para facilitar
o avanço do estudo
da .futura lei de quadros e efectivos, e íabelecer,
com a
ll_lalor brevidade
po 'síyel,a
título experimental, por
Sllllple' despacho ministerial
as normas definidoras do
pormenor da orgunisação
c do regime de funcionamento
do, vário órgão do Ministério.
3) De acordo com o exposto, determino
que:
a) A regulamentação
do Decreto-Lei
n." 42 564 seja
uce. ~ivamente po ta em execução, 'a tít ulo experimen~l, atravé,' de despachos
ministeriais,
a publicar
na
rd em do E,rél'cito, excepto quando se trate de serviços
Jue dC'\'am entrar imediatamente
em_fun~~
e gue traduzam 'aumento d encarg-os, o quaL seruo objecto de
ecreto ou portaria,
onform
0, ca os j
b) A laboração da dita l'l1g-ulanH'nta~ão continuará
a C'aht'r á 3.. Repartição do E stado-ôlnior elo Exército,
~?l~la ('Qlahora~ão dos COlTP'ipontlentl"s órg-ãos do IMinis(!l'lQ j

f C), At~ ao final do corrente ano dE'v('l'uO E'~tar em plena
) ~ln('I()llalll(lnt() Os órg-ão;; do )finist{>rjo (lo Exército,
de
l'll'JnOIl"'l ' com Os pl'lll('lPl0
.
.,
.
tit '1
r: a
111<;1 UH os na
re. pec~lv
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regulamentação, ,e 'com o quadro or,gânioo mínimo, considerado indispensável , numa La fase do seu cornpletamento;
d) Na elaboração da regulamentaçâo,
a que se refere
a alínea b) anterior, deverá, corno foi anteriormente
determinado, atender-se à estrutura geral definida no
Decreto-Lei n. o 42664, podendo, todavia, ser introduzidas aquelas adterações de pormenor na organização e
no funcionamento interno de cada órgão que se julguem absolutamente necessárias e que· convenha até
submeter à sanção da experiência antes que sejam
publ.icados OIS diplomas definitivos;
e) Em Il'esulta·do dos ensinamentos colhidos no' decorrer do presente ano, procurar-se-à, no princípio de
1962, publicar novamente o Decreto-Lei n.? 42 564 com
as alterações consideradas indispen áveis e, simultâneamente, a r,egulamentação definitiva do mesmo diploma.

Determinação

n.O 4

o § único do artigo 11.°, o ar tigo 21.° e
do a,rtilgo,29. ° das mormas par.a ,a di tribuição
praça, publicadas na determinação n ." 19
do Exército n." 9, La série, de 30 de
de 1960, são alterados corno segu,e:

o § único
de cavalos
da Ordem
Novembro

A.rt. 17.°
.
§ único. Substituído pelos parágeafos seguinte:
§ 1.0 Cada oficial só poderá ter um cavalo nesta
situação.
§ 2. ° O oficial só poderá pr<lpor a pa sagem de
um cavalo 'a M. R. decorridos quatro anos obre a
passagem a 'essa situação do cavalo anterior.

Àrt. 21.° ~". oficiais detentores de M. R., que pretendam adquiri-las quando a elas percam direito, poderão fazer proposta ues e entido ao Ministério do Exército.
l.Ajrt. 29." . . . . . . ., . . . . . . . . . . . .
§ único. Os cavalo acima referidos erão transferidos mediante indemnização paga por aqueles Mini térios ao do Exército, ou inversamente, devendo o r pec-

1.· Série
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tivo 'preço ser calculado 'po,r mma comissão composta por
dois oficiais Ido Ministério do Exército (um da Inspecção-Geral da Educação Ffsica do Exército e outro da
;P Repartição da Direcção do Serviço de Saúde) e
dois oficiais do outro Ministério (um deles veterinário),
tendo 'em conta o seu custo, valor desportivo, idrud,e,
preço médio de remonta à data da transferência e situação em relação ao oficial.

.. ----IV - DESPACHOS
Ministério do Exército
Repartição

do Cabinete

Despacho

Nos tenmos da segunda parte do a,rti.go 58.° do Decr,eto-Lei n." 28 4D1, de 31 de Dezembro de 1937, com
a redacção dada pelo Decreto-Lei n." 32692, de 20 de
Fever.ei:ro de 1943, e para o", efeitos do n." 1.0 da Portaria n ," 14 300, de 14 de Março de 1953, tendo em
atenção a orientação definida pela Portaria n." 13816,
de 24 de Janeiro de 19'52, e o preceituado no !l!rt:go 20.°
do Decreto n ," 42755, de 22 de Dezembro de 1959,
determino o seguinte:
1.0 As forças militares extraordinárias destacadas ou
a destacar para Moçambique são 'consideradas, desde a
data do embarque para a província, na situação de reforço à guall"D.içãonormal e com abonos idênticos aos
do pessoal em comissão militar normal. Todos os encargos reeultantes
ão suportados pelo orçamento das
fOlJ'~asmilitares extraordinãrias
no ultramar
(Defesa
namonal - Encargos gerais da Nação).
2.° A força mibitàres expedicionárias
na Guiné,
Angola, 'I'imor e E tado da. India eerão consideradas
~ partir de 1 de Janeiro de 1961, na situação de reforço
a gua'rniçuo normal e com abonoe idênticos aos, do
pessoal em comissão mi li'tair normal, Todos os' en~argo~ resultantes são uportados pelo orçaan.ento das
f()r(,'a~ m il itnl'e. extrnord ináriu
no ultramar
(Defesa
nacional - Encargos gerai da Nação).
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As Iorças
consideradas

mid.itaree destacadas em Macau já estão
em situação d,e reforço à gua!rnição nor-
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Ministério do Exército, 24 de Março de 1961.Pelo Ministro do Exército, Francisco da Costa Gomes,
Subsecretárco de Estado do Exército.

o

Ministro do Exército,

Afonso Magalhães

de Almeida

Fernandes

Está conforme.

o Chefe

do Gabinete,

I

~~

e;w.

~__

-

lU

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
Série

1.a

30 de Abril de 1961

..
Publica-se

ao Exército

o seguinte:

1-DECRETOS
Ministério das Finanças
Direcção-Ceral

Decreto-Lei

das Alfândegas

n,> 43589

Considerando que, por vezes, é insuficiente a produção de forragens no continente e que é indispensável
adquirir na no ssa províncias ultramarinas
e até no
estrangeiro cereais que as substituam j
Con iderando que sem a redução dos respectivo direitos de importação es a aqui içõe não são economicamente po síveis j
Con iderando o pedidos formulados por vária entidades e o que informaram
obre o a 'unto a Comissão
de Coordenação Económica e a Direcção-Geral da Economia do Ministério do UI tramar j
U ando da faculdade conferida pela La parte do
n,O 2,° do artigo 109,° da Con tituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o eguinte:
Artigo 1,° O artigo 05,° das instruções preliminares
da pauta de importação, aprovada
pelo Decreto-Lei
n.s 42656, de 1 d Novembro de 1959, pas.a a ter
a eguinte redacção:
Art. 05,° O )fini ·tro das Finanças, mediante
parecer favorável do :Mini tério: ela E onomia e
d.o ltramar, pod l'lí autorizar quc os c reais desÜnados à alimentação d animai, sem prejuízo da
ela. ,ificarão qu lhe conip til' de acordo com o
te.·to da pauta, quando oricinãrio
das província
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ul tramarinas portuguesas ou do estrangeiro e previamente desnaturados com azul de metilene, fiquem sujeitos, respectivamente, à taxa de $024,
quando importados nos termos destas instruções
preliminares, e às de $16 e $,08, em relação às
pautas máxima ,e mínima.
Art. 2.° O disposto no artigo anterior é de aplicar
aos cereais já importados e devidamente desnaturados
cujos direitos se encontrem garantidos.
Art. 3.° São fixados em $08 por quilograma os direitos de importação devidos por 1800 t de aveia originária da Noruega com destino à Manutenção Militar
e transportada no navio espanhol Torres de Serranos,
entrado no porto de Lisboa em 6 de Fevereiro de 1961,
sob a contramarca fiscal 490/961.
Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo da República, 11 de Abril de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - Pedro Theotónio Pereira Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz - Arnaldo
Schulz - João de Matos Antunes Varela - António
Manuel Pinto Barbosa - Afonso Magalhães de A lmeida Fernandes - Fernando Quintanilha Mendonça
Dias - Marcello Gonçalves Nunes Duarte MathiasEduardo de Arantes e OliveiraVasco Lopes AlvesFrancisco de Paula Leite Pinto - José do Nasoimento
Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - Henrique Ve1:gade Macedo-Henrique
de Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho.

Direcção·Ceral

da Contabilidade

Pública

Decreto n.s 43594

Com f.undamento nas disposições d,o artigo 3.° do Dec~eto-Lel n ." 24914, de 10 d.e Janeiro de 1935, e me...
diante 'prolpolsta,saprovadas 'pelo Mini, tI'O das Finanças
IJlJ()S termos do mesmo artigo;
Usando da faculdadj, conferida rpelo n ," 3.° do artigo 109.° da 9onstituição, o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 São autorieadas as trepartições da Direcção-Geral da Contabilidade Pública respectivas a mandar

1.' Série
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satisfazer, em conta da verba de despesas de anos económico findos inscrita. nos orçamentos do actual ano económico, as quantias seguintes:

Ministério do Exército
Encargo do ano d'e 1960, 'respeitante a indemnizações a pagar de harmonia com a sentença proferida no 1.0 juízo da .COID8Il'Ca
de Santarém, em
resultado de um acidente de viação ocorrido com
um veículo da Escola Prática de Administração
Militar
.

Publique-

150000$00

e e cumpra-se como mele ' e contém.

Pa~os do Governo da República, 13 de Abril de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES TIIOMAz - António de Oliveira Salazar - Pedro Theotónio PereiraJúlio Carlos A lves Dias Botelho Moniz - Arnaldo
8clwlz - João de Matos Antunes Varela - António
Manuel Pinto Barbosa - Afonso AIagalhães de Almeida
Fernandes - Fernando Quintanilha 'Mendonça Dias Mal'rello Gonçalves Nunes Duarte Mathias - Eduarrdo
d~ .hantes e Oliveira - Vasco Lopes Alves - EramCLSCO de Paula Leite Pinto José do Nascimento Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro ~en1'ique Veiga de Mocedo - Henrique de Miranda
1, ascollcelos Martins de Carvalho;

Ministério do Exército
Repartição do Cabinete

Deoreto

n,O

43595

b Co~~ideralndoser necessário dar continuidade ao estabelecIllo pelo D creto-Lei u." 40880, d 24 de Nevem.1'0 de 1956, que criou no Exército
o serviço de materIal;
Tendo em vi rta 'n, conveniência de fazer adequada e
urge;ntemente a .preparação rtéonica e táctica do respeC'h\'Q pe.'~o[ll;
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Considerando as exigências inerentes ao cumprimento, 'pela Direcção do Serviço" das missões prescritas
nas alíneas b), c), f), h), m) e n) do aetigo 115.° do
Decreto-Lei n 42564, de 7 de Outubro de 1959;
Usando da faculdade conferida pela La paete do
n 2.° do artigo 109.° da Constituição,
o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 E criada a Escola Prática do. Serviço de
Material (E. P. S. M.), com a missão doe:
a) Ministrar' os conhecimentos neceesãeios à preparação e formação de todos os especialistas do serviço de
material, -COmexcepção dos que pertencem ao ramo
eléctrico, radioeléctrico e electrónico, que continuam a
ser preparadose formados na Escola Militar de Electromecânica;
b) Organizar os cursos e e tágios neces ários à promoção nos diferentes quadros e grau's hierárquicos no
ramos referidos do erviço de material, ministrando os
conhecimentos técnicos e táctico correspondentes à execução, comando e direcção dos erviços ;
c) Organizar o cursos e tirocínios que forem superiormente determinados;
d) Formar o pessoal do quadro de complemento;
e) Colaborar em estudos e experiências, bem como
na preparação de regulamento , manuais e instruções
necessácios ao funcionamento do erviço de material ou
à instrução dos seus quadros;
f) Cooperar na instrução das armas e outros serviços,
quando for determinado.
.
Art. 2.° A E,srola Prática do Serviço de Material fica
nquarteladn em Sacavém, na actuai instalações do regimento de artilharia pesada u.? 1.
~ ~nico. DUl:ante a Ia.se de organisação da :&;('O]a
Práticn do Serviço de Material, esta funcionará adstrita
ao regimento de artilharia 'pead'a n." 1 c dependente
dele apenas para efeitos administrativos.
ATt. 3.° Para ef itos de ins trução a Escola Prãtica
do Serviço de Material dependerá d~ Direcção do erviço de Material.
Art. 4.° Os oficiai e ~argentos da E cola. Prática do
• erviço de Mai rial terão, quanto a alimentação, gratificações e alojameuto,
a,. mesmas r galia COD iderada"
nas dispo ições em vigor para o p ~.oal que pre. ta serviço em escolas práti('a~ no desempenho d idênticafunçõe ..
.?

.?
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Art. 5.° 9 :regulamento e o quadro orgânico da Escola
Prática do Serviço de Material constarão de podaria
assinada pelo Minisnro do Exército, trespeitando-se para
o efeito os quantitativos fixados na lei de quadros e
efectivos.
§ único. Enquanto não for 'publi'cada aquela portaria, a ESIOOlaPrática do Serviço de Material regular-se-á pelas disposições legais e regulamentrures por que
Se regem as respeetivas escolas práticas.
Puhlique-se e cU.!i1!pTa
...se 'Comonele se contém.
Paços do Governo da Republica, 13 de Abril de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - Pedro Theotónio PereiraJúlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz - Arnaldo
Sch1tlz - João de Matos Antunes Varela - António
Manuel Pinto Barbosa-Afonso
Magalhães de Almeida
Fernandes - Fernando Quintanilha Mendonça Dias Marcello Gonçalves Nunes Duarte Mathias - Eduardo
de Arantes e OliveiraVasco Lopes Alves-Francisco
de Paula Leite Pinto - José do Nascimento Ferreira
Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva .Ribeiro - Henrique Veiga de Macedo - Henrique de Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho.

Ministério das Finanças
Direcção-Ceral

da Contabilidade

Pública

Decreto n o 43 604

Com fundamento nas alíneas a), e) e f) do artigo 35. °
~o Decreto n." 18381, no artigo 2. e seu § único do
ecreto-Lei n.? 24914, de 10 de Janeiro de 1935, em
e:x:ecuçãodo Decreto-Lei n.? 43480, de 23 de Janeiro
~e 1961, mediante propostas aprovadas pelo Ministro
as Finanças, nos termos do n. ° 1.° do artigo 9. ° do
Decreto-Lei n.? 22470, de 11 de Abril de 1933, e nos
do mencionado artigo 2.° elo Decreto-Lei n." 24914;
. Usando da faculdade conferida pelo n." 3.° do arhgo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo. o seguinte:
~~hgo 1. ° São aberto no Ministério das Finanças
credItos e peciai , no montante ele 61 182 964$, desti0
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nados quer a reforçar verbas insuficientemente dotadas,
quer a prover à realização de despesas não previstas no
Orçamento Geral do Estado em vigor:

Ministério do Exército
Capítulo 2.° «Estado-Maior do Exército - Museu
Militar (Lisboa) »':
Artigo 34.°, n.s 1), alínea a) «Despesas a realizar por conta das receitas arrecadadas ... »

237406$60

Estas correcções orçamentais foram registadas na
Direcção-Geral da Contabididade Pública, nos termos
do § único do artigo 36.° do Decreto n. ° 18 381, de
24 de Maio de 1930, e a minuta do. presente decreto
foi examinada e visada pelo Tribunal de Contas, como
preceitua o aludido § único do artigo 36. do Decreto
n," 18381.
0

Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo da República, 15 Ue Abril de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES TUOMAZ - António de Oliveira Salazar - Pedro l'heot6nio PereiraJúl'io Carlos Alves Dias Botelho Moniz - Arnaldo
Schulz - João de Matos Antunes Varela - António
Manuel Pinto Barbosa - Afonso Magalhães de Almeida Fernandes - Fernando Quintanilha Mendonça
Dias - Marcello Gonçalves Nunes Duarte Miühias=:
Eduardo de Arantes e OliveiraVasco Lopes AlvesFrancisco de Paula Leite Pinto - José do Nascimento
Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - Henrique Veiga de Macedo - Henrique de
Miramda Vasconcelos Martins de Carvalho.

Presidência do Conselho
Cabinete

do Ministro

da Defesa

Nacional

Decreto-Lei n.O 43610
Cumpre aos Serviços Sociais das Forças Armad.\s ir
procurando re olver da forma mais adequada e com o
melhor rendimento os vários problemas de carácter
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social que se apresentam
aos componentes
das forças
armadas,
entre os quais assumem especial relevo os
respeitantes
à família.
Reconhece-se que a morte de um chefe de família que
não esteja em condições de legar bens avultados, caso
normal entre os militares, causa na vida da família que
com ele coabita e ou dele directamente
dependa uma
solução de continuidade
na maior parte das vezes muito
difícil de vencer com as pensões ou subsídios legados;
como principais afectados aparecem, nos casos normais,
as viúvas e os órritos.
:B, portanto, justo e imperioso completar no aspecto
focado a legislação básica dos Serviços Sociais das Forças Armadas.
Atendendo
a que os estatutos
da Obra Social do
Exército e da Aeronáutica,
agora extinta e integrada
nos Serviços
Sociais das Forças Armadas ja consideravam como seus sócios as viúvas e orfãos de militares;
Tendo em atenção o que se encontra estatuído no
Código para a Concessão
de Pensões à Familia de
Militares Falecidos
e legislado
quanto a subsídios de
viuvez;
Usando da faculdade
conferida
pela 1." parte do
n." 2.° do artigo 109.° da Costituição, o Governo decreta
e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
.i\rtigo único. A redacção do artigo 11.° do Decreto-LeI n ," 42072, de 31 de Dezembro de 1958, é alterada
pela forma abaixo indicada,
sendo ainda adicionados
as alíneas e o parágrafo seguintes:
Art. 11.° São beneficiários
dos Serviços Sociais
das Forças Armadas,
mediante
desconto nos vencimentos, pensões ou subsídios das quotizações que
forem fixadas por despacho ministerial:

d) As viúvas

e)

de militares,
divorciadas
ou separadas judicialmente
destes com direito
a pen ão de alimentos que declarem desej ar beneficiar do Serviços Sociais;
O órfãos de militares
quando autorizados
e nas condições que vierem a ser estabelecidas por via de regulamentos
ou estatuto .
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§ 3.° O beneficiários a que se referem as alíneas d) e e) do corpo deste artigo podem, mediante
despacho ministerial,
ser dispensados do pagamento da quotização.
Publique-se

e cumpra-se como nele se contém.

raças do Governo da República, 21 de Abril de
1961. - AMÉRICO DEUS ROmtIGUES 'I'nouxz - António de Oliveira Salazar - Pedro Theotónio Pereira Júlio Carlos Alves Dias Botelho' Moniz - Arnaldo
Schulz - João de Matos Antunes Farela - António
Manuel Pinto Barbosa - Afonso Magalh<1es de Almeida Fernandes - Fernando Quintanilha Mendonça
Dias - Marcello Gonçalves Nunes Duarte Mathias Eduardo de Arantes e Oliveira - Vasco Lopes AlvesFrancisco de Poola Leite Pinto - José do Nascimento
Ferreira Dias Lúnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - Henrique T'eiga de Macedo - Henrique de
Miranda Vosconcelos Martins de Carvalho.

II- PORTARIAS
Presidência do Conselho
Cabinete

do Ministro

da Defesa Nacional

Portaria n.O 18375

Manda o Gov rno da R pública Portuguesa,
pelo
Mini tro da Defe a Nacional, no uso da Ia uldade que
lhe é atribuí,iJa pelo n." 3 da ba
XI da Lei D.O 20 4,
d(' 16 de Agosto de 19'5ü, o seguinte:
1.0 :E atribuída ao Minist 'rio do Exército,
m conta
da verba de 950 000 000 in. crita no Orçam nto Geral
do E. tado para 1961
bre a rubrica eEncareos
Gerais da
ação - De pc ,
xtraord inária », capítulo 11.° «Defc. a Nacionnl », artic 297.° «Fo!rça militares extraordinérias
no ultramar», a impoctânciu
d
11 109 693, 10 para, de acordo om o dispo lo na al
n a b~ do n." l..? do al'tig-o '5.0 do Decreto-I, i n." 42559,
d 3 de Outubro de l!r!J, constituir receita ordíuárca
dos orçamentos privativos da forças terrestres ultraí-

marinas

para.

iscr.
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2. o Aquela importância distribuiorçamento. do modo eguinte:
Cabo Verde ....
Guiné . . . . . . .
. Tomé e Príncipe
Angola
Moçambique
índia. .
Macau
Timor.
•
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pelos referido'
5885000$00
16 619 000$00
2097000
00
80654000
00
24 342 574$10
17 357 000$00
16 570 719$00
20584400
00
184 109 693 10

3.° As v rbas indicada" no n.? 2.0 deverão er incluída na. respectiva rubrica ,de receita de cada um
dos orçamento,
ficando integrada, na receita global
para faz r face ao total de envolvimento orçamental
da despesa.
.
De te modo, -as conta relativa
l~ execução do: orçamentes privativo'
das forças berre tre ul.tramarrinas
deverão corresponder :'lldi tintamente a toda a receita
a eles con ignada.
4.0 A justificação de despe a do quantitativo
atribuído ao Mini tério do Exérc.to erá por e te efectuada
med iant
a guia de bran: ferência do serviço de
Fazenda. do Min: tério do Ultramar para os Te pedi"O:;
omandos mil itaces.
Presidên 'ia do
onselho, 1 de Abril de 1961.O Mini tro da Defesa X acional, Júlio Carlos Alves
Dia Botelho Moni«.

Ministério das Finanças
DirecçãoCcral

da Contabilidade

Portaria

Pública

n.O 18382

Mandn () Governo
da República
Portugu
sa , pelo
~rinistro da Einanças, 110S t rmo do Decreto n.":37 760.
de 28 d F vereirn de 19iíO:
l ." .\ provar. para uso m todos os serviços elo Esll1(10.
o' novo modelo.' de folha para processamento do venci1110nto e dp. remunernçõos
ucidcntais
(C'. P. - modelo,
F 1, PI-A.
F l-n l' FI-C).
aUC,'OH à presente
por-
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taria, que deverão substituir os modelos aprovados pela
Portaria n." 13 173, de 26 de Maio de 19500
20° Estabelecer o uso obe igatório dos referidos impre,sls'Üsà medida que, ,&eforem esgotando 0:81 que actualmente se encontram na pnsse dos. serviços.
3.0 Consideean- os' citados impressos como exclusivos
da Imprensa Nacionad de Lisboa, devendo a tingem
dos. modelos FIe
F l-A ser feita no formato normalizado 4 A4 (297 mm x 840 mm) e a dos F l-B e, FI-O
no 2 A4 (297 mm x 420 mm).
Ministério das Finanças, 6 de Abril de 1961.Pelo, Ministro das Finanças José Júlio Pizarro Beleza,
Subsecretário de Estado do Orçamento.
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----+------------------11

--1-1--1------------11
1- ---- --f-+---I-----------II

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

I----

._
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ODJ!iJERVAçõES

Para os devido. efeitol ee declAra que 01 funcionário.
induldol
na peeeente (olb., um. obHrtaço!o ~qJt(lo.l, ee
eu~ntram
de po ...
dOI respectivol
bilhete.
de Ideettdede dentro do prazo de validade (4l'tigo 8,- do Decreto
n."' 122(2),
nio deram Ialt .. que, 1101 termo. do Decreto
n,· 19478, impliquem qualquor deeeontc nOI veocimontol,
Dom acumutam
C4rgOI, quer do E'fado, Iluer do. çorpOI
adminiltrativol, quer d .. pellO.' ecteeuv.. de utilidade
plibliu
administrativa
011 dOI org",nilmo. corporativo.
e
de coordonaçlo

econ<lmica.

0

1"porl4 <114/01"" ....

9"""''' il/qo<id4

_

d.

_

• ""11q.id4tÚ

-

_

•...

_tÚ

tÚ

19_

o

~
(A"" .. II~•• _."

~~

... -o ~~,...

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

"'btw:ar ...

ea." .. pt"", due ... ,,,

.......

"')
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I ...., ...
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Mês

de

faUu
Ttlala,qu
h", ~ ...

lo."

.....

-------------11-----------1~
-----1------------11
f--f- --11---1-------------"1

1---1---1-----______

-----~:----I,-II---I------------II
-----f------I-I--I------------II

1---1---1--1--1-1-I-,-I·-----if-------------ll
I---I---1-1--1------------11
I----I---I-~--I-----------U
---------I--I-~-I------------II
1---1---1---- ---1-1--1------------11
I-

----~

---

-1--1---+-------------"1

------I----I-~-_I-----------11
-----,-1-1---1-1--+------------11
-----1----1-1--1------------11
--,--1--------_.1------------11
-- -1--1----------11
1---11---1-1----- - - --1-----------11
1----1---1--1---1- - - -1---1------------11
1----+---"---1--1-_1--1-1----1--------------------11
1-----1-----1--1--1- - - -~--_I-------------------11
1------1----1--1--1- - - ----1--------------------11

1---"---'-'1---1--1----1-

I-- ---I-I---1-1------I-------------n
------1-1--------1------------11

'--_~LL
MM.I.

fi.' •

tllullllll

•• I.,n ...

act..
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Ano económicode 19_
Ditado .Isto
Cltagorl.l

d.

Trlbanal
d.
CO....

Woo'

"

localidade

('I

TranlJ'Ort •..........

~

.

n--I----I-------------I-I-/--Ir--I-------l------------------------I-I-/---Ir--I------l---___,,__---------I-/-/--11-+
+
1-1-1
_
Ir--r----I-------------I-I-I-,----_1
1
1-1_/
11---1
11---111--1
11--1

11---1--

_
-1-1
_
1
-1-1
_
1-1-1_, _____
1-1_/
_
1-1-1
_

1
1
1
1-1

1r--I-----4-------------I-}-/~·--~
li-I-------r------------------------I-}-/----li-r------~--------------------------I-/-}-r-li,-------r------------------------I-}-}-----Ir--r-----I--------------I-}-}--Ir--r-----l---------------I-}_j-----Ir-l---~--------------I-}-}--Ir-r-----I----------------}-/-I----Ir-r-----j------------I-}-/--Irl-----I------------I_j-}--Ir--r---+-----------I-}-}---

Ir-r-----I------------I-}-}---

1r-·~---1--------------1-}-}--lir---+-----_o_-----I-}-}------

Ir--(-----+--------------I-/-},--l--~
1r-t---~_4-----------------I-}-}-,-----1
Ir-..__---l_-----------I-}-}--A tranepcrtar .•••••••••••••••
(.) ......

, $I•• ..-.J..... , U..II...

III.......

' ........

_~I.--.... .•

~....
I ..u ....

n.....

lt •

'N ""'••••

, , •••••

"0."

•••••••••••
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",.nllelu IIIqllfu
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.
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-
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- - -- - --

--- -

--

-

-

- -- - -

--

- -

- -1-

-- -- --

- -- ---

--

-

- - - -1- -- - - -- - - - -- -- - -- - - - -- -- - -- - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - - --- -- - - - -- -- - - - - - - i- -- - - - - - -- --- -- - -- -- - -- - - - 1- - - - -- - - - -- -l- 1- I- - - 1II- - - f-- I- - f- - -I- i- - - - - l-i- -III- I1-- - - 1-- -

-

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

-- ---- ---

--J

_--J

l-

- 1-- - i- I- -- f-

-- - --

-

1-

:-

- I-I---

I- 1-- - -i-1- - - 1I- -,- 1-

-~1-1-

,- -I-I-I-

-I-I-

-~

-

I--

-- -i-

1I- - -- - -1----.
- - -i- I- -I- I- -1-

-

-- -- -- -f-I-

--

- -- - -I-

-- -1--- -I--

I- -I-

-

- -1-

- -

-1-

"-LI-L _l_L - -1_c-_1-_-1--1--1-

-1-

L-

--

-- -

--- -

,--1---
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•-I---!-I---I--)--I-I_I----~-f__---

-----

,__--

--

..

....

1 .. IepM

•

PmMHN
" •• lisI#ne

5eni.lt",
L....

AMUIf ... iI
1&1IMmlIttt
iHiritl
1_lIIIiliam
(,

-

-

...

r..

......

..

wlIClnl

tin

l'_'la

-I---I--l-I--I-~I--

--

----

----,__--I----------------

----I-H--HH--I---I-I--I--------------------1----

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

---

1-

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

-

4er .. rua

O(ln

--

--------

Abm

U,lIldt

'mi

----

-----

~

--

--1f__-

-

---

----

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

--

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

---

----,__-I_-

--------

---

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

1-1--- I-- ----~
-f__
--,--f__-f----1-------1--f__--11----1_---1---1--1----1----f---r-----f__---1-1--1--1--1---- --I--f__-f--------'-----1---------f__-I--------I--I---1---,__-I---I-------I-- -1_--------1--1-1---1--________
-------1I--I-I---,___ 1_- 1--

r---I-I-~-,--I_-

I--

r--I-I-I-I----

-1-1------

-

------~---f__

--------

---------,__----------

=

f__-

,__- 1----------I-~--I---------
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Mês

de

Flllu

ftl&! • Pilar

_----1---r--I--1-i-----II-II---I--------------~1
-----------I---I-----------------U
I---If---I-----1---1---+-----------11
-----1-----1-1--1------------11
----f--------I-I--I------------11
--~--I----I-I--_i---------~I
1--+---1--1-1---I:--I---f-------------ll
---~-I-------I--_i---------~I

--1-----1---I--1---------------~1
--1--------:-----1------------11
---~-I----------t_---------_II
-----1--1-------1------------11

--1---------~-I---+---------~I
-----1-------1----1-----------11
------------1-----1------------11
-----------1---1------------11
--I------ - -1---1-----------11
- --- ---1-----------11
-----------1"-1--1---------11
--1------ - -~-I--__+---------__il

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

1--:------1--1----1----

~---~---I-~-

- - - - -I---t------------II
---[-1---1------------11
- ---I----I---------------~I
- -1-1--1------------11

---1-1-
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I
...

Oatld.rbt.
Cd~&.rlt

!

jo

Trlblllll
d.
Culas

"
1_'"

(a)

TNJruport. . . . • . . . . . . . . . . . • . .. . ...•.

,

.

Ir-~------+--------------------------I-j-/~.----,
1~4-------~-------------------------1-j-/~----,

~t--~-----_;-------------------------~-I-j~----,
It-+-----_;-------------------------I-j_j~----'
It-+-----_;-------------------------I-j-j-,----'
It-~-----_;-------------------------I-j-j-,----'
It-+----~-------------I-j-j------1r-,-------4--------------------------I-j-j------Ir-~-----_;-------------------------I-j-j~--·--~
1r--I----t--------------I-j-I---Ir-+-----_;----------------------- -j-j---It-+-------f---------------------- -j-j----It-+----t--------------j-I-----1t-+------4-------------------------I-j-j------1t-+------4-------------------------I-j-j------It-+------f-------------------------I-j-j-,--'
It-+----_+--------------I-}-j-+---~
Ir-~-----_+-----------------I-}-j~----~
Ir--I------~---------------------------I-}-j--I----It-T------I----------------------I-}-}-----1[-1-----_;-------------------------I-j-j------I~~---r_--------------------I-j_j-,----~
I~-r----j------------------------I-j-j~----~
I~-r----r_---------------------I-j-j------Ir-t------+------------------I-}-j~----~
Ir-r-----_;-------------------------I-I_j-,----~
Ir-t----~--------------------I-j-j~----~
I~-~----~-------------------------I_j_j--I---,
A
'")....................
-..., .....~ .... .......,..I" ......

~

troN'1>orW

....•.••••.••••.....••......

•• d ••••• '_
•.w.. ............
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t.. ,

~-

~-

-----------

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

I_I-I-I,--I---I-l-~--I- ---f---~

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

____

I__

I

-

-

--1-----

I--~-----r__-----

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

--I-I--f-I·-

---

----

----I-H-+-I-+....,-------~--------------I-I--I--I--II--I--!--

-

----

- ---f---

-----

--

---------

----.------

-1-1-I--I---i------f---1

~---

--,------"------------------------I-------~-I--f--I--j--I--I--j--j--I---

-

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

I-I--f------------

-

c-i---I------------I-I--_1-1
__
+-1
__
- - -I-I-

I- --

H--I--I--I--I-1I-I·-1-1'--1·-I-II-I--

-1-1- - -

~I--f-I----I-------

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

1_1_
--I-I-

--

---

-I-f-

---

-1--1--

---------I-f-

--

H--I--I--I--I--1-1- ----

-1---1-1--+-1--1-1·-1-1--1--I--I--1--I--I--!---I-

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

--I--I--1-l--I--I-

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

1_I-

--

---I---I-I-

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

-~----

- ---

----I-f-

-I--!--I--+---I--I----

--IH-r-l--H-I---

-
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..
,.......
"llIUII-'1I

4__

--1-------1------f----1---

......

4•
S."iüm

..

b....

~_..

8)

Allilliltia

1IIIIItttlltlt

~

foriMiri ..
__ r.. lllm

---,--

..

wu.Gml
Ar-Iatiía

T.'"

Uquldt

UOIO

4el&llllllt

---------

-1--1--1--1-1-1-~--I- ---f--- f----- -- -I--f-I-I--~--I------1-- ......
1-1--1f----_ ----f--f-------1----- --'----I-f----I- -- f--I- - ---r- - - -1-1--1---1-l-~I----f---I1-- -f--,---11--__
-1- -f---f----f------I-I-----f-----I-- ---f--1----1--I-f---------r-----------f--I-f--I- -- --f---- - -- - -'---~
- f--I-I--I--I--I--j--I---'----1-1---------f--1-~
--f----H-I--I-H--+++--HI-I--I--I--I---1-I-I--.:-f-I-I-~-~-L-I-I--I-~-I--I-H-I- -I- - I- -I---I--I--l---I--If--- - - --I--f-- - -f-- - 1-1-1--1--1--1--1-4-f-If----I---I----f--1-

1- -I-----f--I---I---I--1--1--1---'1-f-- -1- -1--1--1-1-1---1--1--1--1--1----1--1-1--+--I-4--I--I-I-l---l---I-·I---+-f-I----j-·I-I-I-I---j--I-f-- --II-- -~
-1---1--1--1-I--I--H-I-I-f-I-- -~
-I- - - - -f----1-·1--1-1--1--1-1-1--1-I-- - -1- - -1I--I--J-I-~-I-+-I-I--I---I--·H-H--I--I-I- -~
-1-1- --f-- -I--f-I--I--I-- --f-f-- ----1-1--1~ -I- -I-- f----I-1- -1- f-- -f---- - -I--- - -f-- -~ - -I- - f---f--I- -1-1- - 1----1--1-1--1- ----f--f---I-I-1----I- - f--- I---f---I----f-I-- I-~-f-I__._I
-f-- - -I-f-- - -f-- - - -1-1- -1- -
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N.o 5

1." Série

Pág. 1)
.....

MINISTÉRIO
(0)

,.

R,O

1-.dlriasln

.adI,1I •• IJJMQ

D'

_

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

(b)

l.. lIIfttlu,

_

A pagor em (,) )---------Folha.

n.O

_

Autorizaçã.o

Pa!JUe-.le

(1

_______

Vm"fieodo o cabúnento,

D.O

guanti4 de

~I

import411cia

M2s_ de

_
_

Art. _o·
N.'" _)
Art. _o'
No' _)
,. Art. __
.. N .. _)

Allnta _)
Allnta _)
A{(1/ta _)

,o

~

Cap._.· Art._,· N.. __
Cap. __ ,o Art. __ .. N.· _)
Cap. _
.. Art. _
.• N." _)

.'0 .••••••...•..•.•••.•••••

., ..•••.•.•.••.•••••.•.•.••
...•.....••.•••••••.•.•.••.

___
___
___
___
___

6_
6_
6_
6_
6_

Fl.n.· __
Fl.n.' __
Fl.n.· __

--_&___
6_

Fl.n.' __
}'l.n" __
Fl.n,' __

~:~:::=~
:::::::::::::::::::::::::::

) Aflnea_)

.•.•.••......•...•••.•....•

Alínea _)

••••••••.•..••..•••••.•••••

AUnN_>

...•.....•.••...••.••...••.

JlIquido

6
6_

••••.•.•...•...•••••••.•••.••
DESOONTO.

RlCOEITA

DO

E.TADO.

~g_l-

lia.

••.•

•

1_

. •. ,.................

S~ricw

di

E~

•••••...•.•..•..•

--411_

---1---,---,------------------------,__
OPERAÇÓEiI
COIZG

GtrtJIde

A"il(beifr.

DE

Apo«tolGflt'I

!to ~/0It

TESOURARIA.

_/,nH:irJdn'M

,

Ir'"

---1-

1_

••.••••••••••••••••••••••

F"(,-CI QIfOtI~/Jt,
, •••• , ••••••.•••
M"'tp" do. Strtttd~ do EfIodo............
___
tl'PrntiCl"M;a~oM.."i.uriotl

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

•

â

g::,:==:: ~;::==::Z::

E ...ol,._~1cN

_

data lollia

D C_/e iII Rt,or,.çao

.Ano econõmico de 19__
Folha n.'

r..ptHlodo"o,..

(

_.' Rtparli>'fO do Dircq40' Geral do Contabilidade
Pública, em__ de
de 19_

N!JUtadO.

O_·Ofteial,

Cap. __
Cap. _."
Cap. __

_

,_

/alflllha.
,.,.

1_
I __
,_
---1--II

LÚJuldoll_int',..,"Clda. •.•••••...•••

~.

.-

Fl.,..· __

FI.N.· __

1.. Série
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Jf(es

..I

!

..

de

dt 19

Clle,n

UquW.

Data

''lu

,"&alua

•

!""

l.uIl4 ...

do

I__J_
I__J_
~__J _
__J_

..

~__J

_

__J_
I- ~__J_
__J__J _
__J__J _

I- I-

__J__J_
__J _
__J__J _
__J__J _
__J _
__J__J _
__J__J _
__J _
__J _
__J__J _
__J__J _
__J_
I__J_
__J_
__J _
__J _

-

_

__J__J_
__J _
_I__J._
I__J_
I__J_

Ã tnlluportar

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

1-

_j_
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j

..
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8)

.M2s

t..
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de 19

de
R_

!tealU ...

D.1l

U"tlt

•
''I''

d.

."anll

7\oa1l'J'Or/ •••••••••••••••••••

-1_
/-1_
/-1_
-1-1_
-W-1/-1_
--1-1_
-1_
-1_
-1-1_
-1-1_
-1-1_
-1-1_
-1-1_
-1-1_
-1-1_
-1-1_
-1-1_
L;-1_
-1-1_
-1-1_
1-1_

_
-

_

-1-1-1-1_
-1-1-1-1_
-1_
-1_
_)_
TotAl ......................
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_
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0

,

~'"'-Ic..- ............)
~~.-o

,..,...'"1
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~'-

.....
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MH,lo n.· 1-1 (lldul"

Mês

i..

'I

'.,reua '.dllal

.. LII~

de 19

de

LIquido
a

!fome

p.,ar

!
.Tran8pOrttl

..•.•.•.•.•...•.•.

__

Dltl
II

,agtalut.

I- -

1~1-------·~----------------------~--I-I--j-jI~~-------~----------------------~--I-I-_j_j1~~-------l-----------------------~--I-I--j-/I~~-------~-----------------------I--I-I-_j_jI~~-------l------------------------I--I-I--j-jI~~-------~----------------------~--I-I-_j_jI~~-------I-----------------------~--I·-~_j_jII-~-------r------------------------r-I·-I--j-j1r-~-----~---------------------4--I-I-~-jII--~-------t------------------------I-- -- -j-jI~-I-------;-------------------------~----_j_j11--+------;--------------------------~--~-- -j-jI~-I-----~·-----------------------I·--~I-_j_j1r-1------1·-----------------------~--I-'I--j-jI~~-----~---------------------~--I--_j_jI~+-------I------------------------I---I-_j_jIr-r-----~---------------------I---I-~-jII--+---~--------------------------I--I-I-_j_jII-T------I----------------------II--!--'--~-jII--I------+---------------------~--I--;_;_j1r-+------4------------------------I-------j_jIr-+------I-----------------------I--- -j-jtr-l------r---------------------t--I---j-j11--1------1-----------------------1--- -j-jIr--I-------I------------------------I--I·-- _J_j_
Ir-i------I-----------------------_+--I--II-+~-jIr--I------I------------------------I---I--I_+~-jIr-T-------~----------------------_+~~_+~·-j-

Ij-j------I--------------------~~~~/._j.A.
CI.... - •••. Pl-C

(I.,-m

•• x .. _)

tron~tar

• , • , ••••

, ••••••

'--_"---1--'
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.M&

de 19

de

..

Cate,N1a

Llquldt

D...

PII"

pacameato

•

Ko ..

l.uUda"

T,.an'P0rt' ...................

do

r- - -

1- _J_J_
I- I- _J_J_

.

_J-

1-f-J_J_J-

-

1-f-J_J1-f-J_J_J_J_
i-'_JI_J_

- f-J_J-

- f-J_J_
I_J_

-

_
_
_

_J_
f-J_J_
f-J_J_
_J_
W_J_

_ i-'_J_
i-J_J_

_
_

I_J_
W_J_
_J_J_
_J_J_
_J_J_
_J_
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.)~iQistério das Finanças, 6 de Abril de 1961. - Pelo
MlQl,St.l·O
das Finanças, José Júlio Piznrro Beleza, SubseCretarlo de Estado do Orçamento.
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1.' Série

Ministério do Ultramar
Gabinete

Portaria

do Ministro

n.O 18394

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro do Ultramar,
nos termos do m." III da
base LXXXVIII da Lei n ." 2066, de 27 de Junho de
1953, tornar extensivas a todas as províncias ultramarinas as Portarias n. os 18 126 e 18 278, publicadas no
Diário do Governo, respectivamente, de 17 de Dezembro de 1960 e 24 de Fevereiro do ano em curso.
Ministério do Ultramar, 12 de Abril de 1961.Pelo Ministro do Ultramar, Manuel Rafael Amaro da
Costa, Subsecretário de Estado do Fomento Ultramarmo,

Ministério do Exército
Repartição

do Gabinete

PortarIa

n.O 18396

Tendo-se verificado não estarem perfeitamente esclarecidas as condições de aplicação dos artigos 51.° e 81."
do Decreto-Lei n.? 36304, de 24 de Maio de 1947, alterado pelos Decretos-Leis n.O.38 916 e 41 312, respectivamente de 18 de Setembro de 1952 e de 10 de Outubro
de 1957, aos oficiais que frequentaram a antiga Escola
do Exército ao abrigo do Decreto-Lei n.? 35 189, de 24
de Novembro de 1945, e posteriormente se habilitaram
com o curso geral de estado-maior ao abrigo do Decreto-Lei n," 39 053, de 26 de Dezembro de 1952, ou com
o curso complementar de estado-maior ao abrigo do
mesmo decreto-lei ou do Decreto-Lei n. ° 39 941, de 25
de Novembro de 1954;
E tornando-se necessário estabelecer normas que regulem a matéria de modo a não subsistirem quaisquer
dúvida, sobre a mesma:
.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo ~hnistro do Exército, observar o seguinte:
1. ° Os oficiais das diferentes anma que frequentaran~
a antiga Escola do Exército ao abrigo do Decreto-LeI

1.' Série
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u.? 35 189, de 24 de Novembro

de 1945, e posteriormente se habilitaram com o curso geral de sstado-maior
ao abrigo do Decreto-Lei n.? 39 053, de 26 de Dezembro
de 1952, ou com o curso complementar de estado-maior
ao abrigo do mesmo decreto-lei ou do Decreto-Lei
n. ° 39 94J1, de 25 de Novembro de 1954, alterado pelo
Decreto-Lei n." 41 312, de 10 de Outubro de '1957, são
intercalados na escala da respectiva arma de acordo
tom a sua antiguidade de tenente, antecipada nos termos do referidos" decretos-leis, à esquerda do oficial
mais moderno, com a me ma antiguidade de tenente,
do curso ingressado no antiga Escola do Exército ao
abrigo do artigo 34.° do Decreto-Lei n.? 30 874, de 13
de ~üvembro de 1940, e alterações posteriores, con8ewando entre si a mesma posição relativa com que
foram inseri tos na escala da sua arma quando ingresRaram no quadro permanente.
2.° Os oficiais habilitados com o curso complementar
rle e tado-maior na condições anteriores que ingressam
no corpo do estado-maior são intercalados na respectiva
eRcala de maneira 'semelhante à estabelecida no n.? 1.0
3.° As disposições constantes dos números anteriores
têm aplicação aos oficiais que já ingressaram quer no
C?rpo do estado-maior, quer nas armas ao abrigo da legIslação citada, pelo que deve ser corrigida a respectiva
antiguidade .
. Mini tério do Exército, 13 de Abril de Hl61. - O MinIstro do Exército, Afonso Magalhães de Almeida Fernandes.

Ministério do Ultramar
Direcção-Geral

Portaria

da Justiça

n.O 18397

d Tlen~o em vista o di posto no n.? III da base LXXXVIII
a -,el n." 2060, de 27 de J'unho de 1953:
l[~~nda
o Governo da República Portuguesa,
pelo
tr~nl t~o do ltramar-, pôr em vigor na províncias' ulde fga~~~as o D reta-Lei D.O 43 299, d'e 8 de Novembro
O ~?i~tério
do
ltramar, 13 de Abril de 1961.lnl tro do Ultramar, Vasco Lopes Alves.
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1.· Série

Ministério das Finanças
Direcção-Geral

da Contabilidade

Portaria

Pública

n.O 18403

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro das Einanças, nos termos do Decreto n." 37769,
de 28 de Fevereiro de 1950:
1.0 Aprovan , para uso em todos os serviços do Estado, os novos modelos de folhas para despesas, diversas (O. P. - modelos F 7 e F 7-A), anexos à presente portaria, ,e que deverão substituir os modelos
aprovados pela Portar.a n ." 13 243, de 1 de Agosto de
19'50.
2.° Esta "?elecer o uso obriga tório dos referidos mod elos à medida que se forem e gotando os que actualmente se encontram na posse dos, serviços.
3.° Ccneiderar os citados impressos como exclusivos
da Imprensa Nacional de Lisboa, devendo a sua tiragem ser feita no formato normal 4 A5 (210 mm x
x 592 mm).
Ministério
O Ministro

bosa.

das Finanças, 17 de Abri] de 1961.das Einanças,
António Manuel Pinto Bar-
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Ministério das Finanças, 17 de Abril de 19G1. - O Ministro das Finanças, António :Uanuel Pinto Barbosa.
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Ministério do Exército
Quartel-Mestre-Ceneral
Serviço

de

Fortificações

e Obras Militares

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro do Exército, declarar, nos termos dos n. os 1 e 4
do artigo 12.0 da Lei n.? 2030, de 22 de Junho de 1948,
a utilidade pública e a urgência de expropriação dos
prédios e parcelas a seguir descritos, situados na freguesia da Glória, concelho de Aveiro, com todas as suas
acessões e servidões, sem reserva alguma, necessários
à ampliação das instalações do regimento de infantaria
n. o 10, cujo projecto foi aprovado por despacho ministerial de 12 de Agosto de 1960:
Prédio urbano, com uma área coberta de 13G m2
e quintal com 1525 m2, pertencente aos herdeiros
de D. Máxima Rangel de Quadros, inscrito na
matriz predial urbana da freguesia atrás citada,
sob o artigo 313. Confrontações: norte, quartel
do regimento de infantaria n.? 10; sul, herdeiros
de D. Máxima Rangel de Quadros; nascente,
Rua de S. Sebastião. e poente, Dr. Humberto
Leitão e Carlos Aleluia.
Parcela que é ~~~de uma terra de semeadura, com
a área de 2920 m2, pertencente aos herdeiros de
D. Máxima Rangel de Quadros, de Aveiro, inscrita na matriz predial rústica da atrás citada freguesia, sob o artigo 2917. Confrontações: norte,
herdeiros de D. Máxima Rangel de Quadros; sul,
João Ferreira; nascente, Rua de S. Sebastião, e
poente, Carlos Aleluia.
Parcela, com a área de 1077 m2, a destacar de um
prédio rústico pertencente a João Ferreira, inscrita na matriz predial rústica da atrás citada
fregue ia, sob o artigo 3417. Confroutações : norte,
herdeiros de D. Máxima Rangel de Quadros ; sul,
J oão Baptista Vieira ; nascente, João Ferreira,
e poente, Dr. Joaquim Ribeiro Breda.
Mínistério do Exército, 7 de Abril de 19G1. -: O Mini tI'O do Exército, Afonso Magalhãe8 de Almeida Fernandes.
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Ministério das Finanças
Direcção-Ceral

da Contabilidade

Portaria

Pública

n. 18427
O

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro das Finanças" nos te'l'IIIlOSdo Decreto n. o 37769,
de 28 de Fevereiro de 1950:
1.0 APTOvar, para uso em todos os serviços do Estado
os novos modelos de folha palra processamento de salários (O. P. - modelos F2, F2-A, F2-B e F2-0), allE?xos à 'presente [portaria, 'e que deverão substituir os
modelos aprovados pela Portaria n.? 13 173, de 26 de
Maio de 1950.
2.° Estabelecer 00 uso obrigatório dos referidos impTessos à medida que s.e forrem esgotando os. qU'e actualmente se encombrann na Ipo's,sedos serviços.
3.° Considerar os citados impressos como exclusivos
da Imprensa Nacional de Lisboa, devendo a sua tiragem ser feita no formato normal 4-A5 (210 mm x
592 mm).
Min,istério das Finanças, 26 de Abril de 1961.Pelo Ministro das F'inanças, José Júlio Pizarro Beleza,
Subsecretário de Estado do Orçamento.
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Ministéri~ das Finanças, 26 de Abril de 1961.Pelo Ministro das Finanças, José Jtílio Pisarro Beleza,
Subsecretário

dr Estado

do Orçamento.
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III- DESPACHOS
Ministério do Exército
Serviços" do auartel-Mestre-General
Chefia do Serviço do Orc;amento e Administração
Repartição

do Orçamento

e Administração

Despacho ministerial

Por se verifica/r conveniência em prorrog.aJI' o prazo
de encerramento das contas da bateria independente
de defesa de costa ri." 2, previsto no n." 7 da Portaria
n.s 18064, de 15 de Novembro de 1960, determino que
seja considerada a data de 31 de Dezembro de 1960
<'Omo a do encenrarnento
das referidas contas .
. Ministério do Exército, 7 de Mmço de 1961. - O Mini tro do Exército" Ajonso Magalhães de Almeida Fernandes.

1.' Série
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IV - DOTACÕES
Ministério do Exército
Chefia do Serviço de Orçamento
Repartição

do Orçamento

e Administração

e Administração

Dotações atribuídas às unidades e estabelecimento!'
militares por conta das verbas globais inscritas no orçamento deste Ministério para o ano de 1961:
1- Impressos
LJniJades

o ostnbuloctment

Vcrbn monsnl

os m+lltru-os

Verba anunl

En fermarias
Verba anual, 23 OOO~ - Capitulo 7.·,
artigo S08.·, n.? 1)

Enfermarias das escolas práticas
Centro de Instrução Militar de Santa
Margarida
.
Esco la Prática de Infantaria
Escola Prática de Artilharia
Escola Prática ele Cavalaria
Escola Prática ele Engenharia

75$00
75i1loo
75$00
75~00
75~OO

!)OO~UO

50$00
501~00

GOO$OO
GOO$OO

l375,~OO

ic 500$00

770~00

9210100

770~00

9240$00

770100

9

770~00

!)210~00

()OO~~OO

!)OO~oo
900$00
900~00

Enfermarias de guarnição
Viana do Castelo
Viseu ..••....•...
Enfermarias regimentais
55 enfermarias,

a 25$ mensais.

DIstrItos de recrutamento
e molJilizaçlIo
Verba anual, 180000. - CapítulO 8.·,
artigo 820.·, n." 1)

Distrito
n.? 1
Distrito
n.· 2
Distrito

de recrutamento

e mobilização

de recrutamento
........•......
de recrutamento

e mobilização

Distrito de recrutamento
n.s 4 ......•........

e mobilização

n.· 3

.
e mobilização

.

240~00

1.' Série

ORDEM

Unidades

o estabolecimentos

Distrito de recrutamento
n.s 5
Distrito de recrutarãento
n.· 6
Distrito de recrutamento
n.· 7 ..
.
Distrito de recrutamento
n.s 8
Distrito de recrutamento
n.v 9
"
Distrito de recrutamento
n.s 10. . . . . . . .
Distrito de recrutamento
n.o 1]. . . . . . . .
Distrito de recrutamento
n.s 12. . . . . . . .
Distrito de recrutamento
n.v 13. . . . . . . .
Distrito de recrutamento
n.o14 .•.............
Distrito de recrutamento
n.> 15.
. . . . . . .
Distrito de recrutamento
n.«

DO EXERCITO

Verba mensal

mllitaros

355

Verba anual

e mobilização
770~00

9 240~00

770~00

9 240~00

770~00

9 240~00

770~00

9 240~00

770~00

9 24.0~00

770~00

9 240~00

770~00

9 240~00

770~00

9 240~00

770~00

9240~00

770$00

9 24.0~00

770$00

G240~00

770$00

G 2JO$00

770:$00

924.0$00

.

770~00

9240,p00

.

770~00

9240$00

e mobilização
e mobilização
.•.•.
e mobilização

.
e mobilização
.
e mobilização
. . . . . . .
e mobilização
. . . . . . .
e mobilização
. . . . . . .
e mobilização

. . . . . . .
e mobilização
e mobilização
. . . . . . .
e mobilização

lO .•......•••.•..

Distrito de recrutamento
n.s 17 ......•..•.....
Distrito de recrutamento
n.· 18
Distrito de recrutamento
11." 19

N.· 5

e mobilização
e mobilização
e mobilização

"Unidades e estabelecimentos mllltares
sem dotações privativas
Verba

anual, 680 000' - Capitulo
artigo 330.°, n," 1)

8.°,

Infantaria
Cen_tro tle Instrução de xargentos :\riliClanos de Infuutaria
. . .
Regimento de infantaria n.v 1.
Hegimento de infantaria n." 2 .
Regimento de infantaria n.s 3 .
Regimento de infantaria n." 4.
Regimento cle infantaria n.? 5.
Regimpnto cle infantaria n.s 6.
Hegilllcnto de infantaria n." 7 .
Hegimcnto (Ie infantaria n." 8.
entr? .de Instrução de Operações Espt'clal" .
Regimento de infan'ta'ri~ ~." 'io

700$00
1 OOO~OO

6500300
700~00
550~00
7OO~OO
700~00
650~00
7oo~00
1OOO~oo
700$00

8400,$00
12000$00
7 8()O~00
8400illOO
6600illOO
8 100~00
8 tOO~OO

7800100
8400.)00
12 Q()O,~OO
8 400~0()

ORDEM
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Unidades e estabelecimentos

Verba mensal

militares

Regimento de infantaria n.? 11
.Regimento de infantaria n.' 12
Regimento de infantaria n.v 13
Regimento de infantaria n.' 14
Regimento de infantaria n.' 15
Regimento de infantaria n.s 16 •.•.
Batalhão
independente
de infantaria
n.' 17 (a)
.
Batalhão
independente
de infantaria
n.v 18..
.,
.....
Batalhão
independente
de infantaria
n.? 19.
Batalhão de caçadores n.s 5.
Batalhão de caçadores n.' 6 .
Batalhão de caçadores n.· 8.
Batalhão de caçadores n.v 9 .
Batalhão de caçadores n.v 10
Campo de tiro da serra da Carregueira

550100
700100
700$00
700$00
650$00
700$00

1383b30

La Série

Verba anual

6600$00
8400$00
8400$00

8400100
7800$00

8400100
16600$00

550$00

6600100

550:$00
700~00
700$00
700$00
550$00
700$00
300$00

6600$00
8400$00
8400$00
8400$00
6600$00

8400100
3600$00

Artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Bateria
de artilharia

ligeira n.O 1.
ligeira n.v 2.
ligeira n." 3. .
ligeira n.s 4. .
ligeira n.? 5 (b)
pesada n.s 1.
pesada n.? 2 ..
pesada n.? 3. .
de costa (c) ..
de guarnição

n.? 1

.

Bateria
de artilharia
de guarnição
n.? 2 (cl). • • • • • • • • . . • • •
Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea e de Costa.
Grupo de artilharia
contra aeronaves
n.O 2 .
. ....
Grupo de artilharia
contra aeronaves
n.? 3 .
'.,
.....
Bateria independente de defesa de costa
n.? 1
Destacamento misto do Forto do Almada
Destacamento do Forto do Alto do DUCJ.ue
Destacamonto
do Forte da Ameixoeira
Destacamento
do Sacavém

700$00
700$00
600$00
700lPoo
900$00
1250$00
1000$00
1000$00
1100$00

8400100
8400$UO

7200100
8400$00
108oo$OU

15000100
12000100
12000$00
13200$00

500$00

6000$00

500$00

6000100

700100

8400$00

500100

60001l'l00

700100

8400$00

300100
300100

3600100

300$00
165~~00
165$00

3600$00
3600$00

1980100
1980:500

Cavalaria
Regimento
Regimento
Regimento

de lanceiros
de lanceiros
de cavalaria

1.
2. .
n.? 3

1000·)00
1000$00
900-8üO

12000$00
12000~OO
10800$00

1. a Série

ORDEM

Unidades

Regimento
Regimento
Regimento

e estabelecimentos
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militares

de cavalaria n.s 6 .
de cavalaria n." 7 .
de cavalaría" n. ° 8 (e)

.

N.· 5

Verba mensal

357
Verba anual

900~OO
750$00
900~00

10 800~OO
9 OOO~OO
10 800~OO

900100
900$00
750$00
1650$00
5 500~OO
750wSOO
275$00

10 800~00
10800$00
9000$00
19800$00
66000$00
9000$00
3300$00

150~00
650$00
650$00

1800$00
7800$00
7800$00

600$00
600$00

7200$00
7200100

900$00

10800100

Engenharia
Regimento de engenharia n.? 1
Regimento de engenharia n.s 2
Grupo de companhias de trem auto.
Batalhão de caminhos de ferro (f). .
Batalhão de telegrafistas
(g) . . . .
Batalhão de pontoneiros (E. P. E.). . .
Parque automóvel de Gaia . . . . . .
ComIssão de recenseamento do material
auto e brigadas de telegrafistas
...
Batalbão de transmissões n.O 3 (E.P. E.)
Batalhão de engenharia n.s 3 (E. P. E.)
Serviço de saúde militar
1.0 grupo

2.°grupo

de companhias
de companhias

de saúde.
de saúde.

Serviço de administração

militar

L· grupo de companhias
de administração militar . . . . . . . . • . .
Carreiras

de tiro de guarnição

Ca;1po de instrução militar de Santa
1argarida
. . . . ........
~en~ro de Instrução de Infantaria
Re~mento de infantaria n.O 3 .
eg~mento de iufantaria n.s 4 .
~eg.llnento de infantaria n.v 5 .
fi eg~lne!lto de infantaria n.· 7 .
C eglluento de infantaria n.O 8. . . . .
entr? . de Instrução de Operações Esfi· peCiaiS ..............
fi e~lUento de infantaria n.v 10
fi~g~mento de infantaria n.· 11
fi ~mento de infantaria n.· 12
fi:g~lnento de infantaria n.O 13
a g~mellto de infantaria n.s 14
R:~~mento de ~nfantaria n.v 15
Batlme~o
de lllfantaria n.· 16 ....
n.•ai~ao Independente
de infantaria
Bata
:. .........
n.o i~~o independente
do infantaria

.........

50wSoo
20$00
20100
20$00
20$00
30$00
20$00

600$00
24.0$00
240$00
210$00
24.0$00
i:l60$OO
24.0$00

20~OO
40$00
30$00
30$00
20$00
20$00
30$00
20100

210$00
480~00
3GO$OO
360$00
240$00
24.0$00
3GO$00
240$00

20100

240$00

20iOO

240$00
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Unidades e estabelecimentos

Batalhão

La Séri e

N.o 5

milita-res

Verba mensal

Verba anual

independente de infantaria

19.
Batalhão de caçadores
n.s

6.
Batalhão de caçadores n." 8 .
Batalhão de caçadores n.? 9 .
Batalhão de caçadores n.· 10
n.v

.

.

Carreira de tiro de Espinho (G.A. C.A. 3)
Regimento de artilharia ligeira n o 5. .
Regimento de artilharia pesada n.· 2. .
Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea e de Costa. . . . . . . . . .
Regimento de artilharia pesada n.v 3. .
1.. grupo de companhias de administração militar . . . . . . .
Escola Central de Sargentos
1.- companhia disciplinar

20;3'00
20;3'00
30;3'00
30$00
30;3'00
150$00
20$00
40$00

240$00
240$00
360;3'00
360~00
360$00
1800;3'00
240;3'00
480;3'00

20;3'00
20;3'00

240;3'00
240;3'00

20$00
20;3'00
20;3'00

240$00
240$00
240;3'00

Diversos

Serviços N. A. T. O. e Orçamento
Depósito Geral de Adidos
(a) Inclui
(b) Inclui
C)Inclui
d) ~ncluj
e) Inclui
f) Inclui
'1) Inclui

I

750$00
1250~00

9000;3'00
15OOO~00

10 0001! para o Comando Militar da Ilha Terceira.
1500,~ para o Comando Militar de Pennflol.
a batoria do Ou tão ,
fi. buterín
Jndepoudento
do artf lb ar ln anunõron da Madwira.
7800/1 para o grupo destncado ,
9000{l para o Centr-o de Instrucão do Entroncamento.
O serviço de tolccomunlcaçõ
os militaras.

2 - Artigos de expediente e diverso material
não especificado

(Dotações já deduzidas dos 10 por cento de que trata o artigo 9.·
do Decreto n.s 42755, de 22 de Dezembro de 1959)
Unírlades e estnbotectmantos

militares

Verba

mensal

Verba

anual

Enfermarias
Verba anual 54 0001- Oapítulo 7.·,
art l go 308.·, n.· 2)

Enfermarias das escolas práticas

Campo de instrução militar de Santa Margarida
.
Escola Prática de Infantaria .
Escola Prática de Artilharia .
Escola Prática de Cavalaria .
Escola Prática de Engenharia.

tO<HOO

250.00

18()().)OO
ii O<)()~OO

25\l500

:3 O<)()~)()

25000
250$00

3 ()()o·

a 000,;00
)()

1." Série

ORDEM

DO EXERCITO

Unidades e estabelecimentos

Enfermarias

Viana do Castelo
Viseu

Verba mensal

35()

Verba

anual

de guarnição

. . ,

Enfermarias

55 enfermarias,

militares

N.o 5

. . . .
.

150$00
150;%00

I
•

I

1800;%00
1800$00

regimentais

a 50$ cada mês

2 750;%00

33 000$00

375$00

4500$00

Distritos de recrutamento
e moblltsação
Verba anual, 900001- Capítulo 8.·,
artigo 320.·, n." 2)

Distrito

de recrutamento

e mobilização

Di~t:i~o 'd~ ;ec'ruta~~nto

~ :n~bÚi~açã~

375$00

4500$00

Di~~i~o
n03
Distrito
n04
Distrito

~ :n~bÚi~açã~
:.'
'N'
e mobilísação

375$00

4500$00

r.,: '-'

3;5$00

4500$00

375$00

4500$00

375$00

4500$00

375$00

4500$00

375$00

4500$00

375$00

4500$00

375$00

4500$00

375$00

4500$00

375$00

4500$00

375$00

4500$00

375~00

tj

375$00

4500$00

375$00

4500$00

375$00

4500$00

375~00

4 5OO~00

375~OO

4500$00

'd~ ;ec~lIta~~nt'o
•..•.......
de recrutamento
....••.••..
de recrutamento

Di~t:i~o 'd~ ;ec~uta:n~nt~

e mobilisação
~ ~~bÚi~açã~

Di~t:'i~o 'd~ r'ec~uta:n~nt'o ~ ~~bÚi~açã~
Di~t:i~o 'd~ ;ec~uta;n~nt~

~ :n~bÚi~açã~

Di~t:i~o 'd~ r'ec~uta:n~nt~

~ ~~bÚi~açã~

Di~tOri~o'd~
n.o10 ....
Distrito de
n.s 11. .
Dibtrito de

~ :n~bÚi~açã~
:.'
'N'
e mobilização
. . . :.'
._ .
e moliilizaçâo

;ec'ruta:n~nto
"
.....
recrutamento
. . . . . .
recrutamento

I

n.s 12. . . . . . . . . . . : . ._.
Distrito de recrutamento
n.013 ...•.....•
Distrito de recrutamento
n.e 14
Distrito de recrutamento
n,015
Distrito de recrutamento
n.o 16. . . . . . . .
Distrito de recrutamento
n.017
Distrito de recrutamento
n.· 18. . . . . . . .
{)istri to de recrutam nto
11.°

ro. . . . . .

I

e mobíliaação
I
':.'
._.1
e mobilisaçâo
_.
e mohiliaaçâo
_.
e mobiliaação
I
. . . :.'
._ .
e mobilizaçâo
'N'I
e mobflizaçâo
. . . . . ','
O molulieaçâo

I

.

I

500$00
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Unida.des c ostabolecimentos

militares

N.O 5

Verha mensal

l." Série

Verba anual

Unidades e estabelecimentos militares
sem dotações privativas
Verba anual, 23760001Capitulo 8.·,
artigo 330.·, n." 2)

Infantaria

Centro de I nstrução de Sargentos Milicianos de Infantaria . . . .
Regimento de infantaria n." 1 .
Regimento de infantaria n.v 2.
Regimento de infantaria n.s 3 .
Regimento de infantaria n.? 4 .
Regimento de infantaria n.s 5.
Regimento de infantaria n.O6 .
Regimento de infantaria n.v 7 .
Regimento de infantaria n.s 8.
Centro de Operações Especiais
Regimento de infantaria n.O 10
Regimento de infantaria n.s 11
Regimento de infantaria n.O12
Regimento de infantaria n.v 13
Regimento de infantaria n.? 14
Regimento de infantaria n.? 15
Regimento de infantaria n.O16 . . . .
Batalhão
independente de infantaria
n.v 17 ia) .............
Batalhao
independente de infantaria
n.O18.
Batalhão
independente de infantaria
n.O19.
Batalhão ele caçadores n.s 8.
Batalhão de caçadores D.O9.
Batalhão de caçadores n.O10 .....
Campo de tiro da serra da Carregueira
Batalhão de caçadores n.s 5. . . . . .
Batalhão de caçadores n.s 6.

2250100
2 250~00
2250$00
2250100
2000,500
2 250~00
2 250~00
2250$00
2250100
2250$00
3 000~~00
2000$00
2250$00
2250100
2250100
2000100
2250$00

27000100
27000;500
27000100
27000$00
24000$00
27000$00
27000100
27 000~00
27000$00
27 oocsoo
36000$00
24000$00
27 ooosoo
27000$00
27000100
24oooo'Íoo
27000$00

3250$00

39000~00

2000$00

24000$00

2000$00
2 250~00
2000$00
2 250~üO
500$00
2250100
2 250~00

24 coosoo
27000$00
24000100
27000$00

3750100
3 :>00100 I
:~500~OO
13500pOO
3500100
<1500.00 I
41i00~00
4500100
li 500 00

45000.,,00
42000100
42000,,00
42 OOO~OO
42 OOO~OO
Iii 000100
54000 00
f)1 OOOlO()

2500$00

30000,)00

aooosoo

27 coosoo
27 OOO~oo

Artilharia

Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento do artilharia
Bat >ria de artilharia
n.s 1 . .

ligeira n.O1.
ligeira n.s 2.
ligeira n.v 3.
ligeira n.O4. .
ligeira n.s li (li)
pesada n.s 1 ..
pesada n,> 2 ..
pesada n.s 3. .
do costa (c) .•
de guarnição
.

66 O()(),sOO

1.' Série

ORDEM

Unidades

e ostabeleclmentos

DO EXERCITO

militares

Bateria
de artilharia
de guarnição
n.O 2 (d)
.
Centro de 1 nstrução desArtilharia Antiaérea e de Costa.
. . . .
Grupo de artilharia
contra aeronaves
n.O 2
Grupo de artilharia
contra aeronaves
n.O 3
.
Bateria independente de defesa de costa
n.? 1 .
Destacamento
misto do Forte de Almada
.
• Destacamento do Forte do Alto do Duque
Destacamento
do Forte da Ameixoeira
Destacamento
de Sacavém

N.o 5

361

Verba mensal

Verba anual

2000$00

24000$00

3000$00

36ooo~00

2750$00

33000$00

3000$00

36000$00

1100$00

13200$00

1100~00
1300$00
250~00
250$00

13200$00
15 600~00
3000$00
3000$00

5250$00
4 750~00
4 750~00
4 750~00
4 750~00

63000~00
57 000~00

57000100

4750100

57

31)00100
3500100
2 OOO~OO
5000100

42000100
42000100

15OOO~00
1875iPoo
200$00
750~00
750$00

180000100
22500100
2400100
9000100

1500100
1500100

18000100

2 500~00

30000~00

Cavalaria
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Regimento

de
de
de
de
de
de

lanceiros
lanceiros
cavalaria
cavalaria
cavalaria
cavalaria

2.

3. .
n." 3
n.O 6 .
n.s 7 . .
n.s 8 (e)

57000$00

57000100

eoosoo

Engenharia
Regimento de engenharia n.? 1
Regimento de engenharia n.s 2 . .
Grupo de companhias de trem auto
Batalhão de caminhos de ferro (f) .
Batalhão de telegrafistas
(q) . . .
Batalhão de pontoneiros (E. P. E.)
Parque automóvel de Gaia . .
Batalhão de transmi sões n.? 3
Batalhão de engenharia n.s 3 .

240ooillOO
60000$00

9000$00

Serviço de saúde
1.° grupo de companhias
2.· grupo de companhias

de saúde.
de saúdo.

18000$00

Serviço de administração militar

1.0 ,grupo de companhias
çao militar

do administra. . . . . . . . . . . .

Carreiras de tiro de guarnição
Ca~npo do in trução
militar de
] .1!lrgarida
"
.....
l~g!mcllto de infantaria n.O 3 ..
f~glInento ti infantaria n.O ,1. .

I

anta

5O~00
20100
20~00 I

000100
2·10100
240100

ORDEM

3G2

Unidades

DO EXERCITO

e estabelecimentos

militares

Regimento de infantaria n.? 5. . . . .
Regimento de infantaria n.? 7. . . . .
Regimento de infantaria n.? 8. . . . .
Centro de Instrução de Operações Especiais . . . . . . .
Regimento de infantaria n.O 10
Regimellto de infantaria n.· 11
Regimento de infantaria n." 12
Regimento de infantaria n.s 13
Regimento de infantaria n.? 14
Regimento de infantaria n.? 15
Regimento de infantaria n." 16.
.
Batalhão
independente
de infantaria
n.? 17. .
. .
Batalhão
independente
de infantaria
n.v 18. .
. ..
Batalhão
independente
de infantaria
n.? 19.
Batalhão de caçadores n.v 6.
Batalhão de caçadores n.· 8 .
Batalhão de caçadores n.· 9. . . . . .
Batalhão de caçadores n.O 10 . . . . .
Carreira de tiro de Espinho (G. A. C. A. 3)
Regimento de artilharia ligeira n.? 5. .
Regimento de artilharia pesada n.? 2. .
Regimento de artilharia pesada n.v 3. .
Ccn tro de Instrução do Artilharia
Antiaérea e de Costa.
1.° grupo de companhias de administração militar
. . . . . . . . .
Escola Central de Sargentos
. .
1.' companhia disciplinar.
. . .
Centro de Instrução de Infantaria

N.o 5

Verba mensal

V Série

Verba anual

20~00
20~00
20$00

240$00
240$00
240~00

20$00
20$00
20$00
20~00
200«00
20$00
20~00
20$00

240~00

20iPoo

240poo

20$00

240$00

20~00
20$00
20~00
20$00
20-$00
150$00
20$00
4.0$00
20$00

240iPOO
240$00
240iPOO
240$00
240~00
1800$00
240~00
480$00
240$00

20$00

240$00

20~00
20liOO
20$00
20~00

240~00
240illoo
240~00
240~00

24.0100
240$00
240:1)00
210$00
2cJO$00
240$00
2<10$00

Diversos
Serviços N. A. T. O. e Orçamento
Depósito Geral de Adidos ....
II)
b)
c)
ti)
e)

1500$00
2000$00

180QOpOO
2tOoo$00

Inclui 15 OOO{jporo o Comando Militar dll 111111Tureetru.
luclul1200{j
para o Comuudo Militar do Ponullcl.
a hntoda do Outão.
fi. halol'ia
Indopoudnnto
do m-tllhur-íu nnt lnóren dtL Mad,·il'tl.
Jucl ut 33 OOO{jpura O grupo dostncndo.
(f) lnolul 21 OOO{;pura O Ce ut ro do lustrução do Entroncaolt'nto
O 1320,$ par"
o Comando !\tilitar do Eutroncamonto.
(g) Inclui o servlço do t rnnsmíssões mtlltnr.
luclul
Inclui

3G3
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1.' Série

3- Luz, aquecimento, água, lavagem e limpeza
Unidades e estabeleclmentos

Verba mensal

milltares

Verba anual

•

Enfe rmarlas
Verba

anual, 80 OOOI-Capitulo
artigo 309.·, n,? 2)

Enfermarias

7.·,

das escolas práticas

Campo de instrução militar de Santa
Margarida
.
Escola Prática de Infantaria
Escola Prática de Artilharia
Escola Prática de Cavalaria
Escola Prática de Engenharia.

350$00
300$00
000$00
300$00
300$00

4200$00
3600$00
3600$00
3600$00
3600$00

300$00
300$00

3600$00
3 eoo 00

4125$00

49500$00

125$00

1500100

125100

1500$00

125100

1500100

,

125,600

1500$00

Distrito de recrutamento e mobilização
n.v 5
Distrito 'd~ ;ec'ru'ta;n~nto 'e ;ll~bÚi~açã~

125100

1500100

125100

1500100

125100

1500$00

125$00

1500100

125$00

1500~00

125$00

1500$00

125~00

15ooJ;OO

Enfermarias de guarnição

Viana do Castelo
Viseu .........•..

. . . . . .

Enfermarias regimentais

fi5 enfermarias, a 75$ cada mês
IHstrltos de recrutamento
e mobilização
Verba

anual, 32 0001- Capitulo
artigo 321.·, n.· I)

8.°,

Distrito de recrutamento e mobilização
n.O 1
,
Distrito de recrutamento e mobilização
n.O 2 . , . , ...

, , , . , ..

Distrito de recrutamento e mobilização
n.O 3 , , .....•.

, , , ' , ,

Distrito de recrutamento e mobilização
n.s 4

, , ....

, ....

, ..

n.v fi

Distrito 'd~ ;e~ru'ta;n~nio 'e ;n~bÚi~açã~
n.O 7

Distrito .d~
n.O 8
Distrito 'd~
D'n.s 9
1. tr ito de
D'n.· 10
1. trito de
11.' 11. ,

;cc'ruta~~nto 'e ;tl~bÚi~açã~
;ec'ru'ta~~nto 'e ~~bÚi~açã~
, ..
recrutamento e mobilização
, , . , .
recrutamento e mobilização
, , . , .. , , .. , , .

364
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Unidades

DO EXERCITO

e estabelecimentos

militares

Distrito de recrutamento
e mobilização
n.s 12.
Distrito de recrutamento
e mobilização
n.? 13.
Distrito de recrutamento
e mobilização
n.O 14.
Distrito de recrutamento
e mobilização
n.? 15.
Distrito de recrutamento
e mobilização
n ," 16.
Distrito de recrutamento
e mobilização
n.v 17. . . . . . . . . • . . . . .
Distrito de recrutamento
e mobilização
n.s 18 ...............
Distrito de recrutamento
e mobilização
n.· 19 ...............

.

.

La Série

N.· 5

Verba mensal

Verba anual

125100

1500100

125$00

1500$00

125$00

1500100

12511100

1500100

125100

1500100

125100

1500$00

125100

1500100

125$00

1500~00

3000'00
750011100
6000.$00
4000$00

36000$00
900oo~00
72000$00
48000.$00
24000$00
420oo~00
72000$00
72000$00
45000 00

Unidades e estabelecimentos militares
sem dotações privativas
Verba anual, 3 050 5001 - Capítulo S.·,
artigo 331.·, n,? 2), atinea a)

Infantaria
Centro de Instrução de Sargentos Milicianos de Infantaria
• . . •
Regimento de infantaria n.? 1 .
Regimento de infantaria n.O 2 .
Regimento de infantaria n.? 3 .
Regimento de infantaria n.O 4.
Regimento de infantaria n.O 5.
Regimento de infantaria n.O 6 .
Regimento de infantaria n.O 7 .
Regimento de infantaria n.s 8. . . . .
Ce~tr.o de Instrução de Operações EspeClalS

.

•

•

•

•

•

•

•

.

.

•

Regimento de infantaria n.? 10
Regimento de infantaria n.? 11
Regimento de infantaria n.O 12
Regimento de infantaria n.O 13
Regimento de infantaria n.? 11
Regimento de infantaria n.? 15
Regimento de infantaria n.? 16 . . . .
B a tal h fio independente
de infantaria
n.s 17 (a)
.
Bata] h o independente
de infantaria
n.O 18 ............•..
B ataI h ão independente
de infantaria
n.? 19
.
Batalhão de caçadores n.v 8 .
Batalhão de caçadores n.O 9.

2 000IIl00
3500$00
6 000IIl00
6000 00
3750.$00
3000$00
4500-'00
3000$00
4500.,00
4500.00
3000;!l00

<1OOO;,iOO
3000 00
3250$00

39000,)00

2000,00

2J

2500$00
3000 00
2250~00

30000~OO
36000~

ã

coo-oo

27000:00

ORDEM DO EXERCITO

1.' Série
Unidades

e estabeleclmontos

Verba mensal

militares

Batalhão de caçadores n.s 10 . . .
Campo de tiro da serra da Carregueira

..

365

N.o 5
Verba

anual

3000$00
1500$00

36000~00
18000$00

3500$00
45()0~00
3000~00
4500$00
2500$00
:3 750$00
3750;lIOO
3 750~00
9750$00

42000$00

Artilharia

Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Bateria de artilharia

ligeira n. ° 1.
ligeira n.O2.
ligeira n." 3.
ligeira n. ° 4.
ligeira n.O5.
pesada n.O1.
pesada n.? 2.
pesada n.O3.
de costa (b) ..
de guarnição

. . 2250$00

n.v 1

Centro de
tiaérea e
Grupo de
n.O 2 .
Grupo de

Instrução de Artilharia Ande Costa . . . . . . . . .
artilharia contra aeronaves
•
artilharia contra aeronaves

36 OOO~~OO
54000$00

30000100
45000$00
45000$00

45000100
117000100
27000100

3750$00

45OOOpOO

3000$00

36000$00

3750$00

45000;100

.

1250$00

15000100

.

1500100

misto do Forte de Almada
do Forte do Alto do Duque
do Forte da Ameixoeira
de Sacavérn . . . . . .

1 075~00

18000~00
12900$00
12900$00

n.v 3

.

Bateria independente de defesa de costa
n.s 1 . .

Bateri a de artilharia

de guarnição

n.s 2

Destacamento
gestacamento
Destacamento
estacamento

54000100

1075100
250100
250$00

3000100
3000$00

Cavalaria

Regimento
Regimento
Regimento
Regimento
Reginlento
Regimento

de
de
de
de
de
de

Ianceiros
lanceiros
cavalaria
cavalaria
cavalaria
cavalaria

1.
2. .
n°3
n.Ofi . .
n.s 7 ..
n.? 8 (c).

5000100
5000~00

5000100
5000100
3 750~00
5000$00

60000100
60000100
60000$00
60000$00
4.5OOO~00
6Oooo~00

Engenharia

Reg~tnento de engenharia n.s 1
ReglJuento de engenharia II.· 2 . .
Grupo de companhias do trem auto
~3atalhão ele caminhos de ferro (d) .
Jatalhão de pontoneiros (E. P. E.) ..
atalh.1o fIe telegrafbtas (e). . . . . .
Batalhão de transmissões da 3.' divisão
p (K 1'. E.). . ...
' ..
arqlte automóvel de Gaia

3750$00
4500$00
1500$UO
550011'100

45 ()()();lIOO
45 ooosoo
45OOOpOO
54000~00
18000$00
66 OOO~OO

l500~00
500;100

180()(MOO
6000~00

3750$00

3750100

3GG
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l:nidades

Batalhão

DO EXERCITO

o estahelecimentos

de engenharia

n."

militares

3

(E.

N.o 5

I Verba mensal

P. E.)

1.. Série

Yerba anual

1500$00

18000$00

1500$00
2000$00

18000illOO
240oo~00

3000$00

36000$00

Serviço de saúde
1.° grupo de companhias
2.° grupo de companhias

de saúde.
de saúde .

Serviço de administração militar
1.0 grupo de companhias de administração militar . . . . . . . . . • •.
Carreiras

de tiro de guarnição

Campo de instrução militar de Santa Margarida
.
Centro de Instrução de Infantaria
Regimento de infantaria n.v 3 .
Regimento de infantaria n.? 4 .
Regimento de infantaria n.? 5 .
Regimento de infantaria n.? 6 .
Regimento de infantaria n.? 7 .
Regimento de infantaria n.v 8 . . . . .
Centro de Instrução de Operações Especiais
. . . . . . .
Regimento de infantaria n.? 10
Regimento de infantaria n.s 11
Regimento de infantaria n. ° 12
Regimento de infantaria n.O 13
Regimento de infantaria n.? 14
Regimento de infantaria n.? 15
Regimento de infantaria n.O 16 . . . .
B a t a Ih ã o independente
de infantaria
n.O 17
.
B a ta I li ã o independente de infantaria
n.O 18
.
Batalhão
independente
de infantaria
n.? 19
.
Batalhão de caçadores n.O G .
Batalhão de caçadores n.s 8 .
Batalhão de caçadores n. ° 9. . • . . .
Batalhão de caçadores n.O 10 . . . . .
Carreira de tiro de Espinho (G.A. C. A. 3)
Regimento de artilharia ligeira n.v 5 ..
Regimento de artilharia pesada n.s 2. .
Centro de Inatrução de Artilharia Antiaérea e de Costa
. . . . . . . . .
1.° gnlP? .de companhias de administraçao militar
. . . . . . . . . . . .
Escola Central de Sargentos
. . . . .
1.' companhia disciplinar.

25~00
25~00
25$00
2/)$00
25~00
25$00
25$00
25$00

300$00
300$00
3OO~00
300$00
300$00
300$00
3OO~00
300$00

25$00
25$00
25$00
25$00
25~00
25$00
25;1loo

300$00
300$00
300$00
300$00
300$00
300illoo
3OO~00
3OOilloo

25$00

3OO~00

25$00

300$00

25c5oo

300$00
25$00
25i1loo 300$00
aoo~OO
25$00
3OOillOO
25$00
300~OO
25$00
6900100
575$00
:>0000
25$00
25;1loo 300100
25$00

300$00

25$00
25$00
25$00

3()()~OO
300~00
3000500

1." Série
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e estabelecimentos

militares

N.O 5
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Verba mensal

Verba

anual

Diversos

Depósito Geral de A<iidos
Batalhão de caçadores n.? 5 .
Batalhão de caçadores n." 6.
a) Inclui 150008 para
b) Inclui fi bateria do
c) Jnclul18 OOO~ para
d) Inclui 19 8008 para
e) Inclui o serviço de

l

2000100

240oo~OO
6\:l000$00
42000$00

5750$00
3500$00

O Comando Militar da Ilha Terceira.
Outão ,
o grupo destacado.
O Centro de Instrução do Entroncamento
totccomuntcaçõos militares.

•

4 - Força motriz

Unidades

Verba

e estabelocimentos

anual, 6750001artigo 334.·,

militaros

Capítulo
1)

Verba. mensal

Vorba anual

100100

1200~00
12000$00

S.·,

n,?

Infantaria

Centro de Instrução de Sargentos Milicianos de Infantaria . .
.
Escola Prática de Infantaria.
Regimento de infantaria n.v 2 .
Regimento de infantaria n.? 3.
Regimento de infantaria n.s 4 .
Regimento de infantaria !l.• 6 .
Regimento de infantaria n.· 7 .
Regimento de infantaria n.? 8.
Regimento de infantaria n.· 10
RReg~ll1ento
cle infantaria n.? 12
egunento de infantaria n.· 14
Regimento de artilharia n." 15
B a t a Ih ã o independente de in fantaria
B;t~l~~~ de caçadores ; .• '5: . . . . .
Batalhão de caçadores n.? 6 ....•.
Batalhão de caçadores n.? 10 . . . . .
Campo de ti ro da serra da Carresueira
Carreira de tiro de Espinho (G. A. ';'.A. 3)

1 OOO~OO
500$00
2500$00
5OO~00
500$00
500$00
250$00

300100
150$00

200100
200~00

4750100

6000100
30000$00
6000$00

e ooosoo
60oo~00

3000100
3 6oo~00
1800$00
2400$00
2 4oo~00
57000$00

7ooi6oo

8400100

500100

3000100

250$00
7oo~00
2oo~00

3000~00
8400~00
2100$00

2 5OO~00
1000"00
5OO~00
5OO~00
250~00

3()Ooo~OO
12000$'00

Artilharia

~sc~la .Prática de Artilharia .
Reg~lllento de artilharia ligeira
Reg~mcnto do artilharia Iisreira
Reg~mt>ntode artilharia ligeira
egllneuto de artilharia ligeira

. . .
n.· 1.
n.· 2 .
n.··1.
n.· 5.

6 ()()Oloo

ccoosoo

:)000100
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Unidades

e estabelecimentos

Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Regimento de artilharia
Bateria de artilharia
n.? 1

.

milltares

N." 5

Verba mensal

pesada n.v 1.
pesada n.? 2.
pesada n." 3.
de costa (a).
de guarnição

..

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea e de Costa. . . . .
Grupo de artilharia contra aeronaves
n.s 2

Verba

anual

2250$00
500$00
1 000~00'
3OOO~00

27 000~00
6000100
12000$00
36000$00

500$00

aooosoo

750~00

9000$00

1 000~00

Grupo de artilharia contra aeronaves
n.? 3
Bateria independente de defesa de costa
n." 1
Destacamento do Forte do Alto do Duque
Destacamento misto do Forte de Almada

L" Série

12 OOO~OO

250100

3000~00

150$00
5OO~00
400~00

18oo~00
6000~00
4800.100

1000,100
1250~00
5OO~00

12000100
15OO0~00
6000100

Cavalaria

Regimento de Ianceiros 2 .
Regimento de cavalaria n.s 7
Regimento de cavalaria n." 8
Engenharia

Regimento de engenharia n.s 1
1 250~00
15000100
Regimento de engenharia n.v 2 . .
850~00
10200$00
Grupo de companhias de trem auto.
15OO~00 18000$00
Batalhão de caminhos de ferro . . . . 1500100
18000~00
Batalhão de transmissões da 3.' divisão
(E. P. E.) .......
, .....
500100
6000$00
Centro de Instrução do Entroncamento
750100
9OO0~00
Batalhão ele engenharia n.O 3 (E. P. E.)
500,100
6000~00
Batalhão de telegrafistas (c) .....
15500100 186000100
Direcção do serviço de saúde

IIospi tal Militar Veteriná.rio

3OO~00

36oo~00

400;600

48oo~OO

4oo~00

4800100

400~00

48oopoo

Serviço de administração militar

Escola Prática de Administração Militar
1.0 grupo de companhias de administração militar . . . . . . . . .
Estabelecimentos prisionais

Casa de Reclusão do Governo Militar de
Lisboa
(a) Iurlui

.
fiOOOI)para

fi

hntorJn

do Outão,

(b) Destinada iI Dlrccção du Arma do Engonb arla,
(c) Inclul o serviço do tnloccmunlcnçõ os mnttures.

1.a Série
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N.· 5

5 - Pagamento de serviços de estomatologia, de análises
clínicas e de radiologia nas guarnições onde não existe
hospital militar com as respectivas especialidades.

Unidades

e estabelecimentos

müítares

Verba anual, 219000' - Capítulo
artigo 331.°, n.· 1), alínea c)

Verba mensal

Verba

anua)

8.°,

Comando Militar dos Açores.

350$00

4.200$00

775$00

9300$00

250:1300
100$00
4.20:1300
306$00
125$00
166$50
200$00

3000$00
1200$00
504.0$00
4752$00
1500$00
1008$00
2 ·100$00

100$00
125<1100
200illOO
495$00
200$00

1200:1300
1500$00
2400;1100
504.0;1100
2400$00

600$00

7200;1100

4.00$00

4800$00

Infantaria
Escola Prática de Infantaria
. . . . .
Centro de Instrução de Sargentos Milicianos de Infantaria
. . . . .
Regimento de infantaria n.s 2. .
Regimento de infantaria n.? 3 ..
Regimento de infantaria n.v 4 (a)
Regimento de infantaria n.s 5 ..
Regimento de infantaria n.s 7. .
Regimento de infantaria n." 8..
.'
Centro de Instrução de Operações Especiais . . . . . . . . . . .
Regimento de infantaria n.v 10
Regimento de infantaria n.s 11
Regimento de infantaria n." 13
Regimento de infantaria n.? 14 ....
Batalhão
independente
de infantaria
B

~t~~~ii: o· i~d~p'en'de'nt~

B ~tOa1t

B n.s 19

5.~ indepe~d~nte

Batalhão
Batalhão
Batalhão
ataI hão

ele caçadores
de caçadores
de caçadores
de caçadores

'd~ i'nfanta~i~
.d~ int:a~ta~i~

.

n.s 6.
n.s 8 .
n.s 9 .
n.O 10

1900$00
275$00
375$00
150$00
675$00

22 800~00
3300$00
4.f>OO$OO
1800il'l00

aiooseo

Artilharia
~bc~la Prática de Artilliari a . . . . .
R eg~lIlento de artilharia
liceirn n.v 4
l> eg~lIlento
de artilharia
Ji~eira n. ° 5
'\e"lnlC n t o (I e artr '11.'
... Il.O3 ..
Ro....
narra pesada
B.I;III~eIlto ,Ie artilharia de costa ...
,\tena
de guaruiç
n.v 1 de artilharia
'(.) ão

,ii"

I~. t'rn~'ã~ ~II: ÁrÚll~a~ia' Ân~
Gr~a"J'('a H de Costa . . . . . . . . .
po de artilharia
contra aeronaves
!l··2
.

l't~!tr.o

300~00
125,500
4.00.500
275$00
250$00

3600$00
1500~00
4 00$00

4.50c9oo

5400$00

iocsoo

1200$00

100$00

1200$00

3300$00

:1000$00
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Unidados

Grupo

DO EXERCITO

e estabelocimentos

de artilharia

militares

contra

1.' Série

N.o 5

Verba mensal

Vorba

anual

aeronaves

n.? 3

Bateria independente de defesa de costa
n.? 1
.
Bateria
de artilharia
de guarnição
n.? 2 (fI) .

125$00

1500$00

260m

3120,>00

14000

1680,00

700,00
]60$00
250ilOO

84oopoo

Cavalaria
Escola Prática de Cavalaria
Regimento de cavalaria n.s 3
Regimento de cavalaria n.· 8
Regimento de cavalaria n.s 5

150poo

1920$00
3000$00
1800$00

500poo

6000-'00

125$00

1500:00

300$00

3600,'00

Engenharia
Escola Prática de Engenharia.
Centro de Instrução
de Caminhos de
Ferro.
Companhia divisionária de manutenção
de material . . . . . . . . . . . .
Serviço de saúde
Hospital
Hospital
Hospital

Militar
~lilitar
~Iilitar

Regional n.s 3
Regional n.s 4
da Praça de Elvas

10001'>00
1000$00
250,'00

12 OOO~OO

200;)00

2100,:iOO

12000'00
a 000·;00

Serviço de administração militar

1.· gruP.o. ele companhias
çao militar

de administra. . . . . . . . .

Estabelecimentos militares
Campo de instrução militar de Santa
Margarilla
. . . . . . . . . . . .
Escola Central de Sargentos
. . . . .
Casa de Reclusão do Governo Militar de
Lisboa
..
. . . . . . .
1.' companhia rliscinllnar . . . . . . .
Dr-pósito (,('ral dI' Adidos
.
Casa de Reclusão da 2.' Região Militar

12oo~00
160,'00
375 00
l!lO;>OO
150,;()()
flÜ;>OO

(ti) Inc l ul 24(),s I'/lra 1\ ('''IIII,.n" y,l'Iuillalflrla Ilu hntalb~o
(II) Jncluí ILI)"t ria "nllaón'a da ~t.l(ioirll.

1l 1

oo,)()()

1U20·jOO
:1500 00
2280,)00

1 ()Oi>OO

II o ~ dore

6(){).)OO

-

II.· I.

1.' Série
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6 - Assistência médica e socorros urgentes nas enfermarias
e postos de socorros

Unidades e estabelecimentos

Verba mensal

militares

Verba

anual

Enfermarias
Verba anual, 270 OOOJ
- Capitulo 7.°,
artigo 309.°, n.? 1), alinea a)

Infantaria

• Escola Prática de Infantaria
Centro de Instrução de Sargentos Milicianos de Infantaria . . . . .
Regimento de infantaria n." 2. .
Regimento de infantaria n.? 3. .
Regimento de infantaria n.° 4 (a)
Regimento de infantaria n.? 5. .
Regimento de infantaria n.? 7. .
Regimento de infantaria n," 8. ..
.
Centro de Instrução de Operações Especiais
.
Regimento de infantaria n.? 10
Regimento de infantaria n.? 11
Regimento de infantaria n.? 13
Regimento de infantaria n.v 14 . . . .
Batalhão independente de infantaria
n.v 17

.

Batalhão independente de infantaria
n.s 18
.
Batalhão independente de infantaria
n.s 19
.
~atalhão de caçadores n.• 5. • . . . .
Ratai hão de caçadores n.s 6. . . . . .
Batalbão de caçadores n.· 9. . . . . .
,atai hão de caçadores n.· 10 .....
Carreira de tiro de Espinho (G. A. C.A. 3)

700;1100

8400$00

200;1100
100;1100
100;1100
120$00
100;1100
100$00
100$00

2400;1100
1200;1100
1200;1100
1440$00
1200;1100
1200$00
1200$00

100$00
100;1100
100;1100
300;1100
150$00

1200$00
1200;1100
1200;1100
3600$00
1800;1100

120;1100

1440;1100

120$00

1440;1100

250;1100
150;1100
100;1100
150$00
350$00
150;1100

3000$00
1800$00
1200;1100
1800$00
4200;1100
1800$00

Artilharia

E~cola Prática de Artilharia . . . .
~eg~mento de artilharia ligeira n.· 1.
I{ eg~lnento de artilharia ligeira n.· 4.
Reg~lIlento de artilharia ligeira n.v 5.
Reg~lnento de artilharia pesada n.v 1.
r' eglmento de artilharia de costa . .
liscoln: ~li1itar de Electromecânica. . .
atona
de artilhada
de g uarnição
n.01
('
. . . . . . . . . .h . . . . .
.CI.\tl·Oele ln tru 'ITode \I'tilharia . \1\ttat"rea e de ('o~ta . . . . . . . . .

900$00
250$00
100;1100

10800;1100

200$00
300$00
150;1100

3000;1100
1200;1100
3600;1100
2400$00
3600;1100
1800;1100

150;1100

1800$00

100$00

1200.100

aOO$OO

372

ORDEM

Unidades

Grupo

DO EXERCITO

e estabelecimentos

de artilharia

militares

contra

1," Série

N,o 5

Iverba

mensall

Verba anual

aeronaves

n ,. 2

de artilharia
contra aeronaves
n, o 3 , , , , , , , , , ,
Bateria independente
de defesa de costa

100$00

1 200$00

100$00

1 200$00

200~OO

2 4OWOO

1QOpOO

1 2Q0100

800$00
150$00
100$00
200~OO

9600$00
1 800$00
120ü$OO
24~

700$00
l00~OO
150~OO

8 400jlOO
3~OO
1200$00
1 800jlOO

75~OO
250$00

900jlOO
3~OO

Grupo

n,"1

, , , , , , , ,

Destacamento
mada ,

misto

do Forte

de Al-

Cavalaria
Escola Prática de Cavalaria
Regimento de cavalaria n,· 3
Regimento de cavalaria n.v 8 ,
Regimento de cavalaria n,· 5 '
Engenharia
Escola Prática de Engenharia,
Regimento de engenharia n.s 1
Grupo de companhias de trem auto
Batalhão de caminhos de ferro. . ,
Centro de Instrução de Tropas de Caminhos de Ferro .
Batalhão de telegrafistas
,

250100

Serviço de saúde
1,0 grupo de companhias

de saúde .

250$00

I

3OOOjlOO

Serviço de administração militar
1,· grup? ,ue companhias de administraçao militar , , . , , , , .....

200~OO

2400$00

2000$00
75$00

24 OOOjlOO

7:>WO

\)00 00

Estabelecimentos militares
Campo de instrução
garida
'.'
. .
Escola Central de
Casa de Reclusão
litar . . . . .

militar de Santa
. . . . . . .
Sargentos
, .
da 2." Região
. . . . . . .

Mar. . .
, . .
Mi. , .

Postos de soeerros
Henis'o. ~o A.i~Hlallte (jcllPral « 'onselho
Administrativo
(la C'hef1a elo Servico
de Orçamento}.
. . . . . "
'
Direcção elo Sen iço de Material.
Estado-Maior do E (\1' iito , . . .
Governo Militar de Lisboa .
Comando <la 1." Hegião "ilitar

200~OO
200jlOO
10();iOO
150 00
ilhOO

900~OO

1.' Série

Unidades

ORDEM DO EXERCITO

e estabelecimentos

militares

N.o 5

Verba mensal
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Verba anual

Infantaria

'1.

0 1.
Regimento de infantaria
Regimento de infantaria n o 6 .
Regimento de infantaria n.O 12
Regimento de infantaria n.O16
Batalhão de caçadores n.s 8 .
Campo de tiro da serra da Carregneira
Regimento de infantaria n.O15

4oo~()()
l00~oo
350~00
200~00
loo$()()
12~00
2()()~00

4800~00
1200~00
4 200~00
2400$00
1200~00
1.J.40~00
240~00

200;ll()()
150~()()

2400$00
1800~00

100$00
150$00
300~OO

1200$00
1800$00
3 600~00

300~00
100$()()

3 (;00$00

14~
250~00

1680$00
3000cSOO

lOO~OO

1200;0800

loo~OO
100~00

1200$00
1200~00

200~OO
600$00
2000'>00

2 4()()~OO
7200;,<iOO
24()(H!OO

l00~OO

1~()()~OO

7()();llOO

8400..,)00

aOO:iOO

3600·iOO

Artilharia

-Regimento de artilharia ligeira n.· 2.
Regimento de artilharia ligeira n.s 3.
Regimento de artilharia de costa (batoria de Alcabideche) . . . . . . . .
Regimento de artilharia pesada n.v 2. .
Regimento de artilharia pesada n.O3 ..
Bateria de artilharia
de guarnição
II.o2(a)
.
Bateria antiaérea de Leixões . . . . .
Destacamento do Forte do Alto 00
Duque..
.
.
Depósito Geral de Material de (juerra (b)
Depósito Geral de Material de GuerraPaiol de Sacavérn (h). . . . . . . .
Depósito Geral de Material de GuerraPaiol da Ameixoeira (ú) ..
Campo de tiro de Alcochete (Ii)

1200~00

Cavalaria

Regimento de lanceiros 1 .
Regimento de lancciros 2 .
Hegimento de cavalaria n.O6 . . . . .
Regimento de cavalaria II ° 6-Esquadrão ri, Chaves . . . . . . . . . .
Regimento de cavalaria n.O7
....
Centro Militar de Educação Ftsica, Equita;ão e Desportos
Engenharia

Regilllcnto de engenharia n.? 2
Regimento de engenharia n.O2 . Batalhão (Ie trall~lnis~ões .
.
Batalhão de pontoneiro (I':. P. E.).
lIaLlll',io til' engenharia n.·;\ ...

2 100~()()

100 00
;10000
300·,00

aGOO 00

2{)(hOO

2 IOO,)()()

1 2()(h~()()

;1600.')00

Serviço de saúde
~.o

'rupo di' «ompnnhins dI' saíllle .

ORDEM
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Unidades

DO EXERCITO

e estabelecimentos

militares

N.o 5

Verba mensal

1.' Série

Verba

anual

Serviço veterinário
Hospital

Militar

Veterinário

Serviço de administração
Escola Prática

Militar

550$00

6600$00

100m
80$00

1200';00
960100

200$00
125100
250$00
200$00
150$00

2400100
1500$00
3000$00
2400m
1800$00

300$00

3600$00

militares

Instituto de Altos Estudos Militares
Depósito Geral de Material Sanitário (c)
Casa de Reclusão do Governo Militar de
Lisboa .
'.
.
Casa de Reclusão da 1.' Região Militar
1.' companhia disciplinar.
. . . . . .
Depósito Disciplinar
. . . . . . . . .
Depósito Geral de Adidos. . . . . . .
Companhia c1ivisionária de manutenção
de material . . . . . . . . . . . .

..

(a)
(b)
(e)
(d)

1200$00

militar

de Administração

Estabelecimentos

loo,poo

....

24.0{J para a Comissão Liquidatária
do batulhão do caçadores n.o 4.
A sacar pelo conselho administrativo
da Direcção do Serviço de Material.
A sacar poia Dirocçllo do Serviço de Saúdo limitar.
Inclui a bateria do artilharia anrlaéren da Madolrn.

7 - Postos antivenéreos das unidades
e estabelecimentos militares

Unidades

e estabeloclmentos

milltares

Vorba mensal

Verba anual

100,~00
70>'100
70,)00

1200$00
840$00
840 00

150,)00

1800'00

150,)00

1800$00
1800p)()()
1200·500
1200 00

Verba anual, 1M 000,. - Oapttulo 7.·,
artigo 309.·, n ,? 1), alinea b)

Comandos
Governo Militar de Lisboa

1.' região militar
2.' região

militar
Infantaria

Escola Prática dc Infantaria
.....
Centro de Instrução de Sargon t08 :\lilicianos de Infantaria
........
Regimento de infantaria n.· 1 .
Regimento de infantaria n.v 2.
Regimento de infantaria 11.· :l .

lIíO~OO
tOO,)()()
100 00

ORDEM
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Unidades e estabelecírneut

DO EXERCITO

os militares

375

N.o 15

Verba mensal

Regimento de infantaria n.v 4 .
Regimento de infantaria,u.s 5 .
Regimento de infantaria n.? G •
Regimento de infantaria n.? 7.
Regimento ele infantaria 11.· 8.
Centro de Instrução de Operações Espociais -,
Regimento de infantaria n.· 10
Regimento de infantaria n.? 11
Regimento
de infantaria
n.? 12
Regimento de infantaria n.? UI
• Regimento de infantaria n.v 14
Regimento de infantaria n.v 15
Regimeuto de infantaria n.? 11\
B a tal h o inrlependente de infantaria
n.v 17 .
,
.
Batalhão
independente
de infantaria
n.v 18.
Batalhão
independente
de infantaria
n.v 19.
Batalhão de caçadores n.? 5,
Batalhão de caçadores n." l; ,
Batalhão de caçadores n.· 8 ,
Batalhão de caçadores n." 9 .
Batalhão de caçadores n.v 10 , ...
,
Campo rle tiro da serra da Carregueira
....
: .........
Carreira de tiro de Espinho (n. A. C. A. 3)

Verba

anual

100~00
100$00
100$00
100$00
100$00

1200$00
1200$00
1200$00
1200$00
120tl$00

160$00
100$f)0
100$00
100$00
150$00
100$00
100$00
100$00

1800$00
1200$00
1200$00
1200$00
1800$00
1200$00
1200$00
1200$00

160$00

1920$\lO

100$00

1200$00

200$00
150$00
100$00
100$00
10011')00
300$00

2400$00
1800$00
1200$00
1200$00
1200$()()
3600$00

50$00
100;$00

60011')00
1200~~OO

ã

Artilharia
Escola Prática de Artilharia
. , , .
I
150$00
Escola Militar de Electromecânica
,
100}~OO
Reg~llIento de artilharia ligeira n.s 1.
200$00
Reg~mento de artilharia ligeira n.v 2.
150$00
Reg~mento de artilharia ligeira n.· 3.
1ooillOO
RegImento de artilharia ligeira n.? 4.
100$00
125$()0
~eg~ment() de artilharia ligeira n.· 5.
R og~lIIento de artilharia pesada n.· 1.
150$00
eg!mento de artilharia pesada n.? 2,
l00~OO
~eg~Inento de artilharia
pesada n.? 3.
100$00
eglluento de artilharia de costa
. . .
350~00
Re~imento de artilharia de costa (bate100-;500
B' na de Alcab'de
I
Ch e )
.
atena
de artilharia
rle guarnição
n.»
1
100$00
C
.
en~ro de Instrução
(lo Artilharia Anti- I
G aerea e d c' (' osst a.
. I lOO,~OO
rupo de artilharia. contra aeronaves
n,o 2
100$00
Bat . : . "
.
ena llHlependente de defesa de costa
1
.
ioosoo

I

lI.·

1800$00
1200~OO
2400$00
18oo~()O
1 200:S00
1 200~~00
1500$00
1800$00
1200-;500
1 200~OO
4 2oo~00
1200$00
120<HOO
1 200~00
1200$00
1200,~OO
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e ostabotectmoutos

militare.

N.o 5

Verba mensal

Bateria
de artilharia
tio guaruiç ão
n.s 2 (a)
.
Destacamento
misto do Forte de Almada.
Destacamento
do Forte
elo Alto do
Duque
.
Bateria antiaérea de Leixões . .,
.
Depósito Geral de Material de Guerra (ó)
Depó~ito Geral de. Material de GuerraPaiol de Sacavem (b)
•......
Depósito Geral de Material de Guer1'aPaiol da Ameixoeira (b) . . .,
.
Campo de tiro de Alcochete (b) ....
Grupo de artilharia
contra aeronaves
n.v 3 .

j.'

Verba

Série

auua l

200,100

2400$00

1()()~00

1200$00

lOO~oo
100,100
150,100

1200$00
1200100

1800$00

60$00

720$00

60$00
100$00

720$00
1200100

100$00

1200$00

150~00
100~00
1oo~00
350illOO
100$00

1800100
1200100

1200$00
4200,$00
1200$00

60illOO
150~OO

720$00
1800~00

100$00

1200100

1oo~00

1200111'00

Cavalaria
Escola Prática de Cavalaria
Regimento de lanceiros 1. .
'Regimen to tio lancoiros 2. .
Regimento de oavalaria n.· 3
Regimento de cavalaria n.? 6 .....
Regimento de cavalaria n.O 6 - Esquadrão de Chaves . . . . . . . . . .
Rogimento de cavalaria n.? 7 .....
Regimento de cavalaria n.s 8 . . . . .
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
..
.
Regimente (lo cavalaria !l.O 5

sosoo

;)(j0~()()

Engenharia
Escola Prática de Engenharia.
Hegilllento de engenharia n.v J
H.egilllonto do engenharia n.v 2 . . . .
Regimento de engenharia n.O 2 - Batalhão do transmissõea . • • • . • . .
Grupo tio companhias de trem auto.
Batalhão de caminhos de ferro . . . .
Batalhão de telografistas
. . . . . • .
Centro de Instrução dos Caminhos ele

Ferro

.

Companhia divisionária (lo manuteuçâo
do material . . . . . . . . . . . .
Batalhão de engenharia n.· 3

100$00
2{)(J~00
100$00
70$00
100$00
200$00
150,$00
125$00
200~00
tOO$()()

Serviço de saúde
L.. grupo do cotupanhias de saúdo .
2.· grupo de companhias (lo saúde.
Hospital Militar [{egional n.· 1 . .

100$00
70~00
70"00

1200$00
2400100
1 :!oolOO

810,100
1200100
2100100

1800100
1500/00
2 toolO()
I !.!001()()

1.' Série

ORDEM

DO EXERCITO
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mllltares

Hospital Militar Regional n.O2
Hospital Militar Regional n." 4 . .
Ilospitall\Iilitar
da Praça de Elvas
Serviço veterinário
Hospital

377

N.o 5

I

Verba

mensal

Verba

anual

70$00
70$00
100$00

8W$00
840$00
1200$00

70$00

840$00

200100

2400$00

100$00

1200$00

500$00

6000$00
1200$00
840~00

militar

Militar Veterinário

Serviço de administração

militar

Escola Prática de Administração Militar
1.0.grupo de companhias de administração militar
Estabelecimentos de ensino
Campo de instrução militar de Santa
Margarida ........
Escola Central de argentos
Colégio Militar
. . . . . .

100100
70~00

Estabelecimentos militares
Casa de Reclusão do Governo Militar de
Lisboa
1.' companhia ,li .ciplinar
Depósito Disciplinar.
.

70$00
70$üO
70$00

(o) Inc lul a I,ntoria nnU"ó"'a da ;lradoi r u.
(I,) .\ . acar pele ccnsulho udmlnístratl
vo ,Ia Dlrueção

840$00
810$00

840100

do SOI'l'I~o do Mnturlnl ,

8 - A .. i.tência religio.a
(!).e"]lt·~;b 1:0111arti~(ls .1(' expediente e diver o matoria! não e'IH'cutcado, n'r!.n anual: 27000,) - capítulo 4.°, nrtigo 202.·, li.· 1)

l:ui«lhcio8

U olitulu .•tertmOlttns

ndtitllro!ot

1!0BP!tal .\Iilitar Principal
. . .
110 p!tal'.\f!l!tal'
ltcgiounl II," J .
llosp!tal .\I~l~tal' ){,·giulI:l1 n." :! .
p!tal \hhtnl' 11cgiullal 11.0
fio pltal :\Iilitar Hpg'iolll\lll.o.1 ..
(' o flltal .\lil_itar da 1'1'1I'in ,II' I',h as
,a~II]10 do 111 trução militar d,' 'allta
1" .,Ial'gal'i,h ••
• • • • • • • • • • . .
\cgllllf'nto .I,. infantarla II," 1.1 ...

IIo

a.

Vorho

mun. ai

Vnrhn

auual

.no

1 OO()~O()
1000"00
5 150,,-00

83 );10
3>5:)0
83 :10

1 OOO,JOO
1 000100
I 000500

8:\jl:m

Ra~30
I;)

:1 :;:S:lO
8:1 :)1)

I GOO$OO
1 OO()~()()
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militares

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea e de Costa.
. . . . .
Regimento de cavalaria n.? 7 .
Escola Prática de Engenharia.
Academia Militar
Colégio Militar .
Instituto
'I'écnico Militar dos Pupilos
do Exército . .
Instituto de Odivelas , . .
1." companhia disciplinar.
Depósito Disciplinar . . .
Quartel-General
da 2.' Região Militar

N.O 5

Vorba meusal

1.' Série

Verba anual

70~80
83~30
250~OO
83~30
83~30

850~OO
1000$00
3OOO~OO
1 OOO~OO

83$30
83$30
83~30
83~30
83~30

1000$00
1000~00

1 OOO~OO

1000100
l000l()()

1000100

10 - AssisUncia religiosa
(Pagamento de serviços (' diversos encargos não especificadoverba anual: 13 500~ - capítulo 4.°,artigo 203.°,n.? 1)

Unidades

e estabelecimentos

mlllture.

Quartel-General
da 2.' Região Militar
Campo de instrução militar do Santa
Margarida
Regimento de infantaria n.v 11 ....
Centro de Instrução
de Art ilhari a .\ntiaérea e de Costa.
"
.
Regimento de cavalaria II." 7 .
Escola Prática de Engenharia.
J lospital ~lilital' Principal.
• .
Hospital Milltar I{egional n.v 1
Hospital ~{jlitar ltegiollal n.O 2
Hospital .\1ilitar Hegional n.O 3
Hospital :\filitar I{egional n , ° 4 .
Ilospital ~rilitar da J>ra~'a de l~h:\8
vcadcmia Militar
. . . . . . . .
Colégio Militar
Instituto
Técnico
'lilital'
dos Pupilos
do gx(h'eÍto
J nstituto do Odiv elas.
1." companhia disciplíuar
Depósito
Discip linar . .

Verba mensal

Verba

anual

50~OO

ÜOO~OO

200100
50100

2 400~OO
600100

12g350

150~OO
600100
1200g300
l00~OO
!'iO~OO
600~00
600,00
50~00
1200100
100~00
600t600
50~OO
6()0~OO
50~OO
r,OOIOO
50~OO
62150
750~00
(i00i!00
50i!00
50~00

5O~00

50,S
00
50100
50.s00

(;00100
600<100
600100
600~OO
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o Ministro

N,o 5

do Exército,

Mário José Pereira da Silva

Está conforme.

o Chefe do Gabinete,

t

•

Irf'C&cr

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
•

Ordem do Exército
1_a Série

N,O 6
Publica-se

31 de Maio de 1961
ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS
Ministério do Exército
Direcção

do Serviço

de Fortificações

e Obras

Militares

Decreto n_O 43634
(1011 iderundo
que foi adjudicada
ao industrial
de
Construção civil António Dautas Afonso Coelho a empreitada
de cou trução de Ulll armazém
para reserva
(~l' fardamento
do Depósito
Geral ele Fardamento
e
(alçado,
no Rio Seco,
III Lisboa;
. (:Ol:sidcrulldo que pnra a execução de tal empreitada
eS,ta _fL'ado um prazo que abrange
parte dos anos C('O110llllcos de ] 9Gl e lOô
T
"',
1 en<1o em vista o disposto no artigo 22,° e seu
1."
(o Decreto-Lei
n ." 41 :375, de 1!) de Novembro ele 1957;
t' U 'ando da facu!t1n(l(\ ('()uf(\l'ida pelo n." :3.0 do ar19o 109,° da
onstituiçílo,
o Governo decreto e eu 1'1'0lllulgo o ..eauint
:
1 Artigo
1." E autorizado
o conselho administrativo
~aDir
\,ão do erviço ele Fortificações
e Obra, Mili~I'es ,a .('tI 'lll'ar contrato ('OJll o indu lrial de construÇ,lO ~Cl\'ll \ntónio
Duntus AfOIto Coelho para a ex cuçao da empreitada
de con rtrução de um armazém
O

)

,
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para reserva de fardamento
do Depósito Geral de Fardamento e Calçado, no Rio Seco, em Lisboa, pela importância
de 1 722 700$, acrescidos
de 86 175$ para
despesas de expediente
e administração.
Art. 2.° Seja qual for o valor dos trabalhos
a realizar,
não poderá o conselho administrativo
da Direcção
do
Serviço de Fortificações
e Obras Militares
despender
com pagamentos
relativos aos trabalhos
executados,
por
virtude
deste contrato, e a despesas de expediente
p
administração
mais do que as impoetâncio
abaixo
indicadas:

Em 1961
Em 1962
ou

° que

903000$00
905 835$00

se apurar

Publique-se

como saldo

e cumpra-se

do ano de 1961.

como nele

se contém.

Paços do Governo da República,
1 de Maio de
] 96]. - AMÉRICO DEUS ROnlllGUES
TlIOMAZ António de Olivei'ra Salazar - António Momscel.Pinto Bar710sa - Má7'io José Pereira
da Silva - Eduardo
de
J rantes c Oliveira;

Presidência do Conselho e Ministério do Ultramar
n.O 43655

Deoreto-Lel

Tornando-se
neces: lírio estabelecer
as normas de subordinação
disciplinar
e o reg'ime jurfd ieo elos elemel~~
S
tos pcrt cncentes tlS forças mi I iíurisad as o aos deIlln1•
Ol'galli:-nnos do Estado que nas províncias
ultrrull(\rlnas sejum eventualmente
color-ados sob comando ou
autoridade
m il ilur ;
Atendendo
a que tal circunstância
con'(':ipoll<le, 1101'.
.
dI'
ma 1monte, a situações
quo e x )O'em
per f 01't a 1111ichele
'..
'.
'1·'
.
l
i
o
t
1edll'J1('J·l
aC('HO e o sentir o (1(' (hSC1}> i nu (' <le pron n () )
que cnructeriza
as inst ituiçôcs militare:,;.
. 3 o do
'I'eudo cm considerução
disposto no nrt 19:~ ,~~.. los
Código do Justiça
Milital'
quanto lL conl]H'tt·ncHl <
tribunais
militares;
t do
Usando
da faculdade
conferida
pela I.~ pur e de.
.'
n ," 2.° do artigo
109 .0 da C'onstituiçüo,
() Governo

°
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creta
e eu promulgo,
para
valer
como lei, o seguinte:
Artigo 1:0 Os elementos das forças militarizadas
que
prestem serviço nas províncias
ultramarinas,
quando,
individual
ou colectivamente,
ej am colocados
pelo
governo da província
sob comando ou autoridade
militar, estão suj eitos à disciplina
militar
e tt jurisdição
dos tribunais
militares
para os actos praticados
durante o período em que estiverem sob esse comando ou
autoridade,
nas mesmas condições que se encontram
estabelecidas
para os elementos das forças militare.
§ 1.0 Como força militarizadas,
para efeitos de apli• cação do disposto no corpo do presente
artigo,
compreendem-se
as seguintes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

.9)

Guarda Fiscal;
Polícia de Segurança
Pública;
Polícia ele Viação e Trânsito;
Polícia Administrativa;
Polícia Internacional
e de Defesa do Estado;
Guarda rural ou equivalente ;
Outras forças de natureza
semelhante,
constituída
ou a con stituir,

§ 2.° A ubordinação
di eipliuar e o regime jurídico
das unidades
ou corpos de voluntário
são regulados
por diploma especial.
Art. 2.° Os funcionários
dos organismos
do Estado
q~e prestem
erviço nas províncias
ultramarinas
mas
llao s.e encontrem
abrangidos
pelo disposto no artigo
antenor,
quando, individual
ou colectivamente,
sej am
Co!oyado;; pelo governo
da província
sob autoridade
~~Il;tar, e:,;t~o su.i~itos. ~.I di sciplina militar
e à _jmisd çuo dos tribunais militare:
para os actos praticados
urante o período em que e stiverem
ob e sa autoril
(ade
1)
,.
t
t
.
.
.' ias um amen e quan o ao crrmes previstos
e
PunIdo' pelo
ócligo de Ju tiça Militar.
Puhlique_

()gt~·o.
do
.-

1
n'·

e e cumpra-se
Governo

da

como nele
República,

>;0

contém.

4 de

Maio

de

AlltóALO di 07i/'cIra Salazar
- Pedro Thcotônio Pereira A1'~~ (~o Scll1llz - .10({0 rir Jfatos ~lntulles Varela - à~1
.li an.ue] Pinto Barbosa ârio José Pereira
t va - Fernando
Quintanilha Mendonça Dias AMBRICO

'S'yo

DE

'l'UOMAZ -

RODRIGUES

sr

ORDEM DO EXERCITO

384

N.o 6
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M arcello Gonçalves Nunes Duarte M athias - Ed'ua'rdo
de A rentes e Ol-iveim - Adriano José Alves MoreiraFrancisco de Paula Leite Pinto ~ José do Nascimento
Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - Henrique Veiga de Macedo - Henrique de
Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho.

Ministério do Exército
Repartição

do Gabinete

Decreto n.s 43664

Usando da faculdade conferida pelo n ," 3.° do artigo 109. da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo único. O n ." 1.0 do artigo 28.0 do Decreto
n,? 34 093, de 8 de Novembro de 1944, passa a ter a
seguinte redacção:
0

Art. 28.
1. o Não ter menos de 10 nem mais de 12 anos deIdade em 31 de Dezembro, do ano em que concorre
à matrícula no 1.0 ano ou idades correspondentes
para a matrícula nos 2.° e 3.° anos.
0

Publique-se

•

•

•

•

•

e cumpra-se

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

como nele se contém.

Paços do Governo da República,
5 de Maio de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES TrrOMAZ - António de Oliveira Salazar - Mário José Pereira da
Silva - Francisco de Paula Leite Pinto.

Ministério das Finanças
Direcção-Geral

das Alf&ndegas

Decreto-Lei n.O 43671

Usando da faculdade conferida pela L" parte do
n." 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo. decreta e eu promulgo, para valer como lei, o segUlnte:
Artigo 1.0 E concedida a isenção de direito e dos
emolumentos gerais dos artigos 11.° e 19. da tabela. II
0
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anexa à Reforma Aduaneira, aprovada pelo Decreto-Lei n.? 31665, de 22 de Novembro de 1941, ao material de guerra importado para as forças armadas
adquirido por conta de verbas orçamentadas para os
fins a que se refere o artigo 25. da Lei n,? 2050, de
27 de Dezembro de 1951.
Art. 2. O material importado para defesa do País
por virtude de obrigações assumidas em acordos internacionais beneficia do mesmo tratamento que usufrui
o material referido no artigo anterior.
Art. 3. O material exportado em consequência de
acordos internacionais é isento de direitos de exportação e dos emolumentos a que se referem os artigos 14.
e 19. da tabela II anexa à Reforma Aduaneira.
Art. 4. Pelos serviços respectivos serão enviadas à
Direcção-Geral das Alfândegas listas discriminativas
do material, em duplicado, acompanhadas de informação de que o m SlllO é pago como está previsto no
artigo 1.0, ou foi cedido.
0

0

0

0

0

0

Publique-se

e cumpra-se

corno nele se contém.

Paços do Governo da República,
8 de Maio de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - Pedro Theotónio Pereira Arnaldo Schulz - JOelO de Motos Antunes Varelatlntónio Manuel Pinto Barbosa - Mário JG lé Pereira
da Silva - Fernando Quintanilha Mendon0' DiasMorcello Gonçalves Nunes Duarte Mat7âas - Eduardo
de tirantes e Olioeira - Francisco de Paula Leite
Pinto - José do Nascimento Ferreira Dias JúniorC'arlos Gomes da Silva Ribeiro - Henrique Veiga de
AIacedo - Henrique de Miranda V asconcelos Martins
de Carvalho.

Direcção-Geral

da Contabilidade

Decreto

n,O

Pública

43675

Com fundamento na dispo ições do artigo 3. do
Decreto'Lei n." 24814, de 10 de Janeiro de 1935, e
lllediante propo. ia. aprovada, pelo Ministro das Fiuanças, no termo do mesmo urtico j
0

38G
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Usando da faculdade conferida pelo n ." 3.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 São autorizada, as repartições da Direc(,'ão-Geral da Contabilidade Pública re pectivas a mandar satisfazer, em conta da verba de de pesa de anos
económicos findos inscrita nos orçamentos do actual
ano económico, as quantias seguintes:

MInistério do Exército
Encargo do ano do 1959, respeitante a despesas com
ferragens, curativos e medicamentos de solípedea,
a liquidar pelo conselho administrativo
do Instituto de Altos Estudos Militares.
.

Publique-se

e cumpra-se

2366 50

como nele se contém.

Paços do Governo da República
9 de Maio de
1961. - AM:BRICO DEUS UODRIGUES TUOMAZ - António de Oliveira Salazar - Pedro Tlieotônio PereiraArnaldo SChlllz - João de Matos Asitunes VarelaA.ntónio Manucl Pinto llarbosa - Mário José Pereira
da Silva - Fernando Qllintanilha Mendonça DiasMarcello Gonçalves Nunes Duarte Jfathia.~ - Eduardo
de A1'antcs e Oliveira - Francisco de Paula Leite
Pinto - Jose do i'lascimento Ferreira Dias Lúnior=-:
Carlos Gomes da Silva Ribeiro - Henrique rei.ga (le
Jlaredo - Henrique de Miranda T'a.~eoncelos Martins
de Carvalho.

Ministério do Exército
Rcpartisão

do Gabinete

Deoreto n.O 43678

Usando da faculdade conferida pelo n." 3.u do artigo 109.0 da Constituição, o Governo decreta c cu promulgo o ,eguinte:
,
l\.rtigo único.
ompetu ao dir ctor do Instituto 'l'ecnico Militar dos Pupilos do Exército admitir e dl':-l}H'-
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dir O pessoal civil assalariado,
dades legais.
Publique-se
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observadas

as formali-

e cumpra-se como nele se contém.

Paços d~ Governo da República,
10 de Maio de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES TrroMAZ - António de Oliveira Salazar - Mário José Pereira ela Silva.

Ministério das Finanças
Direcção-Geral

da Contabilidade

Pública

Decreto n.O 43702

Com fundamento no § 1.0 do artigo 17.0 do Decreto
n ," 16670, de 27 de Março de 1929, no artigo 37. do
Decreto n.? 18331, de 24 de Maio de 193.0, nas alíneas a), b), c) e e) do artigo 35.° do referido Decreto
n.O 18 a81, no artigo 2.° e seu § único do Decreto-Lei
n.> 24 914, de 10 ele Janeiro de 1935, em execução do
Decreto-Lei n." 43 582, de 4 de Abril de 1961, mediante
propo tas aprovadas pelo Ministro das Finanças, nos
termos do n." 1.0 do artigo 9.° do Decreto-Lei n." 22 47.0,
ele 11 de Abril de 1933, e nos do mencionado artigo 2.
:10 Decreto-Lei n." 24 914;
. Usando ela facul dado conferida pelo u. ° 3. do artIgo 10n.0 ela Constituição, o Governo decreta e eu proll1ulgo o seguinte:
.
'
.
. Art. 2.
ão aberto no Ministério das Finanças crérhtos especiais, no montante de 45 717 849 $70, destinados quer a reforçar verbas insuficientemente dotadas,
quer a prover à realisação de despesas não previstas no
Orr;:amento Geral do Estado em vigor:
0

0

0

................
0

....

\1inislério do Exérclto
C1upltulo 3,° " ervicos
Academia

de iustrução»:
Militar

.\rt~!:(o 00,0 "Outros
Yl<lndes

recreativas

(Lisboa)

encargos»,
C culturais»

3) «Act i, , ,

D,O

200000$00

ORDEM
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Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos
(Mafra)

Artigo 70.°, n.O 2), alínea
tual»
Instituto

b)

"Pessoal

even74460$00

.

de Odivelas

Artigo 151.° «Bcmunerações
certas ao pessoal
em exercício», n.? 3) "Pessoal assalariado»,
alínea a) "Pessoal permanente»:
(Durante 334 dias) :
Duas roupeiras de L" classe
a 26$ . . . . . . . .,
Cinco roupeiras de 2.a classe
a 22$ . . . . . . . ..
Artigo 158.°, n.v 1) "Subsídio

17 368$00
36740$00

do Estado

54108

00

119900$00

... »

Capítulo 7.° «Orgãos hospitalares - Hospital Militar Principal
(Lisboa)»:
Artigo 265.°, D.O 2), alínea b) "Pessoal ovcntunl»
.

12.3 2 0$00
573748$00

...........

.

..

..

..

..

..

.

..

........

Art. 3.° Como compensação do crédito, designados
no artigo anterior, são efectuadas as seguinte alterações ao Orçamento Geral do E tado em execução, representativas de aumentos de previsão de receitas e de
redução em verbas do despesa:

...

i\linislél'io do Exérclto
Capítulo 1.0, artigo 5.°, n.s 1)
.
Capítulo 3.°, artigo 52.°, n.O 1)
.
Cnpítulo a.o, artigo 1fil.o, 11.° 1)
.
Cnpítulo 3.°, urtigo l:H.", 11.° a), nllnplI a)

100710 00
200000$00
13102.1 00
12 084 00

-

573718$00

Art. 0,1. ~
rubrica nos

Sã~ ~utOl'iz~d~s

...
o

a~ ~e';ui~L~S'
:11tera~õos
e

ele

01'(;[I111en (OH:

l\Hnisl('rio do Exérclto
o
1
1
f ('
1 ·i('ot, dos1 Cl~VO 1vrmcnto
, o (e
«), QU:1( l'(! :I ec o a I'U)~
3.°,
cr i a na alíuca a) do n." ,l), artigo 1;)1.", capltulo
í
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N.O 6

reforçado por força do artigo 2. do presente diploma,
onde se lê:
0

12 roupeiras de 3.a classe .

..

deverá passar a ler-se:
5 roupeiras de 3.a classe.

Estas correcções orçamentais foram registadas na Direcção-Geral da Contabilidade Pública, nos termos do
§ único do artigo 36. e nos da parte final do artigo 37.
do Decreto n 18 381, de 24 de Maio de 1930, e a minuta do presente decreto foi examinada e visada pelo
Tribunal de Contas, como preceitua o aludido § único
do artigo 36. do Decreto n," 18381.
0

0

.?

0

Publique-se
Paços

e cumpra-se

19 de Maio de
- António de Oliveira Salazar - Pedro Theotónio PereiraAlfredo Rodrigues dos Santos Júnior - João de Matos
Antunes Varela - António Manuel Pinto Barbosa :-:
Mário José Pereira da Silva - Eernasulo Quintanilha
Mendonça Dias - Alberto Marciano Gorjão Franco
.Vogueira - Eduardo de Arantes e Oliveú'a - Manuel
Lopes de Almeida - José do Nascimento Ferreira Dias
.Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - José João
Gonçalves de Proença - II enrique de Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho.
HJ61. -

do Governo

como nele contém.

AMÉRICO

(HoctiOcado

da República,

DEUS

RODRIGUES

Trrouxz

no fli<Írio do Ooueruo n.? 1:J8, 1." só!';", do Hi <10 Junho

de lDG1).

11- PORTARIAS
Presidência do Conselho
Gabinete

do Ministro

da Defesa

Nacional

PortarIa n.· 18481

M~~nda o Governo da República Portuguesa,
pelo
l~lstro da Defe a Nacional, o seguinte:
d os termo do artigo 6. do Decreto-Lei n." 42559,
d~ Outubro de 1959, reforçar, com aa quantias que
, IndIcam, as eguintes verbas da tabela
despesa do

s:~

0

no

3\)0

ORDEM

N.O 6

DO EXERCITO

orçamento
privativo
<las forças terrestre
em vigor na província
de Moçambique:
Pagamento
Artigo 10.°,
nistrativos
incorporar
milicianos»
Artigo 10.0,
nistrativos
incorporar
nas» . .

de serviços e diver80s encargos:

n.? 1), alínea
- Preparação
na província . . . . . .
n.? 1), alínea
- Preparação
na província
. . . . . . .

tomando
como
dades existentes
Pagamento

Presidência

b) «Encargos admimilitar de pessoal a
Curso dc Rarg€'l1tos
. . . . . . . . . .
ti) «Encargos admimilitar de pessoal LI
- Recrutas
indíge. . . . . . . . . .

contrapartida
as seguintes
na mesma tabela:
de serviços e diversos

Artigo 10.0, n.? 1), alínea
nistrutivos - T'ropurneão
incorporar na província
mar» . . . . . . . . .
•\rtigo 10.°, n.v 1), nltnca
nistrativos - Preparação
a incorporar na província
do ultramar»
. . . . .

O Ministro

ultramarinas

+

000 000';:;00

+

1 000 000 00

+

1600000

00

disponibili-

encargos:

a) «Encargos

admimilitar d pessoal n
Recrutas do ultra. . . . . . . . . .
c) <d;~n('argos ndmimilitar
de pessoal
g~('ola de cubos
. . . . . . . . . .

900000

DO

------

do Conselho,
22 de Maio
ela Defesa Na('ional,
António

de 1961.de Oliveira

Salazar.
Ministério do Exército
Repartição

Portaria

do Cabinetc
n,O

18494

'I'ornaudo-se
creto-Leí
Manda
Ministro

ri

neces: úrio fixar a muneiru C0J)10 (leveJ1l
specinis d dificuldtHle
o ~ 1. do artigo 6. c1~)}cn ." 28404, d 31 d nez 1111>rode 19.31'1
o Governo da R pública portugue~!l,
pc o

ser definidas
as situacõ
de perigo a que se refere

do E.·ército,

0

0

o Hegllinte:

as

1. O pe

cal elo E_'ército fazendo p,\1't! c1a~ Forç ~
.
Ii 'ecto conl ho
em operncoes
que e. t ejam
m con t n« t o (11
0

inimigo deve, er con~i~lcra(lo em '('l'\"iço de ('tllllpan
na zona da frente.

'
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2.° O pessoal do Exército fazendo parte das forças
envolvida,s em operaçõe mais que nã'O estejam em contacto directo com o inimigo deve ser considerado em
serviço de campanha fora da zona da frente.
3.° Compete aos comandos das regiõe militares ou
aos comandos territoriais independentes fixar o grau de
perigo a que estão sujeitas as forças sob o seu comando.
4.° O comandos referidos no n." 3.° devem fazer publicar em Ordem de Serviço, a enviar à Direcção do
Servi\,o de Pessoal, relações das forças que devem ser
consideradas em cada uma das situações definidas nos
n."' 1.0 e 2.0, das quais constem as datas de início e fim
daquelas situações.
Ministério 'do Exército, 30 de Maio de 1961.O Mini tro do Exército, Mário José Pereira da Silva.

111- DETERMINACÕES
Ministério do Exército
Repartição

do Gabinete

Determinação

do Ministro

n.· 5

O emblema a usar pelo pessoal em serviço no Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército terá o forll1ato e as dimensões que a seguir se reproduzem:

Determinação

.A.2 emblema

n.s 6

a u ar pelo pes oal do Depósito Geral de

te 1dos terá o formato o a' dimensões que a seguir se
produzem:

392
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n,> 7

Patrono da arma de cavalaria e dia consagrado à arma

Que seja considerada patrono da arma de cavalaria
a figura do capitão Joaquim Mouzinho de Albuquerque e
seja considerado dia consagrado à arma de cavalaria
o dia 21 de Julho.

IV - DECLAR!CóES
Ministério do Exército
5. a Repartição

da Direcção-Ceral

da Contabilidade

Pública

De harmonia com as disposições do artigo 7.° do Decreto-Lei n ," 25299, de 6 de Maio de 1935, se publica
que S. Ex." o Ministro do Exército, por seu despacho
de 29 de Março último, autorizou, nos termos do § 2.°
do artigo 17.° do Decreto n 16670, de 27 de Março
de 1929, a seguinte transferência:
,?

CAPITULO
Serviços
Instituto
Despesas

3.°

de instrução
de Odivelas

com o pessoal :

Artigo 151.° «Remuneraoõos
cortas ao pessoal em exercício»:
Do n.v 1) «Pessoal dos quadros aprovados por
lei»
. . . . . . . . . . .
- 60 410$00
Para

o n.? 3) «Pessoal assnlanndoa :
Alínea b) «Pessoal eventual» . . . . ..

+

60 410$00

De harmonia com o preceituado no artigo 14.° do
Decreto n." 43425, de 23 de Dezembro de 1960, esta
transferência
foi confirmada, em despacho de 20 de
Abril findo, por R. Ex." o Ministro das Finanças.
5. a Repartição da Direcção-Geral da COlltabilida(~e
Pública, 1 de Maio de 1961. - O Chefe da Reparfição, Josr de Oliveira Carvalh o,
De harmonia com as disposiçõe
do artigo 7.° do I?ecreta-Lei n." 25299, de 6 de Maio de 1935, se pubhca
que S. Bx." o Ministro do Exército, por seu despacho

1.' Série
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<1e 27 de Abril último, autorizou,
110S termos
do § 2.0
0
do artigo 17. do Decreto 11.° 16670, de 27 de Março
ue 1929, a seguinte transferência:

•

CA.P!TULO

3.°

Serviços de Instrução
Academia

Desposas
A'rtig052.

0

Militar

com o pessoal.'

«Remunerações

certas

ao pessoal em exercício»:

Do D.O 1) «Pessoal dos quadros aprovados por
lei» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pm-n

o n.s 3) "Pessoal assalariado»:
Alínea b) «Pessoal eventual» . . . . . .

-

78287$00

+

78 287 $00

De harmonia
com o preceituado
no artigo 14.0 do
Decreto n." 43425,
de 23 de Dezembro
de 1960, esta
tra~srerência
roi confirmada,
em despacho
de 12 de
M:alO corrente,
por 8. Ex." o Sub recretário de Estado
do Orçamento.
5." Repartição
da Direcção-Geral
da Contabilidade
P_ública, 22 de Maio de 1961. - O Chefe da Repartiçuo, José de Oliueira Carvalho.

v-

CIRCULARES

Ministério do Exército
Chefia

do Serviço de Verificação
de
e de I nspecção
Administrativa

Contas

De,~contos dos oficiais da I'CSe1'Va pa7'a a Caira

Geral

de /1 posentações,
citolUunico
a V. Ex." que S. Ex."
< o, por de~pacho de 24 de Maio
<ip~recer n.? 31/60, <le 7 de Abril
l'l(~na-Geral da Repúbl ica, cujas
e\'en1 :

1\

o Miniatro do Exérde 1961, homologou
de 1960, da Procuraconclusõe
se trnns-

d 1."
revisão <le pensões de reserva,
ao abrigo
o ~rtlgo 7.° do Decreto-Lei
u." 41 654, de 28 de
l\[alo
de 195,
lia redacção
do Decreto-Lei
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N.o o

1.' 'óric

H.O -11958,
de 1-1: de Novembro do mesmo ano, implica a actualisução
das quotas ele contadas para a
Caixa Geral de 'Aposentações
relativamente
ao período de tempo correspondente
a serviço prestado
posteriormente
a 1 de Outubro de 1954.
2.~ A referida
actualiznçâo
determinae pela
diferença que porventura
haja
entre a quotas
pagaR nes e período e a que deveriam ter sido pagas em função da diferença
de vencimentos
que
influem na revisão,
eguudo o dispo to na alínea a)
(lo mesmo artigo 7.°, bem como pela diferença
das
taxas legais em vigor nos doi momentos
con iderados, na medida em ql1e tais diferenças
'e verifiquem.
administrativa
para resolu3.a A competência
ção, em via g('ral e abstracta
ou em cada ca o concreio, sobre a que tão ou qu tõe. cuj a solução fica
apontada
pertence exclusi v amente ao :Mini tro das
Finanças,
ouvida a admini tração da Cai. a Geral
de Aposentações,
não tendo o Mini tério do Exército outra competência
que não eja a xecução ,
por desconto nas peno ões de reserva, do débito provenionte da notual izução tI(> quotas.

(Circular

n." 12, p1'o('e;;;;o n." 21.1/6],

:Maio de ]961).

o ~Iilli

Iro (10 Exi't'eilo.

Mário José Pereira da Silva
Esiá

conforme.

o Chere

do (Jahinele,

Ile 29 de

MINI5TÉ~IO DO EXÉ~CITO

.

Ordem do Exército
1.- Série

N.o 7

30 de Junho de 1961

Publica-se ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS
Presidência do Conselho
Cabinete

do Ministro

da Defesa Nacional

Decreto-Lei n.· 43720
Considerando que é da maior conveniência evitar, de
qualquer quebra de rendimento dos estabelecllllentos fabris militares, por pequena que seja, o
q~e fatalmente sucederá se se executarem as disposiÇoes do Decreto-Lei n." 43 596, de 14 de Abril de 1961,
~em que estejam previamente realizados todos os estuos, trabalhos e diligências que permitam a perfeita
execução do 'Previ to no artigo 3.·, 17.·, 57.· e 59.· do
nlesmo di ploma j
sando da faculdad
conferida pela 1.& parte do
n.· 2.· do artigo 109.· da Constituição, o Governo decreta
e eu promulgob , l>a1'a valer como lei , o se.
gU1nte:
nlO!llento,

t ..~rtigo único. Enquanto não se concluírem os estudos,
1.1

alhos e outra

diligências

inerentes

à entrada

em

'1" l'('Uç~o do disposto no Decreto-I, i n." 43 596, de 14

f e AbrIl de lDG1, e previstas no mesmo diploma, por
/Ilna a a: egurar- e a 'perfeita continuidade do ritmo
e produção

do' estabelecimentos

fabris

militares,

e
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que a respectiva
administração
se faça sem solução de
continuidade,
fica suspensa a execução do referido decreto-lei.
Publique-se
Paços
1961. -

do

c cumpra-se
Governo

da

como nele
República,

se contém.
2 de

Junho

de

António de Oliveira Salazar - Pedro Theotónio PereiraAlfred» Rodrigues dos Santos .Júnior - João de Matos
Antunes Varela - António Manuel Pinto BarbosaMário José Pereira da Silva - Fernando Quintanilha
M endon ça Dias - A lberto Marciano Gorjão Franco
Nogueira - Eduardo de Al'antes c Oliveira - Adriano
José Alves Moreira - Manuel Lopes de AlmeidaJosé do Nascimento Ferreira Dias Júnior _ Carlos
Gomes da Silva lNbeiro - José João Gonçalves de
Proença - Henrique de Miranda V asconcelos Martins
de Carvalho.
AMÉRICO

DEUS

RODRIGUES

TnOMAZ

-

Ministério do Exército

Considerando

Repartição

do Cabinete

Decreto

n,O 43721

que

pelo

De reio-Lei

n.? 43 351, ~e

24 de N ovem bro de I !)(lO, que criou a nova Ol'ganiza~a.o
territorial
do Ex êrcito, todo o território
nacional é dn'Idido em regiões militare
e comando
territoriais
independ ntes, pelo que o serviço militar
pod APl' i~d!f~rentemente prestado em qualquer
ponto do tcrl'ltOrIO
nacional;
sande da fnculdad
conferida
pelo n ." 3." do artigo 109.° da
onstituição,
o Governo decrcLa e CU
promulgo o seguinte:

1.0 D i~ am de ser obrigatõriameute
prCSl'~ltes
hospitalar
de inspecção OH militar '8 que SCJUdIll
"
o
nomeá d o' para
ervir.
III 1'00'1:.10
iruil 1it ar ou com'lU
<
.
. I lU
. dI'epeu( ente dif'eront
e
territoria
duque Ie em (lue se
en .ontram a pr star erviço.
Art, 2.° Ficam nulas c de n uliuni
feito l()d~r (~:
disposições
do Decroto 11.0 42037, (h. 22 (11' ..\lJfl
Artigo

à junta

L' Série

ORDEM DO EXERCITO 'N.o 7
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~960, referentes
Junta hospitalar
Publique-se
Paços
19G1. -

do

à presença obrigatória
de inspecção.
e cumpra-se

Governo

AMÉRICO

da

DEUS

de militares

como nele

se contém.

República,
RODRIGUES

à

7 de Junho
rrIIO~lAZ -

de

Antó-

nio de Oliveira Salazar - A utânio Manuel Pinto Barbosa-Mário
José Pereira da Silva-Adriano
José
A lves "Ai oreira.
Ministério das Obras Públicas
Direcção-Ceral

dos Edifícios e Monumentos

Decreto

Nacionais

n. 43734
O

.Considerando
que foi adjudicada
à firma Francisco
PIçarra & C.", L.ua, a empreitada
de «Batalhão
de sapadores de caminhos de ferro - Remodelação
da instalação eléctrica
(continuação)>>;
Considerando
que para a execução
de tais obras,
Como se verifica
do re pectivo caderno, de encargos,
está fixado o prazo de 27.0 dias, que abrange parte dos
auos de 1961 e 1962;
Tendo em vista o disposto no artigo 22.0 e seu § ].0
do Decreto-Lei
n.? 41375, de 19 de Novembro de 1\:157;
t' Dsando da faculdade
conferida
pelo n ." 3.° do ar19o 109.° da Constituição,
o Governo decreta
e eu
promulgo o seguinte:
f' ~rtigo 1.0 lI; autorizada
a Direcção-Geral
dos Edil~OS
e Monumentos
Nacionais
a celebrar contrato com
~ rlua Franci co Piçarra & C.\ J.J.d", para a execução
da empreitada
de «Batalhão
de sapadore
de caminhos
fer:_o - Remodelação
da instalação
eléctrica
(con~açao) », pela importância
de 13472.0$90.
0
11;" rt. 2.
eja qual for o valor das obras a realizar,
~lO
poderá a Direcção-Geral
elo. Edifícios
e Monu;l~e~to . aeionai
de pende:- com pagamentos
n\la~iv(}s
5QOOÓa e.'eculadas, por virtude do contrato, mais de
COln
no corrente ano e 84720$90,
ou o que se apurar
o sa1clo, no ano de 1962.
}lllhlin
,
1)
qu e- e e cumpra-. e como nele se contem.
]!)()f\'o. do Governo da República,
17 d Junho
de

tt

i-

AM:ÉRJ o DEU
RODRIGUE.
'I'nouxz - Antó·
b08Q( c O~iveira Salazar - António Manuel Pinto Em'·
duardo de Arantes
Oliveira.

l1io
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Ministério das Finanças
Direcção-Geral

da Contabilidade

Pública

Decreto n.O 43737

Com fundamento nas disposições do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 24 914, de 10 de Janeiro de 1935, e
mediante propostas aprovadas pelo Ministro das Finanças, nos tenmos do mesmo artigo j
Usando da faculdade conferida pelo n." 3.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 São autorizadas as, repartições da Direcção-Geral da Contabilidade Pública respectivas a mandarem satisfazer, em conta da verba de despesas de
anos económicos findos inscrita nos orçamentos do actual ano económico, as quantias seguintes:
•••••••

,.

••

Mínlstérlo

,.

••••••

,.

•••••

t

do Exército

Ajudas de custo dos anos de 1959 e 1900 o. liquidar
pelos conselhos administrativos
do regimento de
infantaria
11.° 10 e do regimento de artilharia
ligeira D.O 5
.
Voncimentos
de um furriel da Escola Mili tur de
El ctromccãnica
do aDO de 1959 . . . . . . .
Encargos do ano de 1900, da Direcção do Serviço
de Saúde, rolerentos a despesas de dcsinseetização
.
Encargos do UIlU de lP5U, do comando militar dos
Açores, batalhão
independente
de infantaria
n.v 18, grupo de artilharia de guarnição, provenientes da renlizução
do uma pnrnda militar ..

10290

00

3822$00

9391$50

23 500$00

-----

47003$50

Publique-se

e cumpra- e como

11010

e contém.

Paços do Governo da República, 19 de Junho de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES TIIOMAí: - António de Oliveira Salazar - Pedro Tlicotônio Pereira Alfredo Rodrigues dos antas Júnior - Joõo de Maio»
Antunes Varela - ilntóllio Manuel Pinto Barbosa _-

1.& Série

ORDEM DO EX];RCITO

N.o 7

399

Ai ário José P ereira da Silva - Fernando Quintanilha
Mendonça Dias - Alberto Marciano Gorjão Franco
Nogueira - Eduardo de Arantes e Oliveira - Adriano
José Alves Moreira - Manuel Lopes de AlmeidaJosé do Nascimento Ferreira Dias Júnior - Carlos
Gomes da Silva Ribeiro - José João Gonçalves de
Proença - Henrique de M iromda Vasconcelos Martins
de Carvalho.
..

Presidência do Conselho
Decreto-Lei

n.O 43748

o

volume de trabalho exigido à Presidência do Conselho mostra a necessidade de dividir por dois Ministros
as atribuições que até agora têm cabido ao Ministro
da Presidência.
Por outro lado, mostra-se também aconselhável, pela
importância das funções que lhe estão atribuídas e
c?mo pa so para conveniente estruturação dos serviços
lIgado à defesa nacional, elevar à categoria de Secretaria de E tado o actual Subsecretariado de Estado da
Âeronáutica.
Ne tes termos:
Usando da faculdade conferida pela l ."parte do
n 2.° do artigo 109.° da Oonstituiçâo, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
.?

l' Âr.tigo 1.0 ]1; extinto o cargo de Ministro da Presi\enCIa, criado pelo artigo 2.° do Decreto-Lei n ." 379.09,
~;. 1. de Agosto ele 1950, e ão criados dois lugares de
""llnlstros de Estado adjuntos do Presidente do Conse ho.
i § 1." A um dos Ministro de Estado incumbirão as
~~~ç?es de natureza económica, até agora a cargo do
InlSiro da Presidência, e, nomeadamente:
1.° ulllulativamento com o Pre idente do Conselho,
a SU.perintendência e despacho respectivos dos seguintes
8e1'''1Ç'Os:
a) Comissão Técnica de (loopernção Económica l!}.'terna, incluindo a funções atribuídas à Se-
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cretaria de Estado do Oomércio pelo Decreto-Lei n." 43286, de 3 de Novembro de 1960;
b) Inspecção Superior do Plano de Fomento,
criada
pelo artigo 3.° do Decreto-Lei
n. o 41 383, de 22 de Novembro de 1957;
c) Instituto Nacional de Estatística;
d) Outros serviços que o Presidente do Conselho
designar por despacho.
2. ° As atribuições conferidas ao Ministro da Presidência pelo n." 1 da base III da Lei n.? 2058, de 29 de
Dezembro de 1952.
3. As atribuições mencionadas nas alíneas c) e e)
do artigo 3. do Decreto-Lei n. ° 37 909, de 1 de Agosto
de 1950.
§ 2. Ao outro Ministro de Estado caberá, cumulativamente com o Presidente do Conselho, superintender
e despachar sobre assuntos relativos a serviços dependentes da Presidência e não mencionados no parágrafo
anterior.
§ 3. O Presidente do Oouselho definirá por despacho
as atribuições de cada um dos Ministros de Estado na
matérias referidas nas alíneas b), d) e f) do já mencionado artigo 3. do Decreto-Lei n." 37 909.
§ 4. Quando esteja nomeado apenas um Ministro de
Estado, caber-lhe-50 todas as funções a que se referem
os parágrafos anteriores.
Art. 2.0 São extintos os lugares de Subsecretário de
E. ta do da Aeronáuticn
e Subsecretário
de Estado do
Oomércio, criados, respectivamente, pelos Decretos-Leis
11. :3700!), de 1 de Agm,to cl
1030, e n." 42186, de
2 do Seí embro de ] 050.
Arl. 3." :B criada a SE'crelaria de Estado da Aeronáutica, (lue funcionnrá
com os serviços até agora a
cargo do extinto Subsecrcturindo de Estado, na directa
dependêucia
do Miuüdro da Defesa N acionul.
Arl. -1.° Este decreto entra imediatamente C1I1 vigor.
0

0

0

0

0

0

0

Publique-se

e cumprn-so tomo nele se contém.

Paços (lo Governo (ln República,
19G1.

- Amhuco

DEUS

RODRIGUES

22 de Junho
TnOMAZ

-

de

Anfó-

nio de Oliveira Sa711::al' - .I1Jl'cr/o Rodrigll(,s dos S(I/It os ./tíniol'-.Tofio
de J!a/os .In/lllles l'arcl(l-J1Itônio
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Manuel Pinto Barbosa-Mário
José Pereira da SilvaF ernamdo Quintanilha
Mendonça Dias - Alberto M arciano Gorjão Franco Nogueira - Edua7'do de Arantes
e Oliveira - Adriano
José Alves M oreira - Manuel
Lopes de Almeida - José do Nascimento
F erreira Dias
Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - José João
Gonçalves de p'roença - Henrique de Miranda Vasconce los M artin» de Carualho,

Ministério do Interior
Comando-Ceral

da Polícia

Decreto-LeI

de Segurança

Pública

n.O 43757

Pelas disposições em vigor o recrutamento de oficiais do Exército para serviço na Polícia de Segurança Pública está circunscrito às armas ele infantaria
ou cavalaria e ao quadro do serviço geral.
Reconllece- e, porém, que os oficiais de qualquer
d~s outras armas ou serviços estão também em con~hções de bem de empenhar funções policiais e a sua
Illclusão no quadro orgânico da Polícia de Segurança
l)ública não só permite um melhor recrutamento,
como também vem solucionar as dificuldades actuais
no preenchimento das vagas,
Considerando, pois, as dificuldades de recrutamento
resultantes da situacão de emerzência em que se en::ontr,a o País, as quais são agra~adas pelas limitações
efel'ldas, impõe-se tornar extensiva a qualquer arma.
o~ ,servi<:o a l'oquisi(:iio do oficiais para carcos poliCiaIS.

to

Xe"les termo':
lTsall(lo da fa('\Ildade couf'eridu pela 1,~ parle do
2.° (lo urtiso 109.0 da Constituição,
o Governo
( ecreta
o
. ' e eu promulgo,
para valer como 1ei. , o seg\llnte:

11[,0

I Artigo 1." O adigo 57. do Decreto-Lei n." :30497,
( e 31 de Dezem 1>1'0 ele W5!3, alterado pelos Decretos0
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-Leis n.O 42097, de 14 de Janeiro de 1959, e 43470,
de 11 de Janeiro de 1961, passa a ter a redacção seguinte:
S

Art. 57.° Os oficiais do Exército para serviço
na Polícia ele Segurança Pública serão recrutados,
mediante requisição do Comando-Geral ao Ministério do Exército, previamente autorizada pelo
Ministro do Interior, de entre os oficiais, do activo
ou da reserva, de qualquer das armas ou do serviço de material e do quadro geral do serviço do
Exército.
§ 1.0 Os cargos de comandante-geral
e 1.08 comandantes das Polícias de Lisboa e Porto pederão ser desempenhados par oficiai de qualquer
arma, do activo ou da reserva.
§ 2.0 Os cargos de inspector e tesoureiro das
Polícias de Lisboa oe Porto serão desempenhados
por oficiais do serviço de administração militar,
do activo ou da reserva.
§ 3.. O cargo de chefe do Estado-Maior deverá
ser desempenhado, de preferência, por um oficial
do estado-maior.
Art. 2.0 O limite de idade para os comandantes
tritais, de divisão e de formação e da companhia
vel de polícia passa a ser de 65 anos.
Art. 3.0 Fica expressamente revogado, na parte
respeita à Polícia de Segurançn Pública, o artigo
do Estatuto do Oficial do Exército, promulgado
Decreto-Lei n." 36 304, de 24 de Maio de 1D·:I:7.
Publique-se

dismóque
2].'
pelo

e cumpra- e como nele 'e contém.

Paços do Governo da República, 29 de Junho de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES 'l'noMAz - Antônio de Oliveira
alazar - Alfredo Rodriqu es dos Santos Júnior - João de jJf atas ,111 tunes Varela - A ntónio Afan1tel Pinto Barbosa - Mário José Pereira da
Silva - Fernando Quil1tanilha Mendonça Dias - .llberio Marciano Gorjao Franco .Yogucira - Eduardo
de A rentes e ali oeira - A driamo José Alves Moreira-r:
Manuel Lopes de Almeida - José do Nascimento Fer-

1.& Série
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reira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro J osé João Gonçalves de Proença - H enrique de M iranda Vasconcelos Martins de Carvalho.

II - PORTARIAS
Presidência do Conselho
Gabinete

do Ministro

da Defesa

Nacional

Portaria n,> 18524

Manda o Governo da República Portuguesa,
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:

pelo

Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n." 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar, com a quantia que
se indica, as seguintes verbas da tabela de despesa do
orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas em vigor na província de Moçambique:
Despesas com o material:
Arti~o 4.°, n. ° 2), alínea a) «Aquisições de
u.tIlização permanente
- Móveis - Mobiliár~o, material de aquartelamento
e outros arA tl.gOS não especificados nas alíneas anteriores»
rtl~~ 4.°, n.O 2), alínea f) «Aquisições de
lftIllzação permanente - Móveis - Aparelhos,
Instrumentos
e outro material
de equipaA ~ento
técnico»
. . . . . . . . . . . . ..
rtl~~ 4.°, n.O 2), alínea i) «Aquisições
de
utIlização
permanente - Móveis - Extintor~s e outros artigos para serviço de incênd lOS»
Artigo 5.~, ·n.·o 1)', ~lí~e'a 'b)' ~D~spe~a~ de' c~n:
se~vaÇão e aproveitamento
de materialImóVeis - Outras instalações»
. . . . . . .

Pagameltto
cargos:

de serviços

500000$00

+

200 000$00

+

50 000$00

+

500 000$00

+

100 000$00

-1

50000$00

o diverso8 en-

Artigo
.
Tel f 8 .°, n.O 2) «Despesas de comunicações++
e ODes)
Ar~l~~ ~~.o, n.~
~lí~e~ ~). «E~c~rgo~ ~d~i'PUbí~ lVOS- Publicidade
e propagandalcação de éditos e anúncios» . . . . ..

7):

+

+ 1 400

000$00

lO!
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tomando
como contrapartida
a seguinte
disponibilidade existente
na mesma tabela de despesa:
Despesas

com. o pessoaZ:

Artigo 1.0, n.v 1) «Remunerações
certas ao
pessoal em exercício - Pessoal dos quadros
aprovados por lei» . . . ..
.....

Presidência

O Ministro
Salazar.

do Conselho,
14 de Junho
da Defesa Nacional,
António

-1400000$00

de 1961.-

de Oliveira

Ministérios do Ultramar e das Comunicações
Portaria

Manda
Ministros
elo aTt~go
de 1941,

n.O 18545

o Governo (h Repüblica Portuguesa, pelos
do Ul tramnr e das Comunicações,
nos termos
2.° do Decreto-Lei n." 31421, de 26 de Julho
ouvido o Ministro du Defe a Nacional:

1.0 Que sejam isentos t mporàriamente
elo pagamento
de porte e ele sobretaxa aérea as cartas e bilhetes-poetais
com correspondência
de ínclole Iumi liar que forem expedidos para CJualquer ponto do território
português
pelo pessoal dos três ramos das força
armada
ou das
corporações militarizadns
destacada
nas províncias
ultrumarirras; bem como os expedido
do continente
e
ilhas adjacentes
para aquele pe soal pelo. familiare
e
madrinhas
de guelTa nas condições
.eguintes:
a) ~ão ultrnpu sarem :3 g de pe$o'
h) Qualldo originários
<lo contincnt
e ilha
adjarentes, serem entregues,
m mão, na' e 'taçõe do
nas condições n e tabel cer p la re. pectiva Admini tracão-Geral ; igunl procedimento
pode ser adoptado pelas
direcções
ou repnrt ições centrai
dos
'l'TU q uando
aqueles objecto
postai" forem expedido das províncir
u lf rumarmns,
HP outro não for julgado
mai adequado;
c) Seroin despachatlos pelos comandos militares para
trun: porte pela Forcn Aérea ou, em casos e cepcionai
,
pt'las companh ins ·ele nravegn\,ão aérea, d preferência
nnr-ionais, KPll1 cncnrgos para os serviços po tais.
2. o Tendo em a tt'!H;ão as fncili(la!les !lc lll(\llipulll~ii{1
postal
outras ('xigência~ (lo erviç(), ()!; modelo e lU(licn\,ões exterioreH des. as c'arlnR (' hillH'tcs-poo;tai
scjall1

C'r'r

1.- Série
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estabelecido por acordo entre {JS OT'l', os O'ITU o as
autorid.ades militares Fica entendido que os comandos
militares, quanto ao pe soal referido no n." 1.0,. e a
entidade civil que aqueles comandos vierem a designar,
quanto a familiares e madrinhas de gtH'rra, tomarão
as providência necessárias para fornecer aos interesRados o papel de escrita conforme 0& modelos em questão.
•
3.° De acordo com as condições locais, a distribuição
do objectos de correspondência referidos no n ." 1.0 possa
ficar a callg"Odoaserviço: po tais de destino, em condições aestabelecer eut're os CTT, os CT'l'U e as autoridades militare.
Miui~t.ério' do Ultramar e das Cornunicnções; 23 de
Junho de 1961. - O I~finistro do Ul tramur, Adriano
José .1lres Jlol'eira. -,o l},linistro das Coinuuicações,
Carlos Gomes da Silva Rioeiro .

111- DESPACHOS
Ministério do Exército
Chefia

do Serviço de Verificação de Contas
e de Inspecção Administrativa

Despacho n.O 3

R.~r·llll·eciml'nto sobre a alluea d) do artiço 10.0 do
RegI/lamento para o AlJono de Alimentação I' Alojamenta por Conta do ICstado em Tempo de Paz:
. Relativamente
ao estnhelocido
na alínea d) do arhgo 1~. o do Hegulamento para () Abono de Alimentação
eI)4\lo.Jumcuto por Conta do Estarlo cm Tempo do Paz
(
OCl' \to n. o 41 0l)i. de 19 do N OVOIll bro do 19:>8, publítdo na Ordem rio E.rh·cito n.? G, 1.1l ~(IJ'ÍO, do 13 de
e7.elnbl'o de 1958), esclaroco-so
o seguintn:

1

1) O ahono

II ajudas do custo, nos casos em que
pela lei geral este nbono sojn devido, ~6 deverá
er autorizado
quando, feitas todas as <lili-

406
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gências para que a alimentação e alojamento
fossem fornecidos em género, não tenha havido
qualquer possibilidade de o conseguir. Em tais
casos o abono será autorizado pelos generais
comandantes de região ou governadores militares.
2) O pagamento das despesas efectuadas até ao
limite das importâncias fixadas na tabela de
abono de ajudas de custo, nos casos em que
pela lei geral não é permitido este abono,
apenas será autorizado quando, igualmente
feitas todas as diligências para o fornecimento
em género, não tiver sido possível consegui-lo. O quantitativo relativo a alimentação
será sempre o estabelecido anualmente para
o respectivo instituto ou escola, nos termos
do § 2.° do artigo 1.0 do Regulamento para o
Abono de Alimentação e Alojamento.
Nestes casos a autorização serú concedida
por despacho ministerial, sendo os pedidos
enviados à Chefia do Serviço de Verificação
de Contas, por intermédio dos respectivos
comandantes de região ou governadores militares.
3) Fica revogado o despacho de 12 de Abril de
19GO, constante da Ordem do Exército n.? 2,
1. a érie, de 30 de Abril de 19GO, que estabeleceu doutrina sobre o disposto no artigo 9.°
do regulamento acima referido.
Lisboa, 20 de Junho de 1961. - O , ubsecretário
Estado do Exército, Jaime Filipe da Fonseca.

de

IV - DECLARA(ÕES
Ministério do Exército
Repartição

do CabinClte do Ministro

I) Encontra-se in talada
m Luunda, desde 13 do
Junho do corrente ano, a D legação 11.° 11 do La~ora
tório Militar dos Produtos Qulmicos o FarmLtc"'ubcOíl.

t..
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V -DOTACÕES
Ministério do Exército
Serviço de Fortificações
1." Repartição

-

e Obras Militares
Planeamento

Dotações atribuídas às unidades e estabelecimentos militares
para satisfazer encargos com telefones no corrente ano
(Vorua

orçnm~lllnJ

do cnpltulo

8.·, nrtIgo 332.·, n.o 2)

Chamadas
Anuidades
Comandos,

unidades

e estaboleclmentos

mi lítaros

Estado-Maior
do Exército
GOverno Militar de Lisboa
Comando da 1.' Região Militar'
Comando da 2." Região Militar
. .
Comando Territorial
Independcn to da
)ladeira.
. . . . . . . . . . . . .
Comando Territorial
Independente
elos
Açores ..............
~omando ~lilitar da Praça de Elvas
scola Prática de Infantaria
. . .
~eg!mento de infantaria n.? 1 .
eglmento de infantaria n.s 2 .
Regimento de infantaria n.s 3 .
~eg!mento de infantaria O.· 4 .
eglmento de infantaria n.s 5 .
Regimento de infantaria n.· 6 .
~eg~mento de infantaria n.? 7
egunento de infantaria n.· 8. . . . .
Cen.tr.o de 1nstruçâo (le Operações Especiaís
~eg!me~to' d~ inf~nta~i~ n:·
el,;mento de infantaria n.· 11
~eg~mento de infantaria n.O ] 2
Reg~mento de infantaria n.· 13
Reg~rnento de infantaria n .• ]4
R eg~lllento de infantaria n.· 15
B~gIme~to .de infantaria n.? 16 . . . .
talhao lIldepend en te de in f'antaria
n.« 17
Bat
~"."""""'"
alhao llluepelluente
de infantaria
n.· 18 ..
Batalh ão ill'u~p~n~le'n te 'd~ infantaria
n.s 19.
Bat II ~ .........
Ba a I~O Ue caçauol'CS 11.° 1.
talbao de caçadores u.s 5.

io' . . ..

Verba anual
a sacar
cm
duodéclmos

Verba anual
a sacar
em
duodécl mos
(já doduzf dos
10 por cl'nto)

(a)1945~
7201$20

(b~12 959$00
(c

9000;%00

9 600~00
24000~00
36000$00
36000$00

(d) G120$00

7 200~00

5190~00
876$00
1560~00
1320$00
(e) 2 856~00

1800()P00
450il'loo

-1>-1>-jl-

28681>00

-$-

(f) 2 586~OO

-/;-/;-

1764pOQ
3 U24~00
2328;§00
2910;'l00
19\16i1'loo
1836$00
4 752~00
2 862~~00
2832$00
(g) 3348$00
810~OO
1020$00

36()p00
-{.-

-,,-{>-

360poo
-{>-

-;í-

-~-l>-

-1>-1>-

2874 00

-1>-

3 83J~00

-1>-

960$00
3348$00
27\16$00

-/;-;í-/;-
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Chamadas
Anuidades
Comaudcs,

unidades

o estabeloclmentos

militares

Verba anual
a sacar
em
duodécimo.

Verba Anual
a sacar

.m
duodécimo.
(já deduzidos
10 por cento)

(11) 1602~OO
-jjBatalhão de caçadores n." 6.
G()()~OO
360$00
Batalhão de caçadores n.v 8.
3408,p00
-/>Batalhão de caçadores n.v 9.
-jj(i) 1770$00
Batalhão de caçadores 1\.0 10 ..
Centro de Instrução de Condução
Auto
-{l.,798pOO
n.? 1 . . . . . . . . . . .....
Centro de Instrução de Sargentos l\Iili960.>00
1500$00
cianos de Infantaria
. . . . . . . .
1140~OO
1500~00
Campo de tiro da serra ela Carregueira
Campo de Instrução Militar de Santa Mar14400:t00
garida
. (j)12 38~00
1788$00
18001P00
Escola Prática de Artilharia
. . . . .
2166~00
-11Regimento de artilharia
ligeira n.? 1
-§,1182$()()
Regimento de artilharia
ligeira n.? 2
-/;68~00
Regimento de artilharia
ligeira n.? 3
1. 026pOO
-jjRegimento ele artilharia
ligeira n.O 4
660$00
Regimento de artilharia
ligeira n." 5
-1>1.284~00
Regimento de arti l h ari a pesada n.O I
-I>;{)684~OO
Regimento de artilharia
pesada n.? 2
Regimento de artilharia
pesada n.s 3
1668~00
-1>(C. r. C. A) . . . . .
.
7 030~50
Regimento de artilharia de costa
. . .
-1>4638~00
3600p()()
Regimento ele artilharia
antiaérea fixa
356~00
Escola Militar de Electromecânica.
. .
15~00
-{>2 832~00
Bateria de artilharia de guarnição.
. .
Centro de Instrução de Artilharia Anti1596$00
aérea e ele Costa.
. . . • • . • . .
-1>Grupo ele artilharia
contra aeronaves
-{;n.v 2
.
1986$00
Grupo de artilharia
contra aeronaves
n.v 3
.
2106~00
Bateria independente de defesa de costa

-~-

n.? 1 . . . . . . . . . . ..

..

Destacamento misto do Forte de Almada
Destacamento misto do Forte do Alto do
Duque
.
Campo tI(' tiro de' Alcochcto . . . . . .
Companhia. divisiouãria de manutenção
de material . . . . . . . . . . . .
Escola Prática rle Cavalaria.
. . . . . (I)
Regimento de lanceiros 1 (C. L C. A. 3)
Regimento de lancoíros 2 (P. M.) ...
Regimento de cavalaria n.? 3 . . . . .
Regimento de cavalaria n.· 5 (comissão
iiI[ uirlatári a). . . . . . . . . . . .
Regimento de cavalaria n.s 6 (1'. M.). .
Regimento de cavalaria n.O 7 . . . . .

2 520~00
744~
174$00

-{.-{>-

-/.-

990~00

1800$00

360POO

900~
35()(1$00

4134$00
1050$00

-$-

1470$00

-j.-

192G$00

-$-

111()$00

-1.-/J-

1242pOO

14tO$OO

-1>-
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Chamadas
Anuldados
Comandos,

unídados

o ostnhelechnentos

militares

Regimento de ea;alaria n.? 8 . . . . .
Direcção do Serviço de Fortificações c
Obras Militares
. . . . . . . . . .
Escola Prática de F:ngenharia.
. .
Regimento de engenharia n.? 1 . . . .
Regimento de enzenharia n." 2 . . . .
Grupo de companhias de trem auto . .
Batalhão de sapadores de caminhos de
ferro . . . . . . . . . . . . . . .
B~talhão de telegrafistas
. . . . . . .
~lrecção do Serviço ele J ntendência
. .
Escola Prática
de Administra, ..ão Militar ...............
1.· ~rupo de companhias de administraD çao militar
. . . . . . . . . . . .
ireeção do Serviço de Saüdc . . .
0
1. grupo de companhias de saúde.
g~upo de companhias de saúdo
Osp~tal Militar Priucipal
. . . .
~~osp~tall\lilitar
Regional n.O] . .
I Osp~tal Militar Regional n.O 2 . .
110sp~tal Militar Regional 11.°;) • .
I OSp~tal Militar Regional n." 4 . .
lOS]ll:al ~IiIitar Auxiliar de Elvas.
'..
II sSIS~enClaaos tu berculosos do Exército
oSPltal
MTt
V
',.
(;1"
itrtar
eterinário
...
,.
A"00"'10 MTt
urtar
...........
li: cademia Militar . . . , .
I s<'?la Ceutral de Sargentos
nUltuto Técnico Militar do Pupilos do
lCército
inS!itl~to de OcÚv~I~~: : : : : . . . .
Deguucla
. . Mili tar...,.......
'rr,~oslt~ Geral de Adidos
......
1 unais. militare
'I'rib
"
s d C L'lS b oa. . . . .
C uual Mlhtar Territorial
de Viseu
ge Reclusão do Governo Militar do
.IS oa
Casa I
..............
1.
(e Reclu ão da 2.- Região Militar
. Com lan I .
.
Co ma
d lia disciplinnr
'
.......
PreSidi °MioYorte da Graça
, ....
ASilo dO htll:r de Santarém
. .
e
Direc
Inváhdos Militares ...
do Serviço de laterial.

i.(

i8~

d

N

-'::'30

1· (II) ll1Clul . 'U
~u'la, I'oi,. I
'~I a pura
J.:lI:éreIIO (72~O,(.rtográft,·o
ri ('ada um).

r"

Vorha anua]
a sacar
om
duodécimos

Verba anual
fi suem'
em

duodécimos
(já deduzidos
10 por conto)

-~-

1080~

(III) 5 280100
] 296~OO
3 654~00
3 252~00
1998$00

4 8()0~OO
3 Goo.'loo

-1>-$-

-f>-

3 G66$00
3858~00
(II) 9OO~

-$-

-1>-1>-

1398~00

-;l-

1222~8{)

-{>-

(o) 2 43G~OO

GOO~()O

GOO$OO
882$00
7284N'lOO
1 ]34$00
1470$00
810';'00
1182$00
930$00
54.0~00
1152/>UO
722~40
5 679~60
1161~
] 692$00
3240$00

150$00
1200$00
450$00
3GO-ll00
102G$OO
4:~2$<X)
45G$OO
OOO~OO
720:$00
3GO:;SOO
(p) G 1G2:;S00

-1>-

-f>-I>-{>-{>-

-$-1>-

-/J-1>3GO$00
-p$-

-f>500.'00

-1>-

i

socsoo

-,,-

360$00

-f>-{>-

-Ir-

-,,-{>-

500;)l00
()()(h,,500
3GO-llOO
1200$00

.
.
As Dlroct;õl\S dus Arums Ul' Iufautnrtu,
Arttfhu tln (I Cnvn
do 1'~xól'dto o J,,,pO(·çno·Ocl'Ill
"" Jo:dll"nçno I<'I,j,·" do
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(u) In elui
militar.
(c) Inclui
milttur.
(a) Inclui
(e) Inclui
f) Inclui
g) Inclui
~h) Inclui
(i) Inclui
J) Tnclui

vcrbu

1':11':1

a

verba

para

a comissão

cOIl1.iS::;iLO

ll quldn

tú.rl

1." Série

N.o 7

n do qunrtel-goneral

Ilquí dntú ela tio quartel-gr-nernl

da 2.a regf ão
(la

11.3

l'ogi;lo

verba paru a baterln do crtltbnrln
de guarnição,
verba para o dí s trf t.o de recrutamento o mobilização n.? 2.
134411 para a comlssã o liquidatária
do batulhão
de caçndoros
n.? 4,
1032" da comlssüo liquidatária
do batathüo do caçadores n.? 7.
G7211para a comlssão Hquidat arl a cio bntnlhâo do caçadores n.? 2.
810., para a comissão Hquldntártu
do batalhão de caçadores 11,° 3,
verba parn o campo do CULTOS tio combato.
r) Jncluí vorba pura fi comissão Hquf dntúríu tio regimonto de nrttthnrín 11.° G.
~m) Incluí vo rbas para a Direcção da Arma do Engcnbnrtn, Direcção da Anua
de 'I'runsmíasôas,
Díro
cção
do Servteo
do Trnusportos
o Dup
óstt
o Geral de l\latcrial
do Engenharíu.

(11) Inclui verbas para os tolorOMO 862187, 863120, 638427 o 010257 o para
o Depósito Geral de Furdninont
o o Cntçado.
(u) Jncluí verbas para o Depósito Gera l do )latprJal Sanitárlo o Direcção do Serviço Vctertnúr!o.
(p) Inclui vertias para o Dopóslto
Gcrnl de Material
do Ouorrn o telofones da
secção do material auto.

o Ministl'O

do Exercito,

Mário José Pereira da Silva
Está conforme.

o CheCo do Gabinete,

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
1.a Série

N.o 8

PUblica-se

31 de Julho de 1961

ao Exército

o seguinte:

1- DECRETOS
Ministério das Finanças
Direcção-Ceral

da Contabilidade

Decreto

Pública

n.O 43793

Com fundamento no § LOdo artigo 17,0 do Decreto
n° ie G70, de 27 de Março de 1~29, no artigo 37,° do
') ecreto n.? 18381, de 24 de Maio de 1930, no artigo
...,0 do Decreto-Lei
n.? 33538, de 21 de Fevereiro de
i)944, nas alíneas a) e c) do artigo 33.° e nas alíneas a).
~ c), d) e e) do artigo 35.° do referido Decreto
n·o 18 :381, no artigo 2,° e seu § único do Decreto-Lei
n 24914, de 10 de Janeiro de 1935, em execução dos
')~cretos-Leis n,OS43705 e 43748, respectivamente de
"''_'de Maio e 22 de Junho de 1961, mediante propostas
~porovadas pelo Ministro das Finançaa, nos termos do
d' 1.0 ,do artigo 9,° do Decreto-Lei 11,0 22470, de 11
ne Abrü de 1~33, e nos do mencionado artigo 2.° do
Ocreto-Lei n.? 24914'
10~~ando da faculdadd conferida pelo n.? 3,° do artigo
o ' ~a Constituição, O Governo decreta e eu promulgo
segulllte:
ias udi
indi1ca Arti..,.o
1 h 1 ,° S-ao transferi id as as quantias
a ian t e m
( as dentro dos orçamentos dos seguintes Ministérios:
l'

.

,

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

"

.
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Ministério do Exército
No capítulo 5.', artigo 235.°:
Do n.' 3) aDI' material dr drfr,a ... ))..
Para o II.' 2) "DI' moveis».
. . . . . .
Para o artigo 234.', n.s 2) «Móveis» ..

+
+

581050,)00
50000~00
531 050,~OO

Art. 2.° SiLO abertos no Ministério
elas Finanças créditos especiais no montante de 62814 383tS. destinados
quer a reforçar verbas insuficientemente
dotadas, quer
a prover
à realização ele despesas
não previstas no
Orçamento
Geral do Estado em vigor:

Capítulo 8.' «Encargos
,\digo

g'prai~ do Ministério

-

I )ps]l"sa,

g'prai~)) :

329.' "Dp~prsas

aproveitamento
sr-moventes».
"A limrntação

(I" conservnçfío "
do material», n.? ~) "DI'
alínea
o) «Animais»,
II.' 4)
I' trutauu-uto
dI' I'ãl's dn

Art. 3.° Corno coinpensação
dos créditos designados
no artigo anterior são efectuadas as seguintes alterações
ao Orçamento
Geral do Estado em execução, representativas de aumentos
ele previsão de receitas e de redução em verbas de despesas:

Capltulo

5,', arligo

23Ii,',

II,' ;\)

,

Estas
correcções
orcau.outuis
foram registadas
11a
Direcção-Geral
da Contabilidade
Pública, nOR termos do
§ único do artigo 36.° e ]\O~ da parte final do artigo :37.°
do Decreto n.? 18381, de 24. de Maio de 19:30, (' a minuta do presente
decreto foi examinada
e visada pelo
'I'ribunal de Contas, como preceitua o aludido ~ único
do artigo 36.° do D creto n.? 18:381.
Publique-se
Pacos

] no 1.

-

do

e cumpra-se
Governo

AMJ~lnCO

Deus

como nele se contém.

da República,
ROIlR!cnJI<:

1;) de Julho de
A ntúuio di'

'l'1l0MAZ -

1.' Série
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Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha Sottomasjor
Correia de Oliveira - Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior - Joí1o de Matos Antunes Val'ela - António Manuel
Pinto Barbosa=e Máru: José Pereira da Silva-Fernando
Quintanilha Mendonça Dias _:___
Alberto Marciano G01jí10
Franco Nogueira-Eduardo
de Amntes e OliveiraAdriano Jos~ Alves Moreira - .Ll[anuelLopes de Almeida José do J.YascimentoFerreira Dias JúniorCarlos Gomes
da Silva Ribeiro - José João Gonçalves de ProençaIJellrique de Miranda Vasconcelos Martins de Carcolho,

Caixa

Geral

de Depósitos,

Decreto-Lei

Crédito

e Previdência

n.O 43794

As pensões atribuídas aos militares que, ao abrigo
das reformas de 1937, optaram pela isenção de contribuição para a Caixa Geral de Aposentações estão
actualmente desajustadas relativamente aos vencimentos que auferem na efectividade, atentos os sucessivos
aUmentos que vieram a ser concedidos.
Torna-se, aasim , indispensável resolver essa situação, instituindo para talo regime adequado.
Nestes termos:
D, ando da faculdade conferida pela 1." parte do
n.s 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta ~ eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
ArtIgo 1.0 Os sargento, e furriéis do Exército que,
uo abrigo do artigo ]7.° do Decreto-Lei n ." 28403, de
31 ,ele Dezembro de 1937, na nova redacção dada pelo
artIgo 3.° do Decreto-Lei n.? 28484, de ]9 de Fevereiro
~e .1 Da8, opiaram pela isenção de contribuição para a
~aL'(a Geral de Aposentações são inscritos obr igatonal11ente como subscritores da refer-ida Caixa, com os
ll1el-l11l0s
dpyeres e recalias dos demais subscritores, a
partir dp 1 de .1unbo""do ano correnle.
Ari. 2,° O disposto no artigo 1.0 é aplicável aos sar~elltos e praças da Guarda Nacional Hepublicana e da
. )llarda Fiscal que irrualmentc optaram pela referida
I;(',l~r;ão, ao. abrigo, r~,;pcctiyumellte, do artigo D.o d~
! creto-L 1 n o 28 406 e do artigo
8. elo Decreto-Lei
n.s 28
.
.
407, ambos de 31 ele Dezembro de 1937.
A Art. 3.° 08 militares inscritos na Caixa Geral de
Pos<'ntar;õe<;por forç-a dos artigos anteriores ficam
0

414

ORDEM DO EXERCITO

L' Série

N.O 8

suj eitos ao pagamento de quotas desde 1 de Janeiro
de 1938, as quais serão calculadas em função das remunerações que sucessivamente auferiram e das taxas de
contribuição para a mesma Caixa a que as aludidas
remunerações estiveram sujeitas.
§ 1.0 Os débitos apurados poderão ser satisfeitos em
prestações
mensais, de harmonia com o disposto nos
§§ 1.0 e 2.° do artigo 12.° do Decreto-Lei n 26503.
de 6 de Abril de 1936, E' artigo 11.° e seu § único do
Decreto-I ...ei n." 41387, de 22 de Novembro de 1957.
§ 2.° O apuramento das dívidas de quotas a que alude
este artigo será feito em presença de notas discriminativas das diferentes remunerações abonadas a cada um
dos militares abrangidos pelos artigos 1.0 e 2.° entre
1 de Janeiro de 1938 e 31 de Maio de 1961, as quais
serão elaboradas e remetidas tI Caixa Geral de Aposentações, pelos serviços de que os mesmos militares dependam, no prazo de 60 dias a contar da entrada em
vigor do presente decreto-lei.
.?

Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo da República,
15 de Julho de
1961. - AMBRICo DEUS RODRIGUES 'I'noxxz - Antón1'0 de Oliveira Salazar - José' GOllçalo da Cunha Sottomaqor Correia fie Oliareira - .Ufredo Rodrigues dos
Santos JÚlli01'-.Toâo
de Matos Llntunes VarelaAntónio Manuel Pinto Barbosa. - Mário José Pereira
da Silt'a - Fernando Quintallilha Mendonça DiasAlberto Marciano Gorjâo Franco Nogueira - Eduardo
de ArG1Jt('s e Oliveira-.ldria71o
José Alves MoreiraManuel Lopes de Almeida - José do Nascimento Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro José João Gonçalves de Proença=-s Henrique de Miranda T1asco11celosMartins de Carvalho.

Direcção Geral da Contabilidade

Pública

Decreto n." 43799
Com fundamento DO § 1.0 do artigo 17.0 do D(\('reio
n ," 16670, de 27 de ~Lm;'o de 1029, no artigo 37." elo
Decreto n.? 1 381, de 24 de :Maio d \ 1030, nus alíneas a) e c) elo artigo 33.0 e nas alíneas a). ú). c:). ri).
(') e g) do artigo 35." do referido Decreto n." J8 :31'31, no
urtigo 2." c !lCU ~ único do Decreto-Lei 1).° 2! 01~, <1('10

1.' Série
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de Janeiro de 1935, em execução do Decreto n. ° 43 458,
de 31 de Dezembro de 1960, e Decretos-Leis n.O 43 559,
43 607, 43656 e 43701, de, respectivamente,
25 de
Março, 20 de .Abril e 4 e 19 de Maio de 1961, mediante
propostas aprovadas pelo Ministro das Finanças, nos
termos do n." 1.0 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.? 22470,
de 11 de .A.bril de 1933, e nos do mencionado artigo 2.°
do Decreto-Lei n.? 24914;
. Usando da faculdade conferida pelo n." 3.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu prolllulgo o seguinte:
S

........................
.Art. 2.° São abertos no Ministério das Finanças
c~'êditos especiais no montante de 200 671 992$40, deshuados quer a reforçar verbas insuficientemente
dotauas, quer a proYer à realização de despesas não previstas no Orçamento Geral do Estado em vigor:

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

:\linistério do Exército
Capitulo 2.0 «Estado-Maior
gãos centrais»:

do Exército

- Or-

Arligo

11.° «Remunerações
acidentais»,
1) Despesns de representação»,
ali11,'a c) «'ubchcfc
do Estado-Maior
do
Exóreito:l> . . . . . . . . . . . . . . .

11.°

Capitulo

3.° « erviços
Instituto

.\.rligo

de instrucãos

:

de Odivelas

15 .0, n.? 2) «Excursões,
Academia

.\rligo

0000$00

... » ..

35000$00

Militar

{).3.0, n.s 1) dfóveiH»

30000$00
74000$00

.......................
:3.° Como ('omp li 'a\,ão elos créditos designados
artigo a uterior , são efectuadas as se!!uintes altera~oe' a O
~
~ repre., ' '? r~'amelllo Geral elo Estado em execuçao,
. e~tahva~ de muuentos ele previ ão de receitas e de
rCutH';"IO
" em verbas de desp?sa:
Art.

1I~)

...

.

.
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Ministério do Exército
Capítulo 2.°, artigo 35.°, n.v 1), alínea c)
Capítulo 3.°, artigo 52.°, n.? 1) .
.
Capítulo 3.°, urtigo 151.°, n.? 1) ....

9000$00
30000$00
35000$00
74000$00

Estas correcções orçamentais foram reg'ti tada na
Direcção-Geral da Contabilidade Púbica , nos termos
do § único do artigo 36.° e nos ela parte final do artigo 37. ° do Decreto n. ° 18 381, de 24 ele Maio de 1930,
e a minuta do presente decreto foi examinada e visada
pelo Tribunal de Contas, como preceitua o aludido
~ único do artigo 36.° do Decreto n. ° 18 38] .
Publique-se
Paços

e cumpra-se

como

TI ele

COD

tém .

de Julho de
- António de Oliveira Salazar - José Gon('alo da Cunlux
Sottomaojor Correia de Oliveira - flllredo Rodrigues
dos Santos Júnior - J oão de 111
atos A.ntunes Varela_lntónio Man1wl Pinto Barbosa - Ji<Í1'ioJosé Pereira
da Silva - Fernando Quintani17w Mendonça DiasAlberto Ma?'ciano Gorjeio Franco .Vogueira - Eduardo
de _41'antes e Oliveira-!ldriano
José Alves lIIoreiraManuel Lopes de Almeida - José do Nascimento Ferreira Dias J sinior - Carlos Gomes da Sil'l.'a Ribei1'o José João Gonçalves de Proença - H enrique de J,f iranda Vasconcelos Martins de Carvalho.
1961. -

do Governo da República,

e

AMÉRICO

DEUS

18

'I'rrou.iz

RODRIGUES

Presidência do Conselho
Gabinete

do Ministro

Deoreto-Lel

da Defesa
n,O

Nacional

43 802

Couvidcruudu
O~ 11m os e ('l'l's('l-'ldC'~ elH'al'g()~
(pIe
adviernm it (,iga (los Combatentecomo cous 'qul>lll·in
(la obrn social que lhe ('lllllpre alargar, nos termos do
estatuto
aprovado
P la Portaria 11. 1 053, de 11 do
Novembro
lü60;
Atendendo II necessidade,
(111<' ~t' impõe, <le s durem
II pro tanto iusí ituiçâo
os meios nl'l'('~s:hios
no ('.'C'1'cício da sua ucção pnil'i6tirn e (1(' assistêncin , <1'1(' ini01' ssa a 'egurar;
Q

no
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Usando

da

faculdade

La parte do
o 'Governo decreta f' eu promulgo,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.° B elevado para 50$ o valor da estam pilha
da Liga dos Combatentes da Grande
Guerra,
cuja
venda e incidência
são presentemente
reguladas pelo Decreto ]l. ° 13 670, de 26 de Maio de 1927, Decreto-Lei
u.? 4l 647 e Decreto n." 41 648, de 26 de Maio de 1958.
Art. 2.° A fiscalização da incidência
da estampilha
a que se refere o artigo anterior
incumbe directamente
às autoridades
civis e militares
competentes.

u.? 2.° do artigo

Publique-se
Pas;os

conferida

4.17

pela

109.° da Constituição,

e cumpra-se

A~lÊRICO

da

DEUS

República,

se contém.

19 de J'ulho

de
António de Oliveira
Salazar -José
GOllçalo da Cunlia
'ottomayor
Correia de Oliveira - Alfredo
Rodrigues
dos Santos Júnior-Jolio
de Jlatos .1ntunes VarelaJntónio
Jlanuel
Pinto Barbosa - J[ário José Pereira
da. Siloa - Fernaiula
(Juinl,(millw Jf endonça lhas.1 llrerto .11arciano Gorjeio F7'anco N oqueira - Ed uartlo
de .L·ante
e Olircir« - .ld7'iallo José lUves Jlorei/'{/Jlanuel Lopes de .17111eida - José do .Vascimento
Eerreira Dias Júnior - Carlos Gomes ela Silro. Ribeiro Jo.~(~ Joãn Gonçalrc« de Proença - Il enrique de Miranda Fasconcelos Jlartins
de Carcollio,

1961. -

do Governo

como nele
ROmtIGUES

THOMAZ -

Ministérios das Finanças e do Exército
Decreto-Lei

n."43805

('oll"j(lel'ando
que a entrada progressiva
nn vigor do
i n." 4:2 151, de 12 <1e Fevereiro
de 1959,
()l'lg']!lOU um período
de trunsição
em que poucos aluHos lllg're,,"um no oficialato , o que, pre" ntemente,
é
('ontrál'io
llS
n('(·(\sidacle.
em 811 halt crnos do quadro
JlPl'lllUll<'nte;
. ('on:id rando que. para obviar àquele inconveniente,
"~\ ~orna ul'g'ente e imperioso
proceder,
embora transitOl'1,IHll'ntl', a ('(\rla~ alt(\l'<H;Õ<'S relativamente
II exo~~lÇ'ão (laqll 1 decr to-lei, cujo artigo 72.° se acha alTado pl'lo Dr('n·to-T,ei
n.o 42,!49, d ]7 de Agosto
d e 1959;

])~(':do-L
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Considerando que algumas das alterações a introduzir poderão acarretar repercussões orçamentais cujos
pormenores não é possível fixar desde já;
Usando da faculdade conferida pela 1. a parte do
n." 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 A título excepcional, e enquanto as presentes circunstâncias
o justificarem,
são autorizados
os Ministros das Finanças e elo Exército a definir por
portarias conjuntas, quando tal se tornar necessário,
os ajustamentos convenientes tendentes a regular a matéria elos Decretos-Leis n.O 42 15l e 42 152, ambos de
12 de Fevereiro ele 1959, alterado o primeiro pelo Decreto-I ...ei n." 42449, de 17 de Agosto de 1959, com
vista à rápida obtenção de oficiais subalternos do quadro permanente, bem como a antecipar as datas de ingress~ nos respectivos quadros, além de outras medidas
ju~gadas necessár-ias
para se alcançar a finalidade
aeima expressa.
§ único. Sempre que se trate de matéria que interesso à Força Aérea, deverá
er ouvido o Secretário
de Estado da Aeronáutica.
Art. 2.° Os aspectos de pormenor, sem imp licações
orçamentais, poderão ser regulados por simples despacho do Ministro do Exército, ouvido, se neces ário,
o Secretário de Estado da Aeronáutica.
Art. 3.° Fica tran sitoriamente
u pensa. a execução
elo Decreto-Lei n.? 42449, de 17 de Ago to de 1959.
S

Publique-se

e cumpra-se

como nele se contém.

to

Paços do Governo da U pública,
de ,Tulho de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES 'l'IlO)HZ -"lntónio de Olioeira Salazar - José Gonçalo da Cunha
Sottomayor
Correia de Oliveira - 117fredo Rodrigues
rios Santos .J úmior - J oão de Mato.ç A. ntu nes FarelaAntónio Manuel Pinto Barhosa - .!lúrio José Pereira
d(~ Silva - Fernando (blintanilllO
Mendonça Dias=«
Alberto Marciano Gorjlio Franco Nogueira - Eduardo
de A7'antes e Oliveirn-!ldl'iano
José .llves Morcirn-rManuel Lopes de Almeida - Tosé do Nascimento
Perreira Dias Júnior - Carlo« Gomes da ilva Ribeiro Losé João Gonçalves de Proença - Henrique
de .l/i~
randa Va, concelos M artins ile Carvalho.

J.' Série
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Ministério do Exército
Repartição

do Cabinete

do Ministro

Decreto-Lei n.O 43806

esaudo da faculdade conferida pela La parte do
n." 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo de(Teta e- eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Ari.igo 1.0 O lugar de adjunto do mestre de equita\"<10 constante do quadro orgânico do Colégio Militar,
publicado em anexo ao Decreto-Lei n.? 42 135, de 3 de
Fevereiro de 1959, poderá ser exercido por um capitão
ou por um oficial subalterno.
Art. 2.° Será aumentado no referido quadro orgânico
o seguinte pessoal:
Vencimento

mensal

Designação

1 de enhaJor
1 Cscriturário

- l)ublique-se

1.. classe

2.a classe

-

2200$00

-

1500$00

e cumpra-se como nele se contém.
Par;os do Governo da República,
19 de Julho de
1BOI. - AAIJ~Rl("O DEUS RODRIGUES TnoMAz _ A ntó-

nio de Oliveira
Salazar - José Gonçalo
da Cunha
S.,'otto~nayor ~or.reia de Oliveira - Alfredo
Rodrigues
(os Srrntos .1unlOr-Jolto
de Matos Antunes
Varela.ll/tónio
Jlanuel Pinto Barbosa - .1Já1'io José Pereira
da Silva -Fernando
Ouintanillu:
Mendonça
Dias.lllJerto Jlarcinno
Gorjlio Franco .Vogueira - Eduardo
r{; ..lrante,~ e Oliueira-..Idriano
.!osé .-1Jve.ç. Moreira- anue] Lopr.s de Almeida - Jose do Naecimento Eer11
'?' ])i{ls Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro . os(' .10170 Gonçalves
de Proença -llenri'111e
de Mironda 1'auollcelos
Jfartins
de Carvalho.

7

Ministério das Finanças
Direcção-Ceral

da CQntabilidade

Pública

Decreto-LeI n.O 43811
~)rc,"(~ o Decreto u." 17335, de 10 de Setembro de
~?~9:. a. eonce'são de pen, ões de preço de sangue às
dnllha' dos que percam n vida nos campos de batalha

ORDEM DO EXERCITO N.O 8
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em defesa da Pátria ou por virtude de serviço na mada ordem pública.
Porque importa acautelar não só os interesses do E~tado como os dos próprios pre umíveis pensionistas, a
lei faz rodear a concessão de indispensáveis cuidados,
o que, se tem a virtude de conduzir a uma maior certeza na definição do direito às pensões, operação que se
reveste de particular
delicadeza, implica, por outro
lado, uma relativa demora na organização dos respectivos processos.
Os anormais acontecimentos que estão a ocorrer na
província ultramarina
de Angola aconselham, porém,
a adopção ele algumas medidas tendentes a obviar ao
inconveniente apontado, já que o Estado não pode nem
eleseja manter-se alheio à situação em que ficam aê famílias dos que caiam na defesa daquela ou ele outras
parcelas do território nacional.
Dentro desta ordem de ideias põe o pre 'ente decreto-lei em execução um sistema ele protecção imediata às
referidas famílias, pela atribuição de um subsídio, mediante um formalismo extremamente simplificado, enquanto não lhes for reconhecido o direito à pensão de
pre,o de sangue.
Nestes termos:
U anelo da faculdade conferida pela Ln. parte do
do u." 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo
decreta e eu promulgo, para valer como lei, () seguinte:
Artigo 1.0 - 1. O E tado a segura às pe!'soa<; da família dos indivíduo' falecidos em resultado de acção
nas províncias ultramarina
na condições provistas no
artigo 2. do Decreto n.? 17 335, de 10 de Setembro de
1929, o pagamento ele um ub ídio, enqunulo não lhes
for concedi ela a pensão ele pre,o de saueue a que teuham
direito, no' termo elo me mo d creto~
2. O subsídio ' concedido pelo ~[ini Iro das l"inança~ a solir-itação dos interessados.
Àrt, 2. -1. .As pessoa' de fum íl in que, nos Ü'l'lIlOS
elo art igo anterior. poderão 11nbi li lar-se à concessão do
subs ídio são a segnintos:
nutenção

0

0

n)
b)
c)
ri)

Viúva c órfãos;
Pessoa que criou
sustentou o fulccido :
Pais;
Irmãos, órfãos de pai e mãe.
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2. A ordem de precedência
no direito ao subsídio é a
das alíneas anteriores.
3. Só devem habilitar-se
ao subsídio os indivíduos
referidos no n." 1 que se julguem
nas condições estabelecidas pelo Decreto n." 17335, de 10 de Setembro
de 1929, para a concessão de pensões de preço de sangue.
Art. 3.° O quantitativo
do subsídio é de 75 por cento
da pensão de preço de sangue a que presumivelmente
os interessados
terão direito, no caso de viúvas e órfãos,
e de 50 por cento nos restantes casos, vencendo-se a partir do dia imediato
ao do falecimento
do autor.
Art. 4.° - 1. A habilitação
à concessão do subsídio
faz-se mediante
a apresentação
de impresso,
devidamente preenchido,
do modelo anexo a este diploma,
a
que deve ser junta declaração
passada pela competente
autoridade
militar comprovativa
do falecimento
do autor.
2. A entidade que comunicar o óbito à família deverá
remeter-lhe
o impresso referido no núm ero anterior.
A petição pode ser apresentada
em qualquer
unidade militar,
que a enviará,
com a maior brevidade,
aos serviços
entrais do departamento
de que dependia
o falecido,
os quais, por ua vez, a remeterão,
depois
de informada
quanto ao vencimento
correspondente
ao
posto ou graduação
do autor, à Repartição
do Abono
(le Família
e das Pensões da Direcção-Geral
da Contabilidade Pública.
Esta Repartição
informará
o processo,
que será ubmetido
a de pacho do Ministro das Finan~'as por intermédio
da referida
Direcção-Geral.
-l . A petição, a' declarações dela const antes e quaisquer documento
quc eveutualmente
haj a necessidade
de lhe juntar
estão isentos do imposto do selo, bem
l'Olno de outra'
imposições
legais, incluindo
o pagalll(luto de emolumentos.
~\rt. 5.°
l . O abono do subsídio previsto neste diploma não dispensa os interessados
ele, no mais curto
prazo, se habilitarem
à pensão de preço de sangue e
('e>;sará no fim do mês em que se completarem
seis meses
sohre () seu vencimento.
')
do, ate' mais. seis
. me'. El'ite prazo pode s r prorroga
ses, mediante
nntorisuçâo
do Ministro
das Finanças,
dr 'ele que haja motivo que o justifique.

a.
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3. Independentemente
dos prazos referidos nos números anteriores, o abono do subsídio cessará a partir
do fim do mês em que se verifique não haver direito a
pensão de preço de sangue.
Art. 6. A pensão de preço de sangue vence-se a partir do dia em que a petição do subsídio tenha ido entregue na primeira instância oficial, tendo os interessados direito desde essa data às diferenças a menos
abonadas.
Art. 7.° As pessoas a quem seja concedido o sub ídio
com base em declaraçõe prestadas de má fé terão de
repor nos cofres do Estado as importâncias indevidamente recebidas.
Art. 8.° Os encargos resultantes da execução deste
diploma serão suportados, no ano a que di serem respeito, pela dotação orçamental destinada ao pagamento
de pensões de preço de sangue.
Art. 9.° (transitório).
Aos individues que tenham
jtí requerido a pen 5'0 de preço de sangue ão aplicáveis
as disposições do presente diploma se à data ela entrega
da petição do subsídio não tiver ainda sido concedida
aquela pensão.
Art. 10. E te diploma entra imediatamente
em VIgor.
0

0

Publique-se

e cumpra-se

como nele se contém.

1\lç05 do Governo da República, 21 de J'ulho de
1961. - AMÉRICO DEUS UODRIGUES TIIO~IAZ. - .111tonio de Oliveira Salazar - José Gonçalo da C1l1d/(l
Sottomasjor Correia de Oliveira - A.l/redo Rodrigues
dos Santos .!únior-Jolio
de Matos "tntnncs 1'arcla.lntónio Manuel Pinto Barliosa - .1fá1"io.José Pereira
dlt Silva - Fernando
Quintanilllrl Mendonça Dias.tlberto Maroian_o C!0rjr1oFranco Xogueira - Ed~ard()
de Arantc,ç e Ohl'clra-"ldriano
José .11res Moreira-r:
Manuel Lopes de Almeida - José do Xascimcnto Ecrreira Dias Júnior - Carlos Gomes da ilva Ribeiro>:
José Jorio Gonçalves de Proença - Henrique di1 J/ironda Vasconcclos Martins de Carcallio,
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n.O 40 (Exclusivo da Imprensa Nacional de Lisboa)

FALECIDOS EII RESULTADO DE CAMPANIIA NO ULTUA~IAR
(petição do subsídio a que se refere o üecrete-Let n.O 43811, de 21 de Julho de 1961)
ENTRADA

__

Nome

/__

/196_

do falecido

_

Posto -----------------Data do óbito
de ~

Unidade ---------------------------------------------------de 196_ Estado civil

_

I-Petição
(Não

preenche

.. se.,.,

ler

as

Grau
de parentesco
com o falecido

Nome de todos os Interessados

Instruções)

Data
do nascimento
(2)

(1)

(1) Nome completo. (2) Só quanto a órfãos, irmãos e ascendentes
mentos, pensões ou proventos mensais, qualquer que seja a sua origem.
Inutilizar

(3)

~_

I-I
1_-1
I-II-I
l-I
-I-I
-I-I

,

Observação. -

Importância
mensal
dos rendimentos
ou proventos

Estado civil

do sexo masculino.

f>_
I>_
{/,_

J_
lP_
(;

(3) Indicar

todos os rendi-

as linhas não preenchidas.

Residência:
Concelho

Distrito
Freguesia_
~ua
ID

Lu ar

___ n.o

.0

andar.

Casos de incapacidade físicao indicado nos n.OS 4 e 5 do capitulo
subsistência pelo trabalho:

I

Mencionar os nomes dos individuos que, de harmonia com
das instruções, estão fisicamente incapazes de angariar meios de

_

-

~,

(A!;~lnaturn~

dos Intore

....ndos ou dos

ROUS

roprosunlnntos

--1--

de

-- _- ~-------------------

logaJs)

--_
II

--

______---------------

Declaração do delegado de saúde

Verifiquei a incapacidade fi iicu do_

indivíduo

de

j,

acima referido_

_

o Delegado de Saúde,
(SolO branco)

(A.-210 mmX291 111m)
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III - Declaração da Junta de Freguesia
Todas as pessoas mencionadas na presente
____________

1 __

0

d

_

petição encontravam-se'

a cargo do falecido.

de196_

de

°

_

Presidente,

(Selo branco)

IV - Informação da competente autoridade
1. Remuneração

mensal

militar

que deve servir de base ao cálculo do subsídio (vencimento

metropoli-

1>_

tano)

2. Nada consta dos registos militares

que esteja em oposição ao declarado

na presente

petição.

3. Outros informes julgados úteis:

_____________

-I--de---------de

196_
0

_

(sete

branco)

INSTRUÇÕES
____

I

Direito ao subsídio:
1) Só podem habilitar-se ao subsidio:
a) Viúva c órfãos;
b) Pessoa que criou e sustentou
c) Pais;

o falecido;

cl) Irmãos, órfãos de pai e mãe,
2) Deve ser sempre rigorosamente observada a ordem de precedência indicada, pois os familiares mencionados
em cada alíoea anulam o direito dos seguintes,
3) Só devem habilitar-se ao subsídio as pessoas q ue estavam efectivamente a cargo do falecido,
4) Órfãos e irmãos do sexo masculino - Só têm direito os que não tiverem mais do 18 anos do idade ou os que,
tendo idade superior c, até 25 anos, estejam frequentando um curso seennrlúrio
ou superior, salvo se
estiverem Jlsieamente uicapazcs do angariar meios de subsistáncia pelo trabalho,
5) Ascendentes do sexo masculino - Se tiverem monos de 70 anos de idade, só terão direito ao subsídio no caso
de estarem fIsicamente incapazes de angariar m ios de subsistência pelo seu trabulho.
G) Ascendentes do sexo feminino
O seu direito, no caso dr serem c:1~a(108,depende da situnção do marido,

II - Outras indicações importantes:
1) A presente petição pode ROI' aprrsonta<la CIII qualquer uuidadc uiilitur, '!tle a cuviar.i, 110mais curto prazo, aos
serviços ceJltrais do Jepal'lamPllto de quo dPjHJllllia o f'al('('ido.

2)

A

petição <levo ser junta declaração da competente nutorulndo milit.ar comprovativa (lo óbito do autor, se
esta n5.o constar do n.· 3 <lo capítulo IV dm;te modelo.
3) A hahi1ita~'5.o ao Huhsídio não dispensa os illlorcôsadoô de, 110mais curto prazo, l'('([UNCl'eJlIa pensão dI' 1"'1'\'0
de sangue, pois o pagallll'lIto daquele st-rú suspenso 1\0 fim do seis 1II('~l'S, salvo :;1' Ior apresentada
justitlca~'ão da <1<'11101'a,
4) As pessoas a quem for co~ce~ido o subsidio com base em declarações prestadas de má fé terão de repor nos cofres
do Estado as importanclas indevidamente recebidas.

1,' Série
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Presidência do Conselho
Cabinete

do Ministro

da Defesa

Decreto-Lei

Nacional

n.O 43816

Considerando que o Decreto n.? 41 722, de 8 de Julho
de 1958, prescreye o uso, no conjunto das forças armadas, de um Sistema unificado de catalogação;
Consideraudo que nos a .suntos relativos ao Sistema
unificado de catalogação cumpre ao departamento
da
Defesa Nacional orientar e coordenar a acção das forças
armadas, decidir nos assuntos de interesse comum, coord~nar as relações entre aquelas forças e as entidades
clYis e realizar a Jigação com actividade
congéneres
das forças armadas estrangeiras, e que compete ao
Exército, à Armada e à Força Aérea aplicar o Sistema
110 âmbito das respectivas forças;
Con ideraudo a necessidade de o departamento da Defesa Nacional superiutender no Sistema unificado de
('atalogação através de um órgão central habilitado a
efectuar os estudos e trabalhos de interesse comum
11sforças armada ·e de o Sistema er estabelecido e fun«ionn- no âmbito do Exército, da Armada e da Força
A.érea, sob as direcções próprias que actuem de harmonia com a, directivas e instruções que para o efeito
lhe~ forem transmitidas
por aquele órgão central e
~ue disponham de órgãos ele execução aptos a identi~carem e classificarem os abastecimentos das respectIvas forças armadas'
'1 endo em atenção ' que, pela natureza do aerviço de
\'1talogaçào do material inerente ao Sistemn unificado
\ (' ('atalogaçilo, o e ínbelecimento
e de 'envolvimento
(aquele 8cl'Yiço serão necessàriamente de carácter gradual, ,
Tendo em atenção que o resultados do serviço de
cataloga çao
- •tem a sua pnnClpa 1 ap l'icaçuo
- no a 1laS t CCl'
mento
1 ma teri
fi
e na uniiformi
ormização
(O
ena, 1 f aciilit1 an d o
e, ca,zlllente ~IS autoridade' militares por estes respon~alve~ a elaboração e a manutenção
de catálogos e as
1 (> a,oe.- dentro
das forças armada' nacionais com for·l~.arl1ladas esíraugeirns e ainda com entidades civis;
Stlndo ela faculdade conferida pela 1,& parte do
1\,
')
1 (' ousíituicão,
"" o rl'() artIgo 1()!), o (a
o ('.Joycr'no
c

Q

A

'

,
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como lei. o l'ie-

Disposições gerais
Artigo 1.0 :B instituído desde já no conjunto das
forças nrrnadas o Sistema unificadode cntalogação, qu,e
tem por finalidade o estabelecimento e o funcionamento
do serviço de catalogação do material
utilizado no
abastecimento
daquelas forças.
Art. 2.° O Sistema unificado de catalogação compreende:
Ct) O Centro de Catalogação das Forças Armadas,
como órgão central de estudo, coordenação ('
execução;
b) A Comissão de Catalogação das Forças Armadas, com funções coueultivas ;
c) As secções de catalogação de material, no Exército, na Armada e na Força Aérea, r-orno
órgãos de estudo e coordeuação ;
rl) OH centros de identificação e classificação de
'material no Exército, na Armada e nn. Forçn
Aérea, como órgãos de execução.
Centro de Catalogação das Forças Armadas

Art. 3.° O Centro de Catalogação das Forças Armadas é constituído na dependência do Secretariado-Geral
da Defesa Nacional e tem por fim:
a) Planear, regulamentar
e coordenar, de acordo
com a orientação e as decisões finais emaun.
1 o
das do depurtamento
da Defesa NaclOua ,
funcionamento do serviço de catalogaçã~ J1~~
conjunto das forças armadas e cfertuar os e
tudos e trabalhos de interesse comum;
t
b) Estudar e informar ou promover os assl~n os
relativos ao serviço de catalogação do 11llte.
1 f orças armUt ns
resse comum ao conjunto
(as
rle que participem entidades congéneres e~t rnugeu:ls,
.
..
1111entir'1 a<1es CIVJS
ou au 101' l'd"d('s
.. _' , de
1itares nncionai. respousáveis por quest~('~·,tl
abastocimonto ou de uniformização de ma 011. '
<

•

ArL 4,° O Centro de C'n1alognção dns Forças Armadas compreendo:
t
a(lJ'llll o
11) l Imn <lil'('c\,iio, com um director c U111 •
<lo dil'(\('iol';
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ú) Uma ecretaria e arquivo geral j
c ) Uma secção de coordenação j
d) Secções de catalOlgação, designadamente
uma
1. a secção, de identificação
e classificação,
e
uma 2, a secção, de registo e publicações,
Art. 5,° A organização
e composição
normal
do
Centro de Catalogação
das Forças Armadas,
bem corno
o seu quadro de pessoal militar
e civil, constam do
mapa n." 1 anexo ao presente decreto-lei,
Ari. 6,° O director
do Centro de Catalogação,
que
tem, para todos os efeitos legais, categoria
equivalente
a chefe de repartiçâo
em exercício
no Secretariado-G~ra~ da Defesa Nacional,
superintende
nos elementos
P~'O~l'lOs do Centro de Catalogação
e é rcspon ável pela
(h~clplina de 'f;es elementos e pela eficiência do serviço
do Centro,
.
Ar]. 7,° Compete especialmente
ao director do Centro
de, Catalogação
estabelecer
métodos de trabalho
que
e~ltem identificações
diferentes de um mesmo artigo de
HtRtccimento comum à. forças armadns e que Iaci li,em eficazmente
às autoridade
militares
competentes
a
lU-:estigação da iutermutnhilidade dos materiais,
a sua
~t;llf?nnização,
a determinação
de necessidades
e existUcIas no conjunto
das forças armadas,
a distribuição
~~ e,x~essos de material
entre as forças militare,
a
:\( l1Êll~flt~ação centrulizuda
de abastecimentos
comuns
(10 ':xer~l~o, à Armada e à Força Aérea e a preparação
o.fl mobIlIzação
de recurso"
materiais
em tempo de
lS \lena,

f

Comissão

de Cataloga.çãO das Forças

Armada.s

lll~~·t: 8,° A Comissão de Catalogação
das Forças Arn assistir
(.' di .ls tem funções C011 .ultivas e destina-se
l'pct
1
da~ 1 or ( o Centro de Catalogação
das Forças ArmallU~' >el1l_COlllOo E.'ército,
a Armadn
c a Força Aérea,
(lo a~I~, toes l'cs,peitantes it organização
e funcionamento
Al'~s ~~a UJllfica~lo de cntalognção.
pelo '}'"
A f'omn;são de
atnlop:ação é cons tituída
Al'no'l(lll'e.ctor do l'entro
de Cntalogação
(las Forças
.,<. ( a
d '
"
forças.'
por
OlR representantes
de cada uma dus
P(\l'io~ alllln(h~, um do. quais, pelo l11E'nOR,oficial su(lp~i{)'11"1e por Um oficial pertencente
àquele Centro
to- ,H o 1>\'10
"
,
' .,
(1o 1)1'1' "I
l'PHj>e<'tlYO director,
RPn indo o 1)1'11lH'1J'O
~l( ('11tl"
't'
1
'
( o 11 .uno ( e S(,('J't'tÍlno,
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Art. 10.0 A Comissão reunirá,
no mínimo, uma vez
em cada dois me es, normalmente
por iniciativa
do seu
presidente,
a quem
compete
convocar
os restantes
membros,
podendo-se
efectuar
reuniões de de qne delas participem,
além do presidente
e do secretário
da
Comissão, pelo menos um representante
de cada uma
das forças armadas.
Art. 11.0 Poderão participar
das reuniões da Comissão o chefe da 3.& Repartição
do Secretariado-Geral
da Defesa Nacional,
quando o entender
ou assim lhe
for solicitado
pelo presidente
da Com iR.ão, e outras
entidades
militares
e entidade
civis que for couveuiente ouvir e sejam mandadas
convocar pelus autoridades competentes,
em recra por proposta
do presidente da ConúRs110.
Art. 12.0 A Comissão poderá nomear,
de entre os
membros da mesma, para estudo de questões restritas
de catalogação,
subcomi: sões, que subme
rão à apreciação da Comissão
os relatórios
dos trabalhos
q11<'
ofectuareru.
Art. 13.0 A Comis 110 enviará
cópias das actas das
suai; reuniões,
por intermédio
elo Secretnrindo-Gerul
da Defesa Nacional,
aos chefes do Estado-Maior
do
Exército,
da. Armada e da Força Aér a, con siderundo-se os purecercs subscr itos pelos respectivos representantes por aqueles ratificados
se nada for objectado
pelos correspondentes departamentos.
í

SeoQÕesde catalcgação de material do Exército,
da Armada e da FOrQa Aérea
Art. 14.0 Na dependência
das resp cí ivas Direcções
dOK Serviços
de Material do Exército e da Força Aél'l'.:l
t' da Superintendêneiu
dos Serviços ela Armada,
Dirccção do Serviço de Administração
Naval são constituídas
secções de catalogação,
uma por cada f01'<:.:I
armada,
incluídas,
para todos os efeitos, na org:llllzação dessas Direcções
o Superintendência.
Art. 15.0 "'0 que se refere ao e:-;tabel(,(,1meuto c f~IJlr-iounmcnto
do serviço (lI' ('aLnlol~nção do lllntel'l:~1.
compete 11s Dircl',õcs
do Serviço d~ :Materia 1 elo Esc~'r-ito e da Força Aérea l' li Superiutvndênciu
dos Ser\'Iservi
.
I A rmu duv
~'os (a.
a, servindo-se
das respecí ivus
secço-es (1<'
('atalogação:
(/) Estudar
c coordenar
n aplicação
do . ('r\'1ÇO de
catn logação :1 respectiva
forçu !lnlHH1a e ~tl·

1.' Série
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perintender no funcionamento do serviço no
âmbito dessa força, tendo presente a necessidade de se utilizarem os resultados do serviço de catalogação no abastecimento e na
uniformização do material dessa força;
7)) Estudar as questões de catalogação da respectiva força armada e preparar e promover a
assistência que a essa força cumpre dar ao
departamento da Defesa Nacional.
Centros de ídentífícação e olasslfícação
de material do Exéroito, da Armada. e da ForQs Aérea.

Art. 16. 1\a dependência de e tabelecimentos abastecedores ou produtores de material pertencentes ao
Exército, à Armada e à Força Aérea, são constituídos,
conforme se tornar necessário, centros de identificação
e ~lassificação de material, incluídos, para todos os
efeltos, na organização de es estabelecimentos.
§ único. Se assim se julgar conveniente, independentemente de centros de identificação e classificação
q"?-econvenha organizar na dependência de estabeleC1mentos militares, pode constituir-se,
em qualquer
força armada, um, e só um, centro de identificação e
classificação directamente
dependente da respectiva
secção de catalogação, incluído, para todos os efeitos,
na organização desta secção.
Art. 17.° No que se refere ~L instituição e funcionamento do erviço de catalogação do material, compete
aos estabelecimentos militares ou às secções de catalogação ondeejam
con tituídos centros de identificação
e classificação, servindo-se destes centros:
0

fi) Eft'<"i uur u ident ificuçâo (' (·htHHifieaçãode artigos e estudar os respectivos elementos, segundo os preceitos regulamentares
estabelecidos, submetendo directamente os resultados
de tais trabalhos à aprovação do Centro de
Cataloga\,ão das Forças Armadas, tendo pr eRente a neces idade de os fazer conhecer no
âmbito da respe-tiva força, depois de aprovado , por intermédio de catálogos, manuais
ou regi tos de abastecimento ;
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b) Assistir

a secção de catalogação
da direcção ou
superintendência
de erviços de que dependa
em todas as questões do serviço de catalogação conforme for necessário.

Art. 18.° Os centros de identificação
e classifícação
são organizados
dentro de cada departamento
militar
por grupos ou classes de abastecimento
e fixados por
portarias,
conforme
o caso, do ,Ministro do Exército,
do IMinistro da Marinha
ou do Secretário
de Estado da
Aeronáutica.
§ único. Se assim convier a todos os departamento"
militares,
a aplicação,
em proveito imediato
do conjunto das forças armadas,
do disposto no artigo 17.:'
deste diploma a grupos ou a classes de abastecimentos
comuns a essas forças pode ser atribuída,
em regime
centralizado,
por portaria do ,~1inistro da Defesa X acional, a um daqueles
departamentos
onde já estej a
constituído
um centro de identificação
e classificação
apropriado,
que, por esse facto, recebe também a designação de centro especial.

Disposições diversas
Art , 19.? O pessoal em serviço no Sistema unificado
de catalogação
compreende
pessoal militar
do Exército, da Armada e da Força Aérea e pe onl civil contratado.
Art. 20.° Os vencimentos
e quaisquer
outras remunerações aos oficiais e ao pessoal civil contratado
dos
quadros do Centro de Cataloga,'ão
das Forças Armada'
qlle constam do mapa n ." 1 anexo a este diploma, bem
como as demais despesas resnltautes elo funt-iouumento
de 'te Centro, serão inscritos no orçuanenlo do Secretariado-Geral
da Defesa
acionnl.
Art. 2Lo Os oficiais do quadro permanente
do Exél'('LtO e da Força. Aérea ou da Armada
em com issão de
serviço no quadro do Centro de C'ataloga,àu
dus Fon;a:Armadas
são considerados,
l'espl' .tivnmente, uditlos aos
quadros a que pertencem
ou d sligados do (lundro.
.
~ único. A sit uucãc, vencimentos
e abonos do- oficiuis referidos
no ('0"lw deste arligo, bem COlHO () ~~l'viço por ele presturlo, são sempre l' 'guIndo.; p~la~ d isposições legais apl~rlÍvei" aos oficiui« em C()~llls,..ao de
servico, no i:)(,cl'rt.ann.do-GE'rnl
(la Dcíesn 1 lH'lOllal.
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O pessoal militar
em serviço no Centro
de Catalogação
das Forças Armadas
sem vencimentos
inscritos no orçamento do Secretariado-Geral
da Defesa
X aeional
rerá, conforme
o casos, abonado em conta
do orçamento do Ministério
do Exército ou da Marinha
ou da Secretaria
de Estado da Aeronáutica
como se
nel es estivesse presente.
S único. O serviço prestado pelo pessoal militar
abrangido
pelo disposto no corpo deste artigo é considerado, para todps os efeitos, incluindo
o de vencimentos e abono, em conformidade
com a legislação vigente
nos departamento'
militare
a que pertencem,
como
prestado
cm serviço da respectiva
especialidade
num
e~tabeleeimeuto
militar de depósito de material
do ser\'1\,0
de material
do Exército
ou da Força Aérea ou
num organi mo equivalente
da Armada.
Art. :23." O pes oal civil contrutado
constante
do
l~lapa 11. 1 anexo a e te diploma
é integrado
num
unlCO quadro de pessoal privativo
do Centro de Catal<!gac;ão das Forças Armadas,
com petiudo ao Secretanado-Geral
da Defesa X acioual promover
e tratar
de
todo,> os a. "untos relativos
ao ingresso do pessoal nesse
quadro e aos contratos,
colocação, remuueruções,
prollloções e mudauçus
de situação do mesmo pessoal.
Art, 24.0 Os quantitntivos
globais, postos, categoria"
• e Piasses dos oficiais e sargentos
e do pessoal civil cou1ratado destinados
a. prest ar serviço nas secções de cataogação o centros
de identificarão\
e claseificacâo
dI!
'\
l i' , •
,XerclÍo, da Armada
e da. !t'orça Aérea são os que
(:on.st~lll do mapa D.O :2 anexo a este diploma,
que
~~l('hll também
os sargentos
destinados
ao quadro
do
,entro de Catalogu('ào
<las Forras
Armadas
inscrito,
n
'
>
o ,lll~p~ 11." 1, igualmente
anexo.
\ ~ \l111CO. Por
(li plomas respcituntes
ao Exército,
iI
.c rutU(la e à Força
Aérea s ruo aumentados
OH quadros
F~rlllan()lltes
<lo pc .soul m il itur e civil aprovados
pOl'
ei, a fim dI' comportnrem
ns necessidades
do serviço
([(' cuu
"'\ 1oguçao- que r-ou-dum (O1 mapa ]1." 2 anexo a
Elsj(' (1iploma c fixadas
as especiulidudes
do respectivo
P<' '.'oHI mil itur C'OIÜOl'lll<', em cudu caso, melhor C011\'<'1111'1
I f' uuçoes1 curu Iog:tC;<lo.
\ •• 'I o C'.\:I'I'I'I .' 'lO (;I';
(C
\: rt. :25.~ Por diplmna ... respcitantes
(lO Bxpreito,
à
• 1J1IUc[n ou tl FOl'<_;a Aérea s 'r,lo 1'C'aj Ils1 aelas, conforme
0

Q

j
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em cada caso for mais conveniente, as organizações e
composições autorizadas para as Direcções dos Serviços
de Material do Exército e da Força Aérea e Superintendência dos Serviços da Armada - Direcção do Serviço de Administração
N avale pa'ra os estabelecimentos militares, a fim de integrarem as secções de catalogação 'e os centros de identificaçâo e classificação
que sejam constituídos, sendo ,também por diplomas respeitantes a cada departamento militer fixados os efectivos orgânicos ou lotações de tais secções e centros de
maneira a nestes se incluir o pessoal que lhes é destinado pelo artigo 24. ° anterior.
Art. 26.° As categorias, classes e vencimentos do pessoal civil contratado discriminado nos mapas n.O 1 e 2
anexos ao presente diploma são fixados no mapa n ." 3,
igualmente anexo.
§ 1.0 Para o provimento dos diversos cargos do pessoal civil destinado à catalogação do material são exi- •
gidas as seguintes habilitações literárias mínimas:
O

a) 'I'écnicos de identificação e classificação do material e identificadores de material - respe('tivannente o curso de ensino técnico médio
industrial e o curso de formação profissional
das escolas industriais equivalente ao 2.° ciclo
liceal, de especialização apropriada à função
a desempenhar,
dando- e preferência ab '0luta aos habilitados com o cursos equivalentes do Instituto Técnico :hIilitar dos Pupilos
do Exército e aos que, a par de boa informações da sua prestação do serviço militar,
possuam, além de qualquer daqueles cursos,
uma especialização militar adequada;
b) Tradutores e desenhadores - um curso de escolas apropriadas ou o 2.° ciclo liceal ou equivalente e capacidade profissioual demonstrada
em exame de provas públicas;
c) Mecanógrafos e operadores-perfuradores
o 2.° ciclo liceal ou equivalente e conhecimentos comprovados da re pectiva especial idades mecanográficas;
d) Arquivistas
e escriturários
de 1." ela '8o 2.° ciclo liceal ou equivalente;
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e) Escriturários
de 2.. classe e dactilógrafoso 1.0 ciclo liceal ou equivalente.
§ 2. É condição de preferência para admissão nos
cargos de identificação e classificação e de identificadores de material e de arquivistas, escriturários e dactilógrafos o conhecimento da língua inglesa e ainda,
para a admissão de pessoal feminino, a habilitação pelo
Instituto de Odivelas.
Art. 27. Â~ verbas de material para equipamento
e manutenção das secções de catalogação e dos centros
de identificação e classificação serão inscritas em cada
um elos departamentos nos orçamentos correspondentes
à~ Direcções do Serviço de Material e SuperintendênCIa de Serviços ou estabelecimentos abastecedores e produtores.
Ârt. 28. Os regulamentos necessários ao funcionamento do Sistema unificado de catalogação no conjunto
(l~s forças armadas serão obj ecto de portarias do Minu;tro da Defesa Nacional.
0

0

0

Disposição transitória
~bt. 29.
fixado o período de 1961 a 19G2 para se
cOnstituir completamente o Centro ele Catalogação das
Forças Armadn», bem como as secções de catalogação
e centros de identificação e classificação no Exército,
na Armada e na Força Aérea,
0

]~

l>uhlique-He e cumpra-se

como nele se contém.

19l>uços do Governo da República, 24 de .Jutlho de
.61. - A~I1~RICO DEUS RODRIGUES 'l'UOMAZ - Antó;!Zo de Oliveira Salazar _ José Gonçalo da Cunlia Sot~m{(yor Correia dr, Olireira - Alfredo
Rodrigues
dos
'{lIlos
.T1lIlior-.To(io
de Matos Antunes
Varela'7I1tóm'o MaIl1(('l Pinto Ilarhosa - Mário José Pereira
~{~,'~':ll'((
p.cl'lI(lIIdo
.(jllir~/allilh(l
Jlcn:loll('a
l)iasrl,. )( ',to Mal'(;wlI.o C!0l'jIiO "1'~lII(,o N0.rJ"('U(l - Ed1~a'rdo
1 .1/(1/1/('s (' nlll'l'Il'(/
.Idl'/{l1Io José ctlves ilforetra-

T'0l'r,' (h, ,ll/llrida
José> do Nascimento
Fe1'J;íllior
Carlos (lemes da Sil"~l Riueiro-:.fOI/O (:rolll'(tll'(',~
de Pl'oPIIÇ!a - !lCIII"Qllc
de Aft-

'[~l1llJd

:/;;:;~' "':
"
I

fi

/I

d

fi

T"

flSI'O/lCl'los

.1fal'tins

,

dp (ar1'olho.
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MAPA N.o 1

Centro de Catalogação das Forças Armadas (Cecafa)
Organização e composição

.~

~
.;:
" "ee

"
.~

t; 0;

o
ce

Dcsiguaçõos

O

"
;;

..

o

,,""

o"

I~

_c.(1-'-)

o o

o

Q)

(/)0

c

rJ)~

_j:2__

1~

"

..,.'"
"'" o~

'""

e

____

Secções
de catnl ognção

o

,,"cj~

,~'g.

~ I ~.~
-, g~
...

'-

'"
u;g3~ .~.~
"

"'''
~"

~1_(5_)

o

.

o'"

:;: I

""

Total

br.::l

"-"
p::"

'"
e

(6_)

_;_i2_

I
I. Oflciais ((I)
Coronel.
. .
(li) 1
Tenente-coronel
ou major (c) 1
Capitães
Subalternos
.
(d) 1
Subalternos
mil ici a.no s c'
aspirantes ii oficial miliciano.
..
. . . .

(e) 1
(f) 1

(li) 1

I

1
1
2
2

(j)

II. Sargentos e praças («)

([I) 4

Sargentos.
. . . . . . .
Segundo-sargento
ou furriel
Cabos c soldados.
. . . .

4
1
(J)

III. Civis contratados
Técnicos de identificação e
classificação de material:
De 1.' classe.
De 2.. classe.
Dc 3.. classe.
Jdentiflcadores

2

'I'radutor

.
de 1." classe

Arquivista.
A

2
2

2

2

2
2

3

2
2
3

1
1

]

de material:

De 1.' classe.
De 2.. cl asse.
De 3.. classe.
Desen hador

2

11'lllISp01'/(l1'

_- --

2

-2

--21

J
1
1
---1-2
:!7
I
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nosign.:lçüp~

I
(1)

\~)

• ~'raI1Sl'O~'f('

2

----------~-------;I--"

.

L'C'l'Ituranos:

(I)

---1--- ---2

_(G)_I~

21

De 1.' classe.

Dr 2,' classe.
Dactilógrafo
Mecanógrafo.
".
Operadorr'-pert'uradores

2

2í

1

1
1

1
_
_
1_-_1
2

2

_

-_1__-_
1

41
:l

'1*
2

10

;lfi

_

21

(I)

1I

------

. (a) Uficials, sargentos
e praças do ExércIto,
da Força Aérea ou de postos e qui\ alente~ da Armada.
(b) Director,
(c) Adjunto
do director,
,. I (dJ Do servIço geral do Exó,'cito ou da For,a Aórea ou da classe do serviço g ea da Armada_
(e) Eng"Jlhelro,
1/) Quallllcado
como técnIco do materIal.
(,,) </uallllcados
como especialistas
do matorlal.
(") Quallflcado como tÚCJlI.,o do mnt oelal ou do ebustncímouto,
"r
(,)
lIabllltarlos
como
perrurndores-verI6cacloroR
mocanográficos
o em d actí!o
~ alta.
(j) RequisitáveIs

além do Quadro do Centro,

Ob~ervnvões
1. I) tli1'<'dor do Centro I' O adjunto (lo director pertencerão,
1I01~na~lnf'lltl': a diferontes rnmos das forças armadas.
<'3
Lm r('::I':I, o número de oficiais e de sargentos
fornecidos por
toti 1 \IlHa (Ia< forças aruuulus ~<,ráda ordem d > 11m terço do rf'eeti\'o
alltorizado
para o Celltro,
nlt ' () f'1Ig-CIlIIPÍro qun prt>~ta serviço lia 1.' sccçâo sertl Iorner irlo
;) ~'lla(Ianl""tc
pelo Exército,
pda AI'IlIada e pela Força A{'I'I'<I.
('~ ~arg~llto, el!'st. 1,' secção são abonados, durante a sua dilig't'lI,COllturlllt' o IIi po~tu 110 artigo 22.0 do presento diploma, t' COll~(' ( cn nlll yolallt" f'SfH'('ializado Ijtlf' pudI' b('1' reli ovado de harmollJ:\
Ol~ a, <"I"'dalid;Hll's
IH'cessárias a ~c"rics Ile trabalhos do CClltro.
,I .
'''''ção til' ('oorclf'IHI\'ão é ('olol'aela lia irnn<li:tta CI")lClTlelpll('ia
c~t.al( JlIlIt..? elo clirl'!'tor 'ltH' I' a,si~ticlo pplo IH'Rsoal das S"C~'ÕI''' dt'
-«,

3

di~

1'\

• ·l O;?aÇ"lO.

19G1,0111'1'//,(/

•
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N.o 2

Pessoal permanente autorizado
para o serviço de catalogação nos departamentos
militares
Designações

Exércí tu
(2)

Armadal
(a)
(3)

F'orçu
Aérea
(I)

1
3

1
1

1
1

4

3

2

;3

3

2
3

iJ

1

2

2

1
]

1
1

1
1

2

1

I---:------

(1)

I. Pessoal militar

1. Oficiais :
Majores,
,
Capitães
,
Subalternos
2, Sargentos (b):
Sargcn tos-aj udau tos
Primeiros- argentos
Hegun(los-sargentos
o íurriéis

2.,

II. Pessoal civil contratado
Técnicos de identificação
material:
])0 1,' cl asse
De 2,' classe
De 3,4 classe

•

e classificação

dI'

ldentíflcadorcs do material:
Do 1,' classo
1)0 2,' classe
I )es('nhador('~ ti' 2,4 classe
Arquivista
Escriturários :
D(' 1.. classe
J)o 2,' classe

'I

2

1

2

1

1
2

1
1

2

1

;3

:!

1
:2

;1

:2

25

22

Dactilógrafos
To/niR

1
1

;18

(Il) no ]lOBtOS oqutvnluutos
nus 111<1;"0<10"na coluna (1 l,
til> Inclui os :-;oguintl's tinr~·tlntos ospocíulízndos cm mutcrfal, l.'X~·l·l'to 1 do l-:"\.lor'"
cito, que pode sur do quadro do umannouses,
de!oitlnndus no quadro llo Ceutro eh,
Catalogaçllo
uns Forçns Armudns : ~ 4.10Exércuo.
1 dn Armudn o ~ dA }"orC;l1..\\lre".

ObSerYfu:ão
talllh("1l1 servir IIOS centros t!p jd('lltifil'a~'ão e l'la,~ifiea~': O
oüciais, aspirantes a oficial e ~al'l~cntos milk-ianos, de acordo (',Olll
:1:; suas habilitaçêcs
e aptidõc·g especiais t' couveniência do ,r·nlÇO.
l'Ol]PlII

Pr sidência do Cons lho, 2-1-de Julho de 19(H. - () )finistro da. Defesa
acionnl," II/tónlo di' Oliveira Se d azar-

,
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Pessoal civil contratado para serviço no Sistema
unificado de catalogação
Tabela de categorias e classes e de vencimentos

Categorias

(I) 1 l" identificação
terial:

e ela sifícação

Técnicos de identificação
cação de material:
De i.a classe
!le 2.' classe

no

3.' classe

Identiflcadores

e classifl-

4000~OO
3600$00
3200~00

K
L
M

2 eooseo
2 ·100~00
2000~00

N
P
R

2000$00

N

2 (iOO;:SOO
2 200~00

O

2 200~0[l

Q

:

Tradutor .
I )c~cnha'lor~8':

Ue L" classe
I l,' 2." classe
.\r'!lü\·ista
..
E,rl'itudrios:
])1'

do ma-

de material:

Ue 1.' classe
!lo 2.' classe
De 3.' elas c
II) ])e -vvretaria

Vencimento
meusal

o classes

OrUI)O
do
Ducreto-Leí
n.? 26115,
do 23
do Novom111'0 do ln:l5

L' classe

I lI' 2.' "la,,!,
:'\lt'c:lnógrafo . . . .
I )pl'ra,lor-pert'nr:ulol'.
Il:\ctilógrat'o
.

o ~,~s~(l{~nCill. do

1750 00
15O~00

I

I

2 ()OO~OO
1750 00
1 500~OO

Q

S
U

O
S
U

01\s01ho, 24 de Julho de lHO!.
S t,Ilnlstt·o da Defesa Nacional, ~lntónio de Olil'eira
a azar.
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Ministério das Finanças
Direcção-Geral

da Contabilidade

Pública

n.O 43817

Decreto

Com fundamento nas disposições do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 24914, de 10 de Janeiro de 1935, e
mediante propostas aprovadas pelo Ministro das Finanças, nos termos do mesmo artigo;
Usando da faculdade conferida pelo n. o 3. o do artigo 109. da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:
0

Artigo 1.0 São autorizadas as repartições da Direcção-Geral da Contabilidade
Pública
respectivas
a
mandar satisfazer, em conta da verba de despesas de
anos económicos findos inscrita nos orçamentos do actual ano económico, as quantias seguintes:
l\linisll'rio do Exército
Encargos dos unos de 1958, 1959 e 1960, referentes a ajudas de custo, serviços clínicos e de
hospitalização
e alimentação,
a liquidar pelo
Hospital
Militar
Principal,
Estudo-Maior
do
Exército, regimentos dr infantaria n."" 3, 14 e
16, Cnsa de Reclusão do Governo Militar de
Lisboa e Chefia do Serviço do Orçamento e Administração.
Despesas dos anos de 19G8 e 1959, referentes
a
força motriz, correios e telégrafos e publicidade
e propaganda, a liquidar pelo canso lho administrativo da Chefia do Serviço do Orçamento e
Administrncão
o

o

o

o

•

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

•

o

•

o

o

•

148 516840

258 8R6~OO
407432840

Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paços (lo Governo da República, 24 de Julho de
1961. - AMÉRICO DEUS H.ODRIGUES THOMAZ - r!nfouio de Olieoir« Salazar - José Gonçalo da Cunha
ott o maitor Correia de Oli rcira - .tlfrcdo
Roâriove»
rlO$
Santos Lúnior - Joâo de ilfalos Antunes TTal'rZa - 1111t,íll io .l[ anuel Pinto IJarlJos(/.1! ária .J osé P erci ra rl a
Silca - Fc numdo Qllinlanilha
Mendoll('o Dias ~ ..17bcrt o .l/areiano
G07'jlio Fr(ll1Co iVo,'111eira - /!"dl!(/rrlo
de fl1oo11tes e Olil'eira-A
drian.o José J lvcs ol[orel/II,1lmwcl
Lopes de Al meidn - José do .Vasci/lll'llfo
1"('1'I

V ~érie
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1'eira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro José ./ oão Gonçalves de Proença - H enrique de J1ironda V asconcelos Martins de Carvalho.

Presidência do Conselho
Gabinete

do

Ministro

Decreto-Lei

da

Defesa

Nacional

n.O 43823

Usando
da - faculdade
conferida
pela l.a parte do
n.? 2.° do artigo 109.° da Constituição,
o Governo decreta e eu promulgo,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 Os militares
e os civis militarizado
que,
nas províncias
ultramarinas,
façam parte de forças com
a missão de restabelecer
a ordem nas zonas onde a
acção terrorista
ponha em perigo as condições normais
da existência
da população
têm direito aos seguintes
abonos:

a) Vencimentos

normais
que
lhes
quando em serviço na província;
b) Alimentação
por conta do Estado;
c) Subvenção
de campanha.

competem

~ único. O comandante-chefe,
ouvidos os comandante de cada um dos ramos das forças armadas na pro'-íncia, definirá
as zonas na situação
a que se refere
() corpo deste artigo e, se necessário,
também as unidades que, embora estacionadas
fora dessas zonas, devam ser consideradas
naquela
situação,
por força das
de cooperação
na luta antiterf;tla.s missões normais
rOl'lsta desenvolvida nas referidas
zonas.
Da decisão tomada deve ser dado conhecimento
ao
S_:cretariado-Geral
da Defesa Nacional
para confirmaÇ'ao do Ministro
da Defesa Nacional.
ti A.~t. 2.° A alimentação
por conta do Estado é cons~t':lda pela ração normal,
em género, e por um sub~~dl~. em dinheiro,
a fixar pelo Ministro
da Defesa
-, aCIona!.

A. ração normal só pode ser abonada em dinheiro
(l~lando os rnilitnrr-, careçam de regime dietético espeelaII ou se encontrem
em situação impeditiva
de a rec!' )nr
'
c
em genero.
Art. :l." A subvenção de campanha
corresponde
a 20
pl)lr pe11to dos vencimentos
ha e e complementar
fixado>,
po I) DI·preto-Lei n. ° 4;~ 2GT.
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§ único. Os abonos diários da subvenção de campanha para as praças de 2.& e de 3.a classes não podem
ser inferiores às seguintes quantias:
a) Praças de 2. classe:
&

Primeiro-ca bo .
Segundo-cabo e soldado
b) Praças

5$00
4$00

de 3. a classe:

Primeiro-cabo
.
Segundo-cabo e soldado

. . 3$00
..
2$00

Art. 4.° A percentagem e as quantias da subvenção
de campanha referidas no artigo 3.° e seu § único do
presente diploma podem ser alteradas pelo Ministro da
Defesa Nacional, ouvidos os titulares dos departamentos militares e mediante proposta do comandante-chefe
de cada uma das províncias ultramarinas.
Art. 5.° A alimentação por conta do Estado e ~ subvenção de campanha a abonar aos civis militarizados
resultam da equiparação que lhes for atribuída nos termos do artigo único do Decreto n." 31 945 e do artigo 21.° do Decreto-Lei n. ° 41 942.
Art. 6.° As missões de reconhecimento,
patrulhamento e outras de idêntica natureza que não sejam
consideradas mas situações a que se refere o artigo L."
e seu § único do presente diploma só dão direito ao
abono da alimentação por conta do Estado, além dos
vencimentos normais.
Art. 7.° Os abonos da alimentação por conta do Estado e da subvenção de campanha, ou somente o primeiro, não são acumuláveis com a gratificação de isolamento nem com as ajudas de custo.
Art. 8.° Os encargos relativos a cada um dos abonos constantes do artigo ].0 do presente diploma são
su portados:
a) Pelo respectivo orçamento privativo: os que
correspondem aos militares das lotações ou
guarnições norm ais;
b) Pelo respectivo orçamento das forças militares
extraordinãrins
no ultramar: 014 que correspondem:
Aos militares na situaçãc de reforço às lotações ou gu arniçõcs normais;

1." Série
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Às guarmçoes dos navios da Armada atribuídos sem carácter
permanente
aos
comandos navais ultramarinos e ao pessoal das forças de desembarque a que se
refere o Decreto-Lei n.." 43 773;
Aos civis militarizados.
Art. 9.° As praças casadas e aquelas que, não o
sendo, tenham encargos de família, quando convocadas
O~l mobilizadas
para serviço no ultramar ou para sernço extraordinário
na metrópole, têm direito a uma
subvenção de família, em benefício das pessoas que
(:Ol~ elas viviam
a seu exclusivo cargo e não possuam
lllelOS de subsistência.
§ 1.0 A subvenção de família é abonada por cada dia
de permanência nas fileiras além de quinze.
§ 2.° Para os efeitos deste artigo consideram-se como
família:
a) Mulher;

b)
c)
d)
e)

Filhos de idade inferior a 16 anos;
Ascendentes com mais de 60 anos;
Irmãos ou irmãs de idade inferior a 16 anos;
Mulher sexagenária que criou ou educou desde
a infância o convocado ou o mobilizado, sendo
este órfão, exposto ou abandonado.

J

3.° As idades e tabelecidas no § 2.° deste artigo
serão de considerar, desde que os respectivos indiYId~lOSestejam fisicamente incapacitados de angariar
111e10sde subsistência.
s ,A.~t. 10.° A subvenção de família será abonada nos
egu1ntes quantitativos globais e diários:
l1:lO

Até trê pessoas de família.
. . ,
Qu~tro ou cinco pessoas de família .
)la1s de cinco pessoas de família.
.

20$00
25$00
30$00

bEm nenhum ca o 'poderá er concedida mais de uma
- d e família por cada praça.
§ve,n~ao
,
r f ~lllco. Os quantitativos
da subvenção de Iamflia
r~ rIdos no corpo do presente artigo podem ser alteo~ pelo Ministro da Defesa Nacional, ouvidos os
<.' 1111strosda
Finanças , do Exército , da Marinha e o
.;){'pret' .
ano de Estado da Aeronáutica.

"1'
"l

1/
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Àr-t. 11. o A subvenção de família será concedida,
conforme os casos, por despacho dos Ministros do Exército e da Marinha e do Secretário de Estado da Aeronáutica, mediante requerimento das praças interessada"
que provem estar nas condições de lhes ser abonada a
referida subvenção.
Art. 12. As disposições deste decreto-lei têm efeito
a partir de 1 de Março de 1961, sem prejuízo de quaisquer abonos efectuados que porventura tenham sido
superiores àqueles que resultam da aplicação do presente diploma, mas sendo sempre observada a inacumulaçâo a que se refere o artigo 7. deste decreto-lei.
0

0

Publique-se

e cumpra-se como nele se contém.

Paços do Governo da República, 27 de Julho elp
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunli«
Sotiomauor Correia de Oliveira - Alfredo Rodri.ques
dos Santos Júnior - João de Matos A ntunes Varela-·
António Manuel Pinto Barbosa - Mário Jos·é Pereira
da Silva - Fernando Quintanilha J1endonça DiasAlberto Marciano Gorjão Franco .Yogueira-Eduardo
de A rantes e Oliveira - Adriano José f-llves !J1 0reira - Manuel Lopes de Almeida - Losé do Nascimento Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva
Ribeiro -José
João Gonçalves de Proença - Henrique de Miranda Vasconcelos M artin» de Carvalho Kaulza Oliveira de Arriaqa.

Deoreto-Lei n.O 43824

Considerando que- pelo Decreto-Lei n." 41 ó66, de 21
de Março de 1958, foi actualizado o regime de ajudade custo de embarque e subsídios de interrupção dv
viagem relativos às forças terrestres ultramarinas;
Tornando-se conveniente que o mesmo regime sejil
aplicado às forças navais ultramarina H , forças aéreaultramarinas
e pessoal civil dos três ramos das forças
armadas em serviço no ultramar j
Usando ela faculdade conferida pela La parte do
n. o 2. elo artigo 109. da Constituição, o GOWl'UO drcreta e eu promulgo, para valor como lei, o seguin.ü::
Artigo 1.0 São tornadas e ctensiva ao pessoal l~llbtal' em serviço nus força. nuvais e aéreas nltr:ull:ll'lna"
0

0

1.' Série
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as disposições do Decreto-Lei n." 41 566, de 21 de
Março de 1958.
§ 1.° Os quantitativos
das ajudas de custo de embarque e de subsídios por interrupção de viagem a abonar ao pessoal referido no corpo deste artigo são os
Constantes das tabelas n.O 1 e 2 anexas a este decreto-lei.
§ 2.° O disposto neste diploma no que respeita ao
pessoal das guarnições dos navios da Armada apenas
é aplicável àqueles que pelo chefe do Estado-Maior
da Armada sejam designados para longa comissão de
serviço de soberania nas províncias ultramarinas
de
duração não inferior a um ano. Além das ajudas de
cu~to de embarque correspondentes às viagens da metropole para o ultramar e de regresso à metrópole,
e~ta apenas no caso da permanência no ultramar ter
sl.do. superior a seis meses, o referido pessoal não tem
dIreIto a qualquer outra ajuda de custo de embarque
por motivo das viagens realizadas nos navios a cujas
r~arnições pertença. Quando as deslocações não sejam
el~as nestes navios seguir-se-á o disposto no decreto-Iei mencionado no corpo deste artigo.
Àrt. 2.° Quando os vencimentos dos militares de
~1.1.alq.uerramo das forças armadas e do pessoal civil
rerendo no artigo imediato não sejam satisfeitos pelos
O.rçamentos privativos das forças militares ultramnd~nas, os encargos resultantes da execução do presente
lPlon;a serão suportados pelo Orçamento Geral do Estado.
f § umco. Quando as deslocações dos militares das
a~~'lçasnavais ultrll:mar~nas que tU1::ubém per~en9a~
d . qua~ros das direcções e repartições prOVlllClalS
tiS serVIçoS de marinha sejam, exclusivamente,
mo_vadas pelo serviço
das referidas _direcções e reparti.
Ç oes
dot~ _os respectIvos encargos serao suportados pelas
À Çoes orçamentais destes departamentos.
rio ~t. 3.° Ao pessoal civil dos quadros do Ministétur' o Exército, do Ministério da Marinha e da Secrevi la de Estado da Aeronáutica que ror prestar sera ~'~n~asprovíncias ultramarinas e a outro pessoal civil
lid'ud rata_: por es es departamentos com a mesma finade c e Ilerao abonadas, em iguais condições. as ajudas
ao ~1.lsto de embarque fixadas na tabela n." 3 anexa
as ~~~sen~e decreto-lei, sendo-lhes, também, extensivas
S1.1hslposIções do Decreto-Lei n.? 41566 relativas a
for.~~ 10 de interrupção de viagem, ajudas de custo
a província e ajudas de custo dentro da província.
S

t
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~ 1.0 Os quantitativos de subsídios por interrupção
de viagem a abonar ao pessoal civil a que se refere o
corpo deste artigo são os constantes da tabela n ." 3
anexa a este decreto-lei.
§ 2.° Os quantitativos de ajudas de custo por deslocação rara ou dentro da província a abonar ao pessoal
civil indicado no corpo deste artigo serão iguais aos
pagos pelos mesmos motivos ao pessoal de idêntica categoria da província onde preste serviço.
Art. 4.° O presente diploma considera-se em vigor
a partir de 1 de Janeiro de 1961.
Publique-se

e cumpra-se como nele se contém.

Paços do Governo da República, 27 de Julho de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES TnOMAZ - A.ntónio de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha
Sottomayor Correia de Olivei7'a - Alfredo Rodrigues
dos Santos Jún'ior-João
de JIatos Antunes FarelaAntónio Manuel Pinto Barbosa - Mário José Pereira
da Silva - Fernando Quintanilha M endõnça DiasAlberto Marciano Gorjão Franco Nogueira-Eduardo
de A ramtes e Oliveira - Adriano José A lves AI 0reira - Manuel Lopes de Almeida - José do N aseimento Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Sih:«
Ribeiro -José
JOrlO Gonçalves de Proença - Henrique de Miranda Vasconcelos AIartins de Carvalho _
Kaulza Oliveira de Arriaqa.

TABELA

N.o 1

Marinha
~lIl)~idio:,

Ajudas
de custo
do

Postos

embarque

Oficiais generais .
Oficiais
Sargentos.
. . . .
Cabos e equiparados
Marinheiros, grumetes
o equiparados
.
Primeiros-grumetes
Hogundos-grumetes

.....
reconduzidos

5000 00
,1000$00
3~00
l500~OO
1000$00
750$00
500$00

djilriO~

do
ínt errupção

do "iageIU

J';1ll

Em
lorritórlo
ostrangelrO

território
nacional

300:$00

20<hSOO
100 00
70$00
GO"iOO
60#)0

40pOO

-

500~()O
a50,)!)O

150~()()
9<)')()()

i5,>1)O
75,)(lO
75,)00

-
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1'1.° 2

Força Aérea
Suhsfdtos

Ajudas

drúrrus

do
de viagem

Je custo

POSlOS

de
emhar qus

Oficiais o'eQerais
Oficiais ~ . . .
Sargentos.
. .
Primeiros-cabos
Í'legundos-cabos
tidos
Primeiro's-~abo~
~egundos·cabos

Interrupção

.
. . . . . .
. . . ...
readmitidos.
. . .
e soldados readmi-

5 OOO~OO
4 OOO~OO
3OOO~00
1500~

: : : : :
e soldados

1000$00
750~OO
500$00

Em
território
nacional

Em
território
estrangeiro

300~00
200$00
100~00
70,%00

500~00
35~00
150~OO
90$00

60~

75~OO
75$00
75$00

60$00
40$00

TABEL.\. K.O 3

-

Pessoal civil
bub~idlos

Postos

Pessoal COIll direito
}, classe de luxo . .
essoal Com direito
Peclassp. . . . . .
soal Com direito
classe
Pessoal
direit~
cla8'e .

----

~O;ll .

.
a
.
a

a viajar
. . . .
viajar em
. . . .
viajar cm

~ viajar'

em
..

interrupção

5 000$00

300illOO

500$00

4 000$00

200~OO

350$00

3 000$00

100$00

150$00

do viagem

Em
território
nacional

Em
território
ostrangeiro

1.'
..

2.'

(';n '3.~

1 500$00

'''".

drúeto s

de

Ajudas
de cust o
do
embnrquo

70illOO

90$00

O ~r~s~dência do Conselho, 27 de Julho de 1961.S ,~IIOlstro da Defesa Nacional, António de Oliceira
a

QZQJ'.

Ministério das Obras Públicas
DirecC;ão_Ceral

dos

Edifícios

e Monumentos

Decreto-Lei

n.O 43826

Nacionais

LuC?llSideraudo que foi adjudicada a Hermano da Silva
Zla a
.
d
.
nho:; d' elllpreItada de «Batalhão de sapadores e camie feno - Reparação e limpeza de fachada:»;,
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Considerando que para a execução de tais obras, como
se verifica do respectivo caderno de encargos, está
fixado o prazo de 300 dias, que abrange parte doi' anos
de 1961 e de 1962;
Tendo em vista o disposto no artigo 22. o e seu ~ 1.°
do Decreto-Lei n ," 41375, de 19 de Novembro de 1957;
Usando da faculdade conferida pelo n ," 3.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 :g autorizada a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais a celebrar contrato com
Hermano da Silva Luzia para a execução da empreitada de «Batalhão de sapadores de caminhos de ferro Reparação e limpeza de fachada », pela importância de
247600$.
Art. 2.° Seja qual for o valor das obras a realizar.
não poderá a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais despender com pagamentos relativos às
obras executadas, por virtude de contrato, mais de
100000$ no corrente ano e 147600$, ou o que se apurar como saldo, no ano de 1962.
Publique-se

e cumpra-se como nele

Paços do Governo

e contém.

27 de J'ulho li!:'
THOMAZ A11tónio de Oliveira Salazar - António 111
anuel Pinto Barbosa - Eduardo de Arantes e Oliveira.

1961.

-

AMÉRICO

da República,

DEUS

RODRIGUES

11- PORTARIAS
Ministérios

das Finanças, do Exército e da Educação Nacional
PortarIa

n.O 18568

Manda o Governo' da República Portuguesa.
pelo~
Ministros das Finança,
do Exército e da Educu('lio
Nacional, observar o eguinte:

ar-

O n."
da Portaria n ," 16294, de 16 de Mnio dl'
] 957, passa a ter a seguinte redacção:
3l.° A pumçoes aplicadas aos instruendos do'
cursos especiais de prepararão militar ~el'ão, elll

La Série
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princípio, imediata e ininterruptamente
cumpridas
em unidades ou estabelecimentos militares.
Aos directores de curso e ao Comando-Geral da
Milfcia é, no entanto, concedida a faculdade de autorizarem que o cumprimento daquelas punições se
efectue sem prejuízo das aulas ·e outros trabalhos
a que os instruendos sejam obrigados nos cursos
superiores que frequentem, nos casos em que o
aconselharem o comportamento
anterior do punido e a pouca gravidade da falta cometida.
1Iinistérios das Finanças, do Exército e da Educação
Nacional, 4 de Julho de 1961. - O Ministro das Finanças, António Manuel Pinto Barbosa. - O Ministro do Exército, Má1io José Pereira da Silva. - O Ministro da Educação
N acional,
Manuel Lopes de
Almeida.

Ministérios

das Finanças e do Exército

Portaria n." 18570

~l?-nda o Governo da República Portuguesa,
pelos
J\h~ll tros das Finanças e do Exército, nos termos do
artIgo 3.° do Decreto-Lei n," 3347,3, de 29 de Dezembro de 1943, que o quadro e vencimentos do pessoal
assalariado do Colégio Militar, constante da Portaria
do
~.o 17062, de 12 d,e Março de 1959, seja aumentado
~eg-Ulllte pessoal:

-

Re rnunoração

díúrtn

1') cozin heiro
~ condutores

-

,

,

auto

,

,j2~OO
48~~OO

Finan-ças e do E rército, 5 de Julho
1 11inistério O da
(e l()ül
-'1"
d' F'11nanças, A'ntonw'M amueel
I'i
t"
.1\ 111lSlrO as
ti ~ Barbosa.
_ O Mini tro do Exército, Mário José
L e re, /'(1, d a I~l
(, 'Z va.
J

148

ORDEM

N.o 8

DO EXERCITO

La Série

Presidência do Conselho
Cabinete

do Ministro

da Defesa Nacional

PortarIa n.v 18599

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n." 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar com a quantia que
se indica a seguinte verba da tabela de despesa do
orçamento privativo das forças terrestres ultramarina
em vigor na província de Moçambique:
Despesas com o material:
Artigo 4.°, n.v 2), alínea g) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Máquinas,
ferramentas
e utensílios congéneres»
. . . . ..
Artigo 4.°, n.v 2), alínea j) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Artigos para serviço de assistência religiosa» . . . . . . . "
Artigo 4.°, n.v 3), alínea a) «Aquisições de utili,
zação permanente - Material de defesa e segurança pública-- Armamento,
equipamento e outro material de guerra» . . . . . . . . . ..
Artigo 5.°, n .? 2), alínea a) «Despesas de conservação e aproveitamento
de material - Semoventes - Vaículos com motor» . . . . . . . .

Pagamento
gos:

âe serviços

e diversos

500000$00
20 000$00

1 000 000 00
1 000 000$00

encaT-

Artigo 7.°, n. ° 1), alínea a) «Despesas de higiene,
saúde e conforto - Serviços clínicos e de hospitalização - Despesas das enfermarias
e postos
de socorros com tratamento
de pessoal» . . "
Artigo 8.°, n.v 1) «Despesas de comunicaçõesCorreios e telégrafos» . . . . . . . . . . ..
Artigo 10.°, n.? 4) «Encargos administrativosDespesas gerais com exercícios de quadros e de
tropas e com manobras anuais» . . . . . "
Artigo 11.°, n.v 4) «Outros encargos - Força motriz» . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

300 000$00
300 000 00
2 500 000$00
100 000$00
5720000$00

tomando como contrapartida as seguintes di ponibilidades existentes na mesma tabela de despesa:
Dcspeeae

com o pessoal:

Artigo 1.0, !l.0 1) «Remunerações
certas ao pessoal em exercício - Pessoal dos quadros aprovados por lei» . . . . . . _ . _ . . . . .

I)

100 000$00

5 100 000-100

1.- Série
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Artigo 2.°, n ," 1), alínea a) «Remunerações
aci-'
dentais - Gratificações
de funções e serviços
especiais - Pessoal militar»
. . . . . . . ..

449
5 100 OOO~OO

620 000$00
5720000$00

Presidência do Conselho, 17 de Julho
O Ministro da Defesa Nacional, António
Salazar .

de 1961. de Oliveira

..

Portaria

n.s 18604

)Ianda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
~os termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar com as quantias que
se indicam as seguintes verbas da tabela d'.e despesa
d_oorçamento privativo das forças terrestres ultramarinas em vigor na província de Moçambique:
Despesas com o material:
Artigo 4..0, n.v 1), alínea c) «Aquisições de utiliza,,10 permanente - Scmoventes - Ernbnrcaçõcs
0\ vorn motor» . . . . . . . . . . . . . . . . .
· rt~go 5.°, n.v 1), alínea c) «Despesas de conservaGao e aproveitamento
de material - Imóveis 0\ I~abit!lções»
.
· rbgo 5.°, n.s 4), alínea a) «Despesas de COJl~erVf11i'ío e aproveitamento
do material - Material de
( ofesa e segurança pública - Armamento,
equi0\ lJ~mento e outro material de guerra» . . . . .
· Itlgo 6.°, n.v 1) «Material
de consumo corr{'nte - ImpreH~os».
.

PagamenLo
gos:

de serviços

c diversos

100000$O()
200000$00

500000$00
300000$00

encar-

\ ti
· 1"c~g~7.°, n.v 3) «Despesas de higiene, saúde e
lirnuorto - Luz, aquecimento,
água, lavagem e
.\ . peza» ...
-'-1"hgo 8 ° n ° 3) ·li·········d·····
.
cn - ',.
, a nea b) «Despesas
c comumÇUf'S
'1' ransportcs (C
I possonl
>1"0"
-:A
paglll"
nu
1 \IUela»
A\~:~tO1t~'0' ·11.~lO'),'
. ra _IV os", - P ngamonto'd c serviços
.
1)'10
c encargos
·\rti"o c1EccIfh'ados
• os serviços gorais» . . .
b
.0
vbono de família»
.

aiil;l'!~ (;). «i'~t;('!;rg()s'!;JT~ti:

1000000$00
2000000$00
300000$00
1500000$00
5900000$00
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tomando como contrapartida
as seguintes disponibilidades existentes na mesma tabela de despesa:
])8S

pesas com o pessoal:

Artigo 1.0, n ,? 1) «Remunerações
certas ao pessoal em exercício - Pessoal dos quadros aprovados por lei» . . . . . . . . . . . . . ..
Artigo 2.°, n.? 1), alínea a) «Remunerações
acidentais - Gratificações
de funções e serviços
especiais - Pessoal militar»
. . . . . . . ..
Artigo 3.°, n.? 1) «Outras despesas com o peso
soal - Alimentação às praças» . . . . . . ..

2 200 000$00
300 000$00
3 400 000$00
5900000$00

Presidência do Conselho, 18 de Julho de 1961.O Ministro da Defesa Nacional, António de Oliveira
Salazar.
(Rcct, no D. <lo G. n.? 200, L' sérto, du 29 ,li' Agosto de 1961).

PortarIa

n.O 18605

~Iauda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo G.o do Decreto-Lei n.? 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar com a quantia que se
indica a seguinte verba da tabela de despesa do orçamento privativo das forças terrestre R ultramarinas
em
vigor na provínciu de Moçambique:
Artigo 17.°, n.? 1), a.ínca b) «Imóveis ,para inf.ra-esbruturas e outras instalações, incluindo hnbitaçõr-s-e-Pelas dotações dos mtigos 1.0, 2.° e ...
da receita ordinária - Aquisições de material
para o npotrcchamento
inicial de novas iníra-estruturas
em outras instalnções»,
. . . . ..

3 750000

00

tomando como contrapartida
as seguinte
disponibilidades existentes na mesma tabela de despesa:
Artigo 17.°, 11.° 1), alínea a) «Imóveis para infrn-ostruturus c outras instalações, incluindo habitacões +Pclus dotações dos artigos 1.°, 2.0 e ...
ela reccitu ordinária
Conutruçõos 011 aquisições
t' grandes
reparações, ou reconstruções»

}>l'esicl['llcin do Consel !to,]
de Julho
O Miuistro da Defesa Nur-ionnl, Ant6nio
807(1 ZIlI'.

3 7flO 000 00

de 1961.
de Oliveira
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n.O18606

)Ianda o Governo da República Portuguesa,
pelo •
:JIini~tro da Defesa Nacional, o seguinte:
Xo" termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 42559.
de 3 ele Outubro ele 1959, reforçar com a quantia que se
indica a seguinte verba da tabela de despesa do orça
menta privativo das forças terrestres ultramarinas
em
vigor na província de Cabo Verde:

..

Pagamento

de serviços c dioeesos encargos:

Artigo 8.°, n.? 1) «Desp sas de comunicaçõesCorreios e telégrafos»
. . . . . . . . . . ..

15 000$00

tOl~lando como contrapartida a seguinte disponibilidade
e::\:l~tente na mesma tabela de despesa:
Despesas

com o pessoal:

Artigo 1.0, n .v 1) «Remunerações certas ao pessoal
em exercício - Pessoal dos quadros aprovados
p')r lei» . . . . . . . . . . . . . . .

Pre~idência do Conselho, 18 de Julho
~ 1fini'itro da Defesa Nacional, António

15000$00

de 1961.-de Oliveira

'~1I1'1::I,r .

III- DETERMINACÕES
Ministério do Exército
Chefia

do Serviço

de Verificação
de Contas
Administrativa

e de Inspecção

DetermInação

n,>

8

Elllbo/'ll{'rio
d u plicrulo do modelo
los de SflIjIU':
(>1/1

'11."

1 dos títu-

A instruçuo G.a <la' iustrucões para o saque de verbas
(1, jll'P,t:H:ilo de «ontu-, p('lo~' couselhos administrativo"
'1'" 1I1~lClac1es e estabolecimeutos
militnre: pn<;g:l a ter
, '1''"11 i
,.., ln e redaec,'ão:

p

('"
J.

(

.

itin]o"
n(llllini'hati\os,
)~

SPl'UO organisadcs
ut ilizando para

pelos conselhos
r-ad a um dois
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exemplares
do modelo n ." 1 e dois exemplares
do
modelo n ." 2.
O segundo exemplar
do modelo n ." 1 deve ser
feito por meio de decalque.
Os dois exemplares
do modelo n ." 1 e o original
do modelo n." 2 serão remetidos
à 5." Repartição
da Direcção-Geral
da Contabilidade
Pública.
Us duplicados
do modelo n ." 2 serão arquivados
pelos conselhos
administrativos.
Neles serão anotados os núme-ros de registo de entrada dos títulos
na referida 5.'" Repartição
e de autorização
de pagamento.
O segundo exemplar do modelo n.? 1 deverá ter
mencionada,
cm local bem visível, a seguinte indicação: « Não se destina a ser autorizado
ueru válido para consequente
pagamento II.
OS títulos para levantamento
de fundos de 01'çamento suplementar
de defesa serão .organizado,;
de acordo com as instruções 49." e. seguintes.

Direcção

do Serviço
Repartição

de Justiça

e Disciplina

de Justiça e Disciplina

DetermInação

n,· 9

1) Enquanto
lião se promulgar
o regulamento
previsto pelo artigo 51.0 da Lei n." 1960, de 1 de Setembro
de 19;n, devem adoptar-se
em todos os território", ultrumurinos as seguintes medidas udministrativns,
de~tüHl:
dns a prevenir reclumações
tardias,
por incúria ou ma
fé, (lo~ pa rticulares
derivadas da prática de duuos causados por tropas, seja em exercício, seja em manobra,;.
~) () prazo de rrvlamaçâo às euí idad es l)llilital'E's d~
dunos oriundos
de tropas em exercicio e mallohras e
de (lois meses, contados a partir do fado h·"iyo.
~
Decorri <lo i n l prazo, a" reclumuções nâo po~lerao
S('!' aipu(li(bR,
sem prejuízo de r curso, pelos pal'll('ulurcs, aos meios judiciais
competentes.
-t.) Ainda qU(' ns reclumnções
sejnm apl'('~(,llÜl<Jn~

;n

de nt 1'0 ·<lopruzo ucimu fixado, não SCl'UO tdCllllid,1S Iwl,l~
ent i(ln(lps m ilitares competentes desde que os dnll(l~ l'l.'('Ianlados jÍl não p()s~a1l1 se r por estas verificado,; pt'l'l,'inillH'rlH\,

1,0
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As condições
de atendimento
serão divulgadas, para conhecimento

das reclamações
dos eventuais interessados, por todos os meios possíveis, inclusive por
meio de avisos emitidos pela rádio ou imprensa .
.§ único. Qualquer que sej a a forma que revestirem
tais comunicações ou avisos, deverão sempre conter,
além de todo os esclarecimentos necessários, a data e
duração prevista dos exercícios e manobras e ser divulgadas, pelo menos, oito dias antes da realização destes .
ô

)

•
Chefia

do Serviço
Repartição

do Orçamento
de Orçamento

e Administração

e Administração

Determinação

n.s 10

Publicam-se as seguintes instruções para o funcionrlInento das messes de oficiai da Manutenção Militar,
aproyadas por de pacho ministerial de 4 de Julho do
cO~'rente ano, em subsí itu ição elas constantes da deterl111nação v) da Ordem do Exército n." 5, l ." série, de
e alterações posteriores:

uno,

Instruções para o funcionamento das messes
de oficiais da Manutenção Militar
Â..l'tigo 1.0 As messes do oficiais orgauizndns
pela Man\~t:~\ão Militar, nos termos do artigo :30." do Decreto
:. vo70, alterado pela Lei n." 1039, destinam-se a 101'~(:~r .:llojam('nto e alimentação, ou só alimentação,
II
~ C1UIS dos quadro
permanentes elo Exército, do activo,
o Q. U. em erviço activo, da reserva, reformados e
S11Us famílias.
~o~erão utilizar a.' messes, sem prejuízo dos oficiais
refel'l(10 :

a) Os juízes dos tribunais militares;
1;) Os oficiai' do restante ramos das Iorças armadas e o' professores civis (los estabel('ómentos de naiuo (lo Ministério <lo l'~xércijo, hom
('OlHOos alunos dos ll1CHJl10S pstabele('ill1enjos,
- ('ollsi<1 'nulas pessoas
(1(.', 1I' .'S no
q

d(' f'mn íl ia pnI':l (' f' 1'1it o

,l( 1111" '.~

suo lias m eHse~:

fi) .\

l's!l0'ia

l'

Os filhos

mr-norcs :
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b) 0:-1 pais e irmãos menores
clusivo cargo destes;

N. ° 8

1." Série

dos oficiais

a ex-

e os órfãos do oficial;
e irmãs solteiras
a exclusivo
do oficial.

cargo

c) As viúvas

d) AI' filhas

~ 2. Os filhos do oficial que se encontrem

a frequentar cursos médios ou superiores
poderão utilizar
as
messes até completarem
26 anos de idade, desde que
estejam a exclusivo cargo do mesmo. As filhas "olteiras, maiores,
que não estejam
fi, exclusivo
cargo do
oficial só a título eveuí ual poderão uti Iizur as messes
e desde que 01' acompnuhem.
~ ;1.0 Para efeitos de udmissão nas messes, têm prioridade,
independentemente
das datas de iuscricâo.
os
oficiais que por motivo de serviço tenham
ele se (leslocar eveutuulmente
para as localidades
onde Iuncionum essas IIIesses.
~ 4.° O título comprovativo
da identidade
de oficiaipara a admissão
nas messes será Õ respectivo
cartão
de identidade,
cuja apreseutação
é obrigatória
sempre
que seja solir-itada , devendo o oficial preencher
de uma
forma legível o respectivo
boletim
de iuscriçílo
logo
após a sua cliegndu. As pessoas dE' família dos oficiais
só poderão SE'l' admitidas
qunnrlo acompanhadas
por
estp, (llte no resper-t ivo boletim dt' iw·wric,"'\o deverá d('cl arar o grau de parentesco,
ou quando este, em (10cumento assinado, declare o grau de parentesco
e tOJll_e
a respousubil idade elo pagrllll ento dos encargos contra 1elos.
AR viúvas e órfãos só serão admitidns
sp apre~t'l\tarem juntamente
com aR respecí ivos cartões de i(lellt idade um doemuento f'fi('rito por um oficial do (11~ad]'O
permanente
e do activo p devidumente
autplltl('ado
ql1e eouten hn d0c]Ul'u,'ão ele re-pousubil idude pelo pagamento das despesas a realizar nas messps.
. .
~ 5. (trausitório).
OR hóspp(ll''l e pessoas ele fallldHI
uâo nbraugidos
por pste artigo p seus ~~ 1.° l' 2.° ~Iut'
SE' en('outrem
iURtalados nas Jll('s"es :1 (lata da ]>u1>11C:l,·ito (1a... pl'esentps in"tru(;ões
!)()(leriio perJllane('Pl' n,l~
meSlllas por 1IlIl ('spa~o (le tempo niio Hupprio]' a !lO dL<l~·
li ('onl:1r (la l'('f(']'ida
cinta.
Are 2.° Poderão ser tamhém fOf·ul'('idn." 1'l.1(.i~ÕI·' :tO'
domicílios,
quando tal nuo prejudique
o "('l'\'i(:o inlt·!'ll(l
.
1 _ )ll·tlt·r1 as HlPSS('S, para o (1'\(' (l nlqulsitante
m:ln( ara (I •
0

Q

J.' :-;úrie
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rial próprio para a condução,
encarregando-se
do seu
transporte.
Art. :3.0 O" clientes das messes serão rlivid idos em
quatro categorias,
a saber:
II) Hó pedes permanentes;
b) Hóspedes em trânsito ou passantes;
,,) Comensais
permanentes;
(1) Comensais eventuais .
.' 1.° -São considerados
hóspedes permanentes
aqueles
q~Ja. estada nas messes "eja superior
a três meses, Rem
rllreIto a qualquer
redução
nas diárias.
:m contado
tomo tempo ele permanência
nas messe" a ausência temporária, desde que não excetl a seis meses consecutivos.
~ vedudu u permanência
nas messes a hóspedes [>or
vedada a
lJerlOdo su perior II três anos, :m igualmente
pel'1nanêlH'ia
nas messes por período superior
a seis
lI~e.~es a pessoas ele família
de oficiais quando estes,
nYendo 110 continente,
não as acompanhem,
excepto
ao,; estudantes
filhos dI' oficiais, «uju estada pode ir
até clez meses em cnda ano.
'
: :2.0 Os hóspedes que, por terem atingido o limite
,de p~nnallêlll'ia
de t1'(\" anos, previsto no parágrafo
,IUÜTHIl'.
i vnhnm de n bundonur
a 11H'8SP só poderão
~~1tar a ldili~ar. ('()]I~ carácter
permanente
qualquer
. Us l1le'ises ('uJo Iiuu-ionnmento
<' regulado
pelas pre~ellte'
' .t ruçoes
1
' 1 três
. 'i lU"
(e(,Ol'l'H10",
r<," nuos
anos uné
apos a sua sair' 1a.
t Sem ]Ire q li e o Iim ite <1(' ]1('1'111 auêucin ci tado não
/fhn
sido ating-i<lo, poderão OH hóspedes voltnr a ins,u '~l'-:,e. 11a llIe..,se por períodos de tempo
que somados
'\0 t1H'lal não ultrapassem
eSi:le limite.
Pl~i:~ pcs,<o,((S dI' [u mili« elos oficiais que tenham «om)lu (lo sels llll'ses dp eslaeln uns messes nno ~H'omt~ll: Indus por ,H]ut'les só I)()(lerão "PJ' noy:tl1H'utp
admiIe ,l-; n'\ .
.
.
'S lllesl1W,; (']I'('Ulbt.UJ(·WS
allellns ('01110 1OS))('(1es
(,
11) tr~
'i
O.., <l1~"'1
() ou pas'i:\IlI('~,
_
_
.
(1
- h()spp(]p~
peJ'IlI,1l\l'lltps
lt;lO
lJoderao O<'1.1pal'llUUS
e dl
'
1nllll as
1\1
.
po]' ('pllio do" quartos
de que e11spon
e, es,

i

A'

<;UI.'I:1.0 ~ilo ('01l';i(]pl':l<lo"
]"]' I,e..,

iodos

aqut'!ps

hÚsJledp-.;

]'

em trtlll~it'O

('U1';l <1emol'<I )lil"

lIIPHS('S

ou passeJ'a illfp'

'\
1 '.'
~.' 4 0._l'('s III pSPS..
11';;', .• ,~o,"ollsi(ll'l',l<]os ('IIIJlrl/sais
pC/'III(lJ/Clltr,<
:1<[11('<la,; I~l!'. l!hlJ7.<l1l1 normalmenie
a alimentaei'ío
ou alg'Ullla
. lpfelt·Õp
, .
l'
,
.., pOl' 11l1ll11l1O (ll';lO
(][Is,
(lI
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§ 5.° São considerados
comensais eventuais os que ó
utilizam
algumas
ou todas as refeições por espa~o de
tem po inferior a 30 dias.
§ 6.° (transitório).
Em relação aos hóspedes e famílias instaladas
nas messes ~t data da publicação das
presentes
instruções
que tenham
atingido
os prazo"
previstos nos §§ 1.0 e 2.°, deverão abandonar
a messe
decorridos
30 dias, a partir
da data da publicacâo
das presentes
instruções.
Art, +.0 A diária completa dos hóspedes será constituída por alimentação o alojamento.
A alimentação
constará
de pequeno almoço, almoço e jantar.
Os aposentos serão classificudos
em duas classes e
seis categorias:

a,) Classe : quartos para umn pessoa e quarto"
b)

para
casal;
Categorias:
com casa de banho,
com sala:
La categoria,
2.& categoria,
0.& categoria
l'
4.& categoria.
•

§ único. Os preços das diárias completas, da al.imentnçi'ío, dos aposeutos,
das retPi,'ões
e elas dormidaavu lso r-ousturão elo tabelas uuuulmente
uprovndas pdo
)lillisiro
do Nxpreito, medi.mte proposta do (lil'pdol' du
~Jnuutenção Militar.
Art , 5.° Os gerentes
das messes respousávois
pelo
bom nome e pela perfei in ordem dentro elos (,,,ta1>eleciru (']110S que dirigem são ohrigudos a prOlllOYCr a imediata saída das pesRom.; ([ue, não sendo mi lilnre-. nole~
evidenciem
conduta
censurável.
Das decisões dos gerentes,
uesta matéria,
«nbc rednllla\'ão para o director <la Manutt'll\,i\o
)1il dar c re('ur,O
para o Qllnrtel-,Mestre-Uplleral.
No caso ele a má condutu ~t' veri ficar cm II<>0;]1('(1
t"
que teu hum a qualidade
ele militares,
(lp\p)'á " ()('ordl1«ia ser imediatamente
eomunicudu
no (~lU'l'h,I-)rl',trl'-G(,11e1'al, por intermédio
da ){amdt'Il'·i'ío )li1il<ll'. paI"!
devido prossPg'11imt'Ilt<)
<los [ermos (lo pro('p",u.
Ait'
docisão do 'Ministro
(lo E:'{')'('Íio,
o (~tlart(>l-)I('~trp-UPllcrnl poderá o1'(1rn:ll' n suspensi'ío d(l~ 1I{)"ppd(" qlll'
~Cj;11l1 mililnl'p".
',\ má ('ollcl1Ita na" llH'SS'~ p"id('Ill'Íadn
]lor lllilit:lJ'('~
de\' 1'á ser semprp l'ollsidel'ada
COlllO fnlL1 di~('ipll1l<ll
(le rflníl'i('l' gra\'e.

1.- Série
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encobrimento
de faltas
de correcção
cometidas
pelos hóspedes
im pl icu reaponsnbil.idade
disciplinar
para o gerente.
A.rt. 6.0 São proibidas nas instalações
das messes discu sões políticas,
sociais ou religiosas ou quaisquer
formas de crítica ~t acção dos poderes legalmente
constituídos. O gerente deverá providenciar
por forma a que
s~jal1l cumpridas
estas disposições,
quer intervindo
dlr~~amente,
quer por intermédio
das entidades.
da
lllmor graduac.;uo que ao tempo se encontrem
nas mstalações das messes 011 ainda do director da Manuten<Jío lIili tar .
~rt. 7.° lI: permitido
aos hóspedes
ter nos quartos
artIgos de mobília que lhes pertençam,
que necessitem
para 'leu uso e as messes lhes não possam fornecer,
desde que não haj a inconveniente
para o serviço, de,"endo, neste caso, entregar
ao gerente da messe uma
l'elaçào diecriminat iva desses artigos. Os hóspedes não
poderão dar ao mobiliário
e utensílios
das messes aplicação diversa da que lhe é destinada,
não lhes sendo
~)erlnitido alterar o sistema de iluminação
dos aposeno.:.~nem utilizar
quaisquer
tomadas
de corrente
que
lta~ sejam a exi tentes nos aposentos.
~ único. Os hóspedes
são responsáveis
pecuuiària~lle~te por iodo o danos, estragos e prejuízos causados
~~~ln"talações,
mohiliário
e utensílio'
das messes, Em
e~~o. (le dano propositado
011 de incúria,
poderá ser
~gldo ao hóspede
re pousabi lidade disciplinar,
<I l't. 8.0 A.R 1H1'SReSnão deverão arrecadar
nas suas
ep'endências mobílias pertencentes ao hóspedes .
•1.rt (j o ,- -,
• '.J
o t
",
.1., ao l' permitida
a permaneUCla
ue cues ou
u 1'0" aU1])la1l-1nos
.
.
1
Iêuci
<la~
aposeutos
ou outras (epen(
eucias
111e~sps
A

'

]

-

r

1A. t. lO,~ As
1
entn(h,
()11, d 'S por
a11 o '\('0

(1

illsiala\,ões
das messe R poderão ser Ire. lilVJ(
'1UO" (a
1 c 1asse crvi
. .L
seu Itoras ou iur
1
I.!
'
•
.1
l'
,
"
t
jlo '. .," m pan 1em OuCUtlH uO 'Jxercllo e e' CH se re~Jn;~i~lhzelll
pela sua categoria
social e idoneidade

·\rt: ].' 1 " '1' o d as : as (ll'spe~ns deverão- ser 1"l(!Ul(1a d as.
após
11'
,l "pr tlentn.c.;ào da l'e'lpectiva
couta;
somente os
ospe<les (> «()lllenS<ll>i
.'
"a.11
perlllanentes
poderao- f azer os' pa:(lO'~~U~o~,da' H1tas ('ontas memmis até ao dia 8 do mê::;
n p ;\(I\I('1e n qUl> (lizelll l'e~peito,
o

o
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§ UnICO. Os hóspedes em trânsito ou que deixem à
messe deverão liquidar
as suas coutas até ao próprio
dia da partida,
e essa se efectuar depois da II lioras ,
ou na véspera, se essa se efectuar antes daquela hora.
Art. 12.0 Os conselhos administrativos
e repartições
do Estado efectuarão
os pagamentos
dos débitos que
os oficiais deixem de fazer (IS messes logo que estes
lhes sejam pedidos pelos gerentes.
Art. 13.0 O aviso de deixar a messe deverá ser dado
no escritório,
o mais tardar até às 11 horas do dia da
partida,
ou de véspera,
se essa se efectuar
antes daquela hora. A Iu lta de cumprimento
des1.1 modn lidade
obrigará
ao pag'amento
da diária completa.
As bagagens deverão ser retiradas
dos quartos antes das 12 110ras do dia da saída.
Art. 14.0 Não é permitido
o fornecimento
de almoços e j untares nos quartos, a não ser em caso de doença
e mediante
o pagamento
da respectiva
taxa de serviço~ único. Como regra, o' pequenos
almoços deverão
ser tomados pelos hóspedes na sala de jantar.
Poderá
ser, no entanto,
autorizado
o seu fornecimento
noS
quartos desde que não haj a inconveniente
para o serviço. O serviço de pequenos
almoço
no quartos,
nas
condições referidas,
terá início às 9 liosas.
Art. 15.0 A diária
completa
conta-se
,L partir
do
pequeno almoço. Nos dias de entrada e saída, quau~O
não e completem
diárias,
as refeições e quartos senlO
debitados
pelo pre~o avulso.
~ único. NiJo se descontam
refeições
ou qual:to
avulso, debitando-se
sempre diárias completas aos 110'pedes, quer estes durmam
ou não, util izem ou não H~
refeições,
ou requisitem
prato' especiais,
salyO a- eS.cepções indicadas
nas a] inen
seguintes:
o
hó pedes por conta
do B~hHlo quuntI
saiam
em serviço das lor-alidndes
em que
t:
•
'1 o su] )e1'i01' tl.
L uucionem
as messes por pe1'10(
-1-8 horas será apenas debitado
o alo.in]1Jl>nt~~
b) Aos oficiais que tenham almoço por contai' (1'1
1,' tI"
'
.c.S ur o nos
seus quartéis
sera'lu ue-«,(·on ,li..1esta refeição quando não " utilizem.
Ig'~l,..
,
..
)fiCI;!l'
mente ser a descontado
o jn u ta r <10:-; (
de
.
1
.
J
1111 .uu
qUl\Il( 10, por motivo
(e sel'Yl<;o,
oll
tomar
eSSl\ refeição
nas SUl\S UllHll\( e~ I 05
estubelucimeutos.
Para estp l'ft,ito d{'\'eJ'<I( ,

a) Aos

I: i.

1.' ~érü~
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oficinis apresentar
documentos
passados
pelas suas unidades
ou estabelecimentos
onde
conste que lhes é abonado almoço por conta
do Estado e outros, diseriminaí.ivos
dOR jantares fornecidos
mensalmente
por motivos
de serviço,
destinando-se
estes documentos
a justificar
os descontos efectuados
no diário dos hóspedes das messes ;
(') Ao' hóspedes permanentes
será permitido o desconto de duas refeições mensais,
desde que
não as utilizem e avisem, por escrito, até ilS
21 horas do dia anterior;
d) Os hóspedes que, e ausentem
por um ou mais
dias consecutivos
pagarão
u peuas
por essa
ausêãcia
40 por cento da diária
completa ,
desde que previnam,
por escrito.
no escritório, até [lR 17 horas (lo dia anterior ti partida.
Art. 16.0 Os hóspedes devem lazer sempre as suas
recl~ma~ões directamente
aos gerentes <las messes. Se
e1aren;t .que estas su bam até ao director da :Manut~nçao. !hhtar,
deverão fazê-las, por escrito, no respe{'lYO hno
de reclamações.
t quando a reclamação
for justa, o gerente da messe
t~lllará as devidas providências
e diligenciará
uo seur lua de encontrar
a solução que o caso requeira.
O ge~l1te da messe r-omunir-urá
imediutamente
ao director
Manutenção
Militar as reclnmações
<111etiver recell~lo e as resolueões que a esse respeito tiver tomado.
d~tl~l~nent~ enviará cópia ela, !'eclanH~,~'ões constantes
<'I Iespechvo livro. Da resolução
recaída sobre as reih:ll~ações do. liósp des será dado ('01l hecimento
aos
r Piessadoi:>, os quais, não se conformnndo
com essas
~ções, poderão recorrer 1>a1'a o director da Munuteso
ell.~·lO '1"'1'
Otl
'.
.lUI itar , tratando-se
de resoluções
do gerente,
(lir l~~r<l o Quartel-Mesire-Cteneral,
da ... resoluções
rIo
,oroda :Mallutenção Militar.
~uti'f~ll.lCO.
[o serão atendidas
a" reclnmaçõe«
(iue não
nl.t~'o,lçalll aos requisitos
estabelecidos
no corpo deste

te
i?

t

'"' .

.ht

,
.
('naU("lS

eu.

,'.

l!l'l'l'ad

17.o

~

xulus destinadas.
a ]'ou·os, ]pitul'as,
.. , "
ou qualsqlH'l' outras (hsiran:õt's
deyprao ('~tnr
'1':
1 ]10ra, e ('epto nos c1111S
.]. dt' rea lzaçao- (Ie
',1
.as

<J_
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bailes ou de outros festejos, em que podem estar a bertus
até à hora a que terminem
as referidas festas.
Para a realização
de bailes, festas ou diversões análogas a realizar nas messes torna-se necessário:
1.o Que entre os hóspedes se organize uma comissão
que tome a iniciativa
e a responsabilidade
da sua realização,
da qual fará parte,
obrigatoriamente,
como
responsável
pelo bom nome e pela perfeita
ordem do
estabelecimento
que dirige, o gerente da messe;
2.0 Que, pelo menos, metade dos hóspedes
à daí a
existentes
na messe onde se pretendem
realizar 08 festejos dê a sua concordância,
não havendo
oposição
categórica
de qualquer
hóspede por motivo imperioso:
3. o Que a proposta
para a sua real iaação -tenhu a
anuência do director da Manutenção
Militar,
mediante
parecer favorável
do gerente da messe. O Ministro
do
Exército
poderá,
independentemente
das regras anteriormente
estabelecidas,
autorizar
nas messes as Iestus
de representação
social que julgue necessárias,
correndo
todas as despesas
inerentes
por conta das entidades
que as solicitem e organizem.
Art, 18.0 São proibidos
os jogos de azar nas dependências das messes.
•
Art. 19.0 Só com pagamento
extraordinário
é permitido o fornecimento
de comidas diferentes
das que
constituem
as refeições
normais
dos hóspedes,
salvo
se forem consbituídas
por géneros dos que entrem na
composição
da ementa do dia, e que por isso não envolvam excesso de deapesa nem prejudiquem
o bom
funcionamento
da cozinha.
Sempre que seja possível,
as messes dsverão et:lta,r
ha bilitadas
a distribuir
dieta,
exclusivamente
destinada a doentes, e normalmente
confeccionada
com os
géneros da ementa do dia.
Art. 20. o Aos serviçais
e motoristas
que aC0111
P t1nhem os hóspedes serão fornecidos
alimentação
e a10j a~ento
iguais ao do pessoal das messes, desde que
haja lugar nas respectivas
camaratas.
No caso de de~t'j~re~
a ali~entação
dos hóspedea,
pagam as illlP0l'tãncias em vigor na tabela para o' mesmos.
Os serviçais e motoristas não podem frequentar
a HaIa
ele jantar e salas de estar, nem o<.:upar nlojanH'uto cle~í.inado a hóspedes.
'
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Art. 21.° Os oficiais que tenham débitos atrasados às
messes não poderão ser novamente admitidos como hóspedes do estabelecimento sem prin-iamente 'os terem liquidado.
,Ârt, 22,° Os oficiais afastados ou separados do serYl~o por estarem incursos no Regulamento de Disciplína Militar não podem frequentar as messes,
Art. 23." Não é permitida a ocupação de mais ,qut'
Um quarto por uma pessoa só ou por um casal.
§ 1.0 O hóspede isolado que ocupe quarto de casal
pagará 80 por cento do preço do aposento, arredondado
por diferença para escudos, correspondente ao quarto
que ocupe, a não ser que o gerente lho tenha destinado
por não haver outros vagos; enquanto durar esta cirl'unstância, pagará- a diária de pessoa só correspondente à categoria do quarto de casal que ocupe,
§ 2,° Quando em quartos de uma RÓ pessoa ou de eH;a1 se alojem membro da mesma família, nos termos
(o § 1." do artigo 1.0 destas instruções, excedendo <1
lot~ção normal estabelecida, pagarão os mesmos: a p rimeIra, 81 por cento da diária completa em quarto (1t'
peRRoasó e 42 por cento em quarto de casal.
fi) A~ diárias anteriormente calouladas serão sempre arredondadas, por excesso, para escudos,
e não poderão ser inferiores ao preço de alimentação, acre cida de 1$ para a:eosentos;
li) Sobre os preços anteriormente calculados aplien-se a percentagem
estabelecida
no artigo 28." destas instruções para o cálculo da
<1 iária dus crinnças, com prej uízo do mínimo
esta belecido na alínea anterior;
r) Para todo os efeitos, considera-se preço do
aposento a diferença entre a diária completa
e :1. alimentação,
excepto no que respeita a
(TIan~as, em que as importâncias achadas segundo a alínea anterior serão divididas proporcionalmente,
consoante a percentagem
aplicada,
' - nem a t r,'0("1
eleArt .. 21' ° N-'
ao e perrm 't'l(1a a su bSItit mçao
)lL~tos, ex(:<'pto pela dieta, quando a haja, aSSIm
sulmot'e ,também proibido a qualquer hóspede fnzer-s«
j
1)01'<1 (('1 f am i'loIa, (lU<'1, l)m
nu'l)slhllr 1)0.
I ou ra pessoa
<'111
'I u fjlH'r r f ' '
,
I' I'IÇao, quer nn (101'1111<1n,

('O
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Art. 25. O gerente poderá reservar quartos com
cinco dias de antecedência em relação à data prevista
para a sua ocupação, pagando o cliente que tenhu
quarto reservado, enquanto o não utilize, por essa reserva e por dia, 40 por cento da diária completa correspondente ao quarto ou quartos reservados .. O gerente
pode, porém, utilizar esses quartos para neles alojar
hóspedes em trânsito, sempre que o repute necessário.
§ 1.0 O gerente inscreverá em registo especial as pretensões de candidatos a hóspedes permanentes,
par;l
preenchimento de vagas nos termos da última parte
do § 2. do aftigo 3. destas instruções, registo que
será válido pelo prazo de DO dias. Os candidatos inscritos serão responsáveis pelo pagamento das despesas feitas em comunicar-lhes as vacaturas dos aposentos, seja
qual for a YÜt empregada, segundo a urgência e a distância, quer venham ou não a utilizar-se do referidos
aposentos; desde a data' desta notificação ser-lhes-ri aplicuda a doutrina do corpo deste artigo.
§ 2. Igualmente os hóspedes permanentes que se ausentarem das messes poderão deixar os seus quartos reservados, desde que o declarem por escrito, mediante o
pagamento de 40 por cento da diária completa do quar~o
ou quartos reservadoe, desde que a ausência não seja
superior a .90 dias.
F'iudo este prazo, e até ao limite fixado na segunda
parte do ~ 1. do artigo 3.°, terão de sujeitar-se a ocupar
o. primeiro quarto que vagar após a data em que anunciem o seu regresso.
§ 3.° Se os hóspedes declararem, por e crito, não desejar que os seus quartos sejam alugados durante a sun
ausência, pagariio pela reserva dORmesmos:
0

0

0

0

0

a) 4·0 por cento da diária completa dos quartos
servados, enquanto houver outros quartos
gos;
b) A totalidade da mesma diária logo que,
havendo outros quartos vagos na lllesse
seus sejam requerido
por candidatos a
podes.

r.~v' _
ntlO

hos,0:

Art. 26. Não é permitido aos hóspedes o usa nos q~~~:
ias de ferros de engomar, fogões ou quaü:;ql1er ou ln~
aparelho elétricos, nem tão-pouco cozinhar nos aPtS~er
tos que ocupem ou neles acender fogareiros de qua qt
espécie.
0
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aos hóspedes:

roupa nos quartos;
para fora elas messe" as eh aves dos qual'

tos.
Quando
desejem
deixar
os aposentos
fechados,
as
ehayes serão depositadas
no chaveiro da portaria.
§ 1.0 E permitido o uso de aparelhos radiofónicos e de
radiotelevisão
nos quartos onde a instalação
eléctrica
~eja dotada de corrente,
mediante
prévio aviso ao gerente e pagamento
da respectiva
taxa de consumo de
euprgia eléctrica. Contudo, o uso dos referidos aparelhos
será condicionado
pelas seguintes normas:

a) Apenas

poderão funcionar
até às 24 horas e com
intensidade
tal que não incomodem os hóspedes;
II) Quando por motivo de doença ou qualquer
outro atendível
e devidamente
justificado,
se
houver reclamação
pelo seu funcionamento,
o gerente providenciará
por forma a que p"t(,
seja imediatamente
interrompido.

1 Art. 27.0 AR horas das refeições serão normalmente
; a. 8 às 10 horas para o pequ~no almoço, das l~ às
t 4: horas para o almoço e das 19 as 21 horas para o J anar, com tolerância
de 15 minutos.
1 §. único.
Sempre que sej a po sível, poderão ser for.{ecIda refeiç'ões mais cedo, sujeitando-se
OR comenanis
, P1l1enta e_-equível.
1o~rt. 28.~ As crianças, desde que pernoitem
nos quar. dos pais ou pe soas que as acompanhem,
pagarão:
De 1 a 6 anos - 40 por cento da diária.
~)e 7 a 10 anos - 70 por cento da diária.
)1' ] 1 a ]4 anos 80 por cento da diária.

~

. .

Re mi pai. ou pes'oas que a acompanham
O'~l:,:el1Jque lhes sej a fornecido aposento separado,
" A.to . <a r1"rarrn
. por inteiro.

Rej~ \lU1('O.

depa-

0

111iti~t. 28. Aos hóspedes da messe ele Lisboa será perlJa (o t01l1ar rereiçõPH, não excedendo
cinco por mês,
111PS~e dr.··
1
- 1 ' .
COl1\
".
e \._axins, e vive-versa, quauc o nuo lUJa 1]]<

C'''~O'~lllPllt para o erviço da ambas aR messe.
Neste
l'('qlli~' l~P se onde estejam
alojados ]Hl!-;H,u'-lhpH-áuma
1\<\0 para
a outra das n'f('ic:õ(", qn(' 1:í yi'ío tomar.
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N O fim do mês as duas messes farão o encontro ele
contas pelos preços das refeições para hóspedes da messe
que as fornecer.
Art. 30.° O gerente deve dispensar
a todos os hóspedes, seja qual ror a sua categoria,
todo o auxílio de que
necessitem,
providenciando
para que imediatamente
"ej am socorridos em caso de doença.
Art.31.°
A qualquer
hóspede que infrinja
as disposições destas instruções e que, depois de avisado pelo
gerente, reincidir
nessa infracção será aplicndn a doutrina do artigo 5. o
Pessoal

Art. 32.° As messes de oficiais serão dirigidas
p
administradas
por um oficial do serviço de administração militar,
nomeado
ou proposto
pelo director
da
Manutenção
Militar,
que terá a designação
de gerente,
e funcionarão
para todos os efeitos como qua leruer sur-ursa] da Manutenção
Militar.
Art. 33.° Ao gerente da messe incumbe:
].0 Dirigir
sob as iudicações
ela Mauuteução
)1ilii"r
todos os serviços da messe;
2.° .Cumprir e fazer cumprir os rpgulalllPnto~ P 01'(1(\11-;
em vlgor;
3.° Propor à direcção da Manuienção
Militar
u nomeação ou demissão do pessoal assalariado
e a nomeação e a rescisão do contrato do pessoa 1 contratado,
dentro das normns legais;
4.° Desempenhar
as funções de tesoureiro
da mes"e,
sendo o único responsável
pelos valores em cofre;
5.° Propor à direcção da Manutenção
Militar tudo ()
q:le julgar conveniente
para o uperfeiçoamcnto
(10 sprYH,:O;

6.° Fuzer cumprir
rigorosamente
todas as delihern(;ões ela direcção da Mnnulenç'ão Mi liíar:
7.0 Executar a escl'itul'll,[lo e contabilidade
da l1le;-;~e
ou fazê-la executar sob a sua c1ir('(','llo (' l't'spoJlsalnl1dade;
8. o Comuuicnr
superiormente:'
qun lquor
ocorrô1J{·in
que demande providênoias especiais :
n.O Encerrar mensalmente
a esr-riíu <1:1 me'1~e, e~lviando aos serviços de contabilidade
<la )rallllieJl~lI(l

r-

Militar cópia elo hnlnuccte do Hazão;
10. Efectuar
todns as compras autorizudns
)lel:1 (tle
1'(,<,,[10 ela 11a11ut r11,ão :Mil itur,
procedendo (Wll'i:IlJl(>I1 .
0
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li aquisição de todos os géneros precisos para o regular
fUllrionamenio
elo serviço de cozinha;
11.° Liquidar
até ao dia 15 de cada mês na tesouraria da )Ianutenç~'(o
:Militar todos os fornecimentos
efectuados
no mês transado;
12.0 Depositar na Caixa .E(·OllÓllli('<l,Portuguesa
todo
o numerário
disponível e que não fa!~a falta ao regular
funcionamento
da messe;
10. Assegurar
a cobrança
da" importâncias
em débi to ~l messe ;
14.° Propor
à direcção
ela Mnnuteução
~Iilitar
OH
aba~E'R ~l e:uga dos artigos julgados
incapases ;
. 1~.0 Adquirir
todo" os artigoR necessários
para subsh~lur os julgailos
incapazes,
merliuute
autorização
da
(hrecção da :Maulltenção
)1i1 itur ,
Art. :34.0 Ao gCl'elltE' da JllE'SSE',sua espmm e doi' filhos
l~lenores será fornecida
nl imentacâo
e alojamento
a
htulo gratuito,
eudo 08 gerentes vencimentos
iguais
aos chefes das sucursais
11e igual patente,
podendo
aC~l~llUlar com quaisquer outros serviços da Manutenção
)!l!Itar
I[ue sej am jul gados «ompat ivei: com o exerI'IC10 do" seus I·argo~. c-aso ttste em que os seus vencilltentos ou parte deles podem deixar de ser pagos pelas
l1lesses .
.Ar+. 3.j.o O pessoal contratado e as:-;alal'iado em serYlço na messe terá direito à alimentação
e ao vencill:ento ou salário que lhe for estipulado,
e a alojamento
so aquele que o gerente julgar
indispenáável .
~t\rt. !"lü.o A ul imentução do pessoa] de escritório, da
j'(',OllOm<1 e (ln tel efonisín
será a Jeterminadn
para os
lospede:-i .
, 1\..1'1.37.0 ~~ ul iiueutução
110restante pesRoal contratado
~ 10 l1-;snlarwdo constará de três refeições:
0

í

1.~ refeição-chá
ou café e pão'
. '" de YlUIO
. 1 e pao;
~. n re, f e~çaoopa, um prato, 0,201
:1:' refelç'ão_sopa,
um prato, 0,251 de vinho e pão,

,)

po<lendo
.'
1 '
rente l' no entanto; com a cle:'llb an~onza~'uo ,( o ge~
<tlla. 1(a llles~e, serVll'-se da nlnnentaçao
dos hospE'de;;
(\Xc~e:se ye!'lfiq:1C haver.romi(la
e.m E';x~esso e qua:l~o o
~ 1." ~~ n,<\o.f01 proYe~llente de lll?Ul?a ?u proP?f:nto.
fle " 1
1hefes c1e ('ozmha terão dll'elto a quantIdade
'
(l"lle'l11]orlt
f.
' e E'l'nllllar1a
pelo costume da loca l'dd
1 a e em
1l1l('!Olla a llll'~SP (I I[elltro 110razoável.
1

4H6
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§ 2.° As horas da refeição do pessoal de escritório,
ecónoma e restante
pessoal são determinadas
pelo gerente.
Art. 38.° Os vencimentos
do pessoal contratado
e os
salários do pessoal assalariado
con tarão de tabelas superiormente
aprovadas.
Art. 39.° O pessoal de escrita será o estritamente
indispensável
para o bom funcionamento
da messe e terá
os seguintes deveres e peciais:
§ 1.0 Os empregados
ou empregadas
de escritório
êm por obrigação
coadjuvar
o gerente em todo o serviço de escrita que lhes for determinado.
§ 2.° O despenseiro tem a seu cargo a despensa, vasilhame,
taras e cave, cumprindo-lhe
coadjuvar
o gerente na escrita respeitante
aos serviços que lhe e tão
distribuídos
e ainda outros que lhe sejam determinado pelo gerente.
Art. 40.° Deveres da ecónoma e da telefonista:
§ 1.0 A ecónoma tem por obrigação
superintender
directamente
obre todo o pessoal operário, tendo a "eu
cargo a rouparia,
as urrecaduções,
a fiscalização
de
todo o serviço de copa e da casa de jantar do pes~oa 1,
dirigindo
e fiscalizando
a limpeza
geral ele todas as
dependência'
e promovendo
a distribuição
de quartos
pelos hóspedes conforme as indicações do gerente, dando-lhe conhecimento
ele quaisquer
irregularidades
ou
deficiências
que nece sitem de re olução imediata.
~ 2.° A telefoni ta tem por obrigação
tomar nota de
todas a comunicações,
quer para o interior,
quer para
o exterior
da messe, c fnzer as respectiva:
Iignções, e
Lerá a seu cargo 0'3 erviços compatívei
com as suas
íuncões que lhe forem atribuídas
pelo gerente da messe
Art. 41.° O restante pec:; oal contratado
e a. "ala1'iaoo
tem os eguintes deveres especiais:
. '
~ 1.0 Pessoal de mesa. O serviço de mesa sl'r~í !ln1gido pelo chefe de criado: (le me a, que tem direciamente subordinados
os criadoa de mesa. Ao (·hde (lc
mesa compet e a direcção de todo o serviço das ~nln.'
de jantar,
a di tribuição (las ln sas pelos «riados. 111(h~
cal' o local que os hó pedes ou comensai
devem OCUp~l
nas mesas, vigiar a forma como o serviço é exe('utn( o
pelos seus subordinados,
obrigando-os
ao llH\ximo
peito e con ideração para com o, hóspede, e CODl(,.llSHl~,
ter à ua res pon abilidads
uma dotação certa deVllll!O",
águas minerais
e licores pameryir
aos hóspedes llleí

r<:~-
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diante requisições
feitas por estes e que venham directamente
da cave, tomar conta de todos os extraordinários pedidos para as mesas, preenchendo
os talões
de requisição modelo A para a copa e cozinha. lI: o primeiro responsável
por todos os haveres existentes e em
serviço na sala ou salas destinadas
às refeições e pela
limpeza e asseio das mesmas, a qual é executada
pelos
respectivos
criarlos.
Aos criados de mesa compete a execução de todos
O~ seryiços
que pelo chefe lhes forem determinados
e
Concernentes
tIS salas
ele jantar.
'I'êm por obrigação
serem atenciosos para com os hóspedes, atendendo prolltamente
aos pedidos dos mesmos, requisitar
ao chefe
(le mesa todos, os extraordinários
feitos pelos hóspedes.
S.ão responsáveis,
perante o chefe de mesa, pelo material existente
e em serviço TI as salas de jantar.
O número de criados será o julgado indispensável,
além do
dlefe de mesa.
E~te pessoal folga uma vez por semana.
D~àriamente
será escalado um criado, que ficará em
servIÇO permanente
até terminada
a refeição do jantar.
~ '2.0 Pessoal de copa, Todo o serviço de copa é feito
sob ~ responsal1ilidade
do chefe de copa, que terá a
\oadJuY~-lo o pessoal necessário
segundo as exigências
(o servIço.
O chefe de topa é directamente
responsável
por todos
Os haveres
exi tentes na copa e tem por obrigação:
ronfecção
(le chá, leite, cacau, pequeno almoço, etc.,
peza de tallH'res, layagem de vidros e louça ele coziII a e. mesa.
Requisitar
às despensas géneros de que
llece~::ntar para consumo diário.
1 Onados ele copa. Directamente
subordinados
ao chefe
( e. copa, executarão
todo o serviço pelo mesmo deterllllluado, sendo os responsávei:
perante
o mesmo pelos
laVeres
. t <
E
eXI enles na copa.
~ 1t~ pe .soal folga uma vez por semana.
.
\1'wd((s de quarto. O número será determmüdo
(le a!'; eXIgências
ele servioo e tratam
da limpeza
dos
11<11'ios
11'
.
Cln 1 ' que
re sâo di tribuído , devendo estacionar
eh ocal que lhes permita
comparecer
prontamente
às
amadas<. do' lllesmos .• 'ao responsavel
(111a.t
pe 1a carga dos
1
n1O'1 o 'ldevendo comunicar
imediatamente sempre que
I:> lU!,;
(os
l'
.
.
1 . d'eSi1pi1recido.
o >Jectos eJa deteriorado
ou lala

lh

pi"

s-

]~"tc pessoal
'

folO"l
b'

uniu

"

YCZ pOl'

semuua.
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Diàriamente
será escalada un~a criada de sern~o
permanente até à 1 hora.
§ 4.° Rou-peiro: Tem a seu cargo o serviço da rouparia e da Iavadaria, sendo responsável por toda a
roupa e material que lhe estão distribuídos e pelos
prejuízos que por negligência lhe possa causar, auxiliando na execução dos trabalhos de consertos e passagens de roupa a ferro.
Ajudante de roupeira. Tem a seu cargo executar
todos .os serviços afins que lhe forem determinados pela
roupell'a.
Este pessoal folga uma vez por semana.
§ 5.° Lavadeiras. O seu número será determinado
pelas exigências do serviço, sendo responsável
pela
roupa que lhes é entregue para lavagem até à sua
devolução.
Este pessoal folga uma vez, por semana.
§ 6.° Serventes. Têm por obrigação executar todos 08
serviços de limpeza tlue lhes forem indicados, auxiliando o serviço de rouparia e de lavadaria, quando
tal seja necessário, e o porteiro nas suas limpezas.
Este pessoal folga uma vez por semana.
§ 7.° Pessoal d~ cozinha. Chefe de «ozinhu. Tem il
sua responsabilidade
todos os haveres existentes na
cozinha, bem como a direcção dos serviços executados
na mesma, sendo o único responsável pela confecção
da comida. Ajudantes e criados de cozinha. Directamente subordinados ao chefe de cozinha, executam o
trabalho pelo mesmo determinado.
São res ponsáveis
perante o mesmo pelos haveres existentes na cozinha.
O pessoal ele cozinha folga emanalmente.
~ 8.° Porteiros. Serão dois: um de dia, outro de
noite, que acumularão com as funções de guarda d.a
noite e têm à sua responsabilidade
a entrada do e(11ffcio e escadaria central; fiscalizarão todo o movimenív
da messe, não permitindo a entrada senão a pessoas
ruja idoneidade reconhecem; fiscalizarão a saída do
pessoal de servico ; registarão em livro próprio l'empre
que sej a admitido um hóspede ou comen sal, bem COlllO
a saída, recebendo para isso do escritório a indicações
necessárias.
Só permitirão o acesso pela escada central a pessonR
decentemente vestidas, devendo o movimento (1(' criados
fazer-se pela escada ou e cadas de serviço. DC'verão
guardar, durante o prazo máximo de oito dias, toda 1\
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correspondência
dirigida aos clientes que tenham aban(lonado a messe; findo esse prazo, e não havendo ordem
PlU contrário
do destinatário,
será esta enviada à unidade ou estabelecimento
a que o mesmo pertença, sendo
este conhecido, ou devolvido ao correio, em caso contrário.
Executarão
o serviço de limpeza da escadaria
e entrada da messe.
Art. 42.° O gerente requisitará
à sede da )Ianutenção
Militar todo o pessoal militar que julgar indispensável
para o serviço da messe.
Este pessoal será pago pelos fundos da messe .
. Art. 43.° Haverá para o serviço da messe os seguintes
lIvroR, CUjORmodelos são os já existentes:

•

Princi pais:
1.° Livros

de actas.

2.° Diário - modelo comercial.
:3. ° Razão - modelo comercial.
1.° Inventário
e balanço - modelo
ii.o Caixa

-

modelo

comercial.

comercial.

Auxiliares:

G.o Bi1luncetes - modelo comercial.
1.° Devedores e credores - modelo comercial.
8. o ~J óveis e utensílios - modelo comercial.

n. o Diário
10.° Diário
I 1.0
1~.')

la.

o

14.°
0

15.

16."
li. o
18. o

de hóspedes - modelo especial.
auxiliar - modelo comercial.
Registo do movimento de despensa - modelo
comercial.
Hegisto do movimento
da cave - modelo comercia 1.
Hegisto de hóspedes - modelo especial.
Registo de vencimentos
- modelo especial.
Hegi~to de vasilhame - modelo comercial.
Hpgisto de requisições - modelo comercial.
Registos de exploração ou de mercado - modelo comercial.
1)
,('sumo do diário de hóspedes - modelo especial.

' 1 tos li1"\'1'08 I'invera os que f orem JU.. 1
""ud~ úlliro ... ~l
1- em ( ('H es
Os lleCe ,.
~
. 'sano. para a c Iareza d a escri it uraçao.

I::>
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Art. 4-4.0 Em casos especinis,
quando
autorizados
pela direcçâo da ~Ianutenção
Militar,
poderão hospedar-se. somente com carácter eventual,
nas messes funcionários
civis de elevada categoria,
sem prejuízo
do
alojamento
a que têm direito em primeiro
lugar os
oficiais e suas famílias,
a que fie refere o artigo 1.0 c
seus parágrafos.
Art. 45.0 Todas as dúvidas que 8e suscitarem
"obre
a interpretação
destas instruções ou quaisquer cases não
previstos devem ser resolvidos pela direcção da Manutenção Militar,
sob proposta do gerente e com a aprovação do Ministro
do Exército,
se tanto se tornar necessário, e neste caso com informação
do Quartel-Mes-

tre-General,

Repartição

do Cabinete

Determinação

do

Ministro

n.v 11

Tendo-se verificado
inconvenientes
no uso das diíerentes modalidades
de fardamento
de campanha
pelas
tropas que se encontram
nas províncias
ultramarinas
~
tendo a prática
das operações
aconselhado
algull1a~
mudanças,
tanto no que diz respeito
ao talho e manufactura, como iL composição
e dotação, determino:
.
Artigo 1.0 O uniforme de campanha para o ]DxércIt~,
comum a todos os oficiais, sargentos
e praças, pn:'~ uso
nas províncias
ultramarinas
será de ignado ((FndornJo

n." 2-G».
Art. 2.° A dotação dos artigo
tante da relação seguinte:

a di tribuir

ó a cons-

-Dotu(;ão

\ r ligos

Abafo de pescoço (de rede)

Alpcrcatas

. . . . . . .

Barrete n." 2-a . . . . .
Barrete n.? 2-(' . . . . . . . . . . .
Barrete de bivaque dI' sarja de algodão
Boina (V. notas)
.
Botas pretas, com cordões c polaina fixa
Botas dr lona com rasto de horrucba . .
Blusão . . . .
.

1

~ pal'C:-i

1

1
1
1

~ pare:.
1par
1

1.' Série
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..\rtig-o:-.

Dotaç:lO

('alça n.v 2-G .
('alça de passeio, de \' erão . . . . .
<'alção curto. . _ _ . _ . . _ . . .
('alção curto, de sarja de algodão (1).
('amis:l n.v 2. . . . . . . .
Camisa de saria de algodão.
(~amisa-dólmail
. . _ . . .
Camisola de gola alta
('amisolas interiores
.
('iuto de lona . . . .
(D'uecas de malha. _ . .
,ólman 11." 2-G . . . .
Emblf'lOas para harrcte . .
nravata.
..
~.
..
tnperllleá\'el ( tipo poncho)
enços (dr COI' verde)
Meias
alta"
]> •
'o.
_ . . .
S euga verde-azeitonn
,/patos pretos.
.
oalbas de rosto.

-

(') Para as praças

da Policia

~lilitar

171

o calção

~ paros

1 par
2 pareti
1 par
3
2
1
1
:3
1

a
2
2

1
1
4
~ pares
4. pares
1 ]lar

3
ii suhstituido

por calça do sarja.

Nota.

1) .\ boina (; de COI' castanha
com fitas do cores con forme ati
:l1'll1ase eerviços e cmhleinas tradicionaib:
Cores das fitas:
qficiais generais - vermelho;
l·,~tado-maior - azul-Marir, I,uba ;
Infantaria - vermelho e verde j
.~rtilhal:ja - vermelho lO preto;
( avalal'la - vermelho e amarelo;
Ellg-cnhal'ia - verde e preto j
Tral~smissõ('s - preto j
.erv~ço do intendência - azul-claro j
~(,I'\'!ÇO de saúde - carmesim j
~enl)o ile lIIaterialcor de tijolo j
Quadro do serviço geral do Exército 2) Pr .-0 .
aettlais 0\1. ~JrJa~ncnte. olHluuntoe
não esgotarem
" St'rao di trihuidas boinas pretas a
.(\rtilharia'
,
,
E ava1aria·
'r ngenhari~ .
S ra'~s'nissõc~ .
er\'j('o I . ,
~ervi) (e Intendência:
.·e ,.ÇQ tle ,alÍue'

verde c amarelo.
as cxistêucias

)

-r~IÇo

de

.>
E ' it
lJlatenal o quadro (lo serviço geral <lo xerci o.
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Art. 3.° O uniforme n.? 2-G é sempre utilizado pelas
tropas em serviço de campanha e, em principio, para
guardas, escoltas e serviço de guarnição.
Ü seu uso em outros serviços ou formaturas depende
do critério do comando.
Art. 4.° Os artigos destinados a usar em passeio são
normalmente os seguintes:
Boina;
Camisa com gravata;
Calção curto com meia alta e sapato;
Cinto de lona.
Fica ao critério dos comandos respectivos em cada
guarnição, com vista à uniformidade e conforme as condições climatéricas, o uso de:
Camisa-dólman com ou sem camisa;
Camisa sem gravata;
Calça de passeio com sapato ou bota.
Em principio as praças que aguardam destino na
metrópole utilizarão em passeio, apresentações, cumprimentos e demais cerimónias os seguintes artigos:
Boina;
Camisa com gravata;
Blusão ou camisa-dólman;
Calça de passeio;
Sapatos ou botas.
Art. 5.° Os artigos de fardamento de sarja de algodão usam-se, geralmente, como fato de trabalho.
Notas

Os ar í.igos alterados por esta detcnninação são os que correspondem às figuras n.O' 1-.\, 2, 7 e 8 da circular 11.° W-E, de 22 de
Novembro de 1960.
As alterações introduzidas são as indicadas nas figuras a seguir
publicadas. Os modelos destes artizos encontram-se nas Oficinas
Gerais de Fardamento.
e
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Fig. i-A
BalTrte de .campanha n.? 2-G, com medidas da copa, pala e 001ro-nuca. E camuflado r com cobro-nuca mais comprido ]0 cm
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Fig. 2
Camisa-dólman,

como o dólman ele campanha
algibeiras inferiores e cinto

n,O 2-.\ e

('0111
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Fig. 7
Dólman n.O 2-n, como o dólman n." 2-C, mas som fr-chos de correr,
"_;m hotõ('~ de pressão, ne m cordão lia orla inferior; as mangas,
tl'1It pu Ilho com botão.
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Fig. 8
Calça Il.O 2-G, como a calça 11.° 2-<',
mas sem as presilhas laterais com
fivela, abaixo da linha do cós.
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IV - DESPACHOS
Ministério do Exército
Chefia do Serviço de Verificação de Contas
e de I nspecção Administrativa
Despacho

n,O

4

Abono de ajudas de custo:
Oonsiderando a necessidade de. uniformizar as condições de abono de ajudas de custo a militares que,
para efeito de promoção, tenham de participar na instrução das escolas de recrutas;
Determino que a doutrina do. despacho ministerial
de 31 de Dezembro de 1959, constante na Ordem do
Exército n.? 9, L'" série, de 1959, é aplicável aos casos
em que, para efeitos de satisfação de condições de promoção, os militares tenham necessariamente de se
deslocar da sua unidade e as mesmas 'condições, não
possam ser satisfeitas na sede da guarnição a que pertençam.
Lisboa, ]4 de Julho de 1961. - O Subsecretário
Estado do Exército, Jaime Filipe da Fonseca.

v-

de

PARECERES

Ministério do Exército
Direcção do Serviço de Justiça
Repartição

e Disciplina

de Justiça e Disciplina

Publica- e o parecer do Supremo 'I'ribunal Militar
ele D de Junho do corrente ano, homologado por despacho de S. Ex.a o Subsecretário de Estado do Rxél'cito de 26 de Julho último, que é do teor seguinte:
O Governo manda, pelo Ministério elo Exército, que
este Supremo Tribunal, no uso da competência que lhe
co~~ere o ~ 1." do artigo 374. do Código de J usti~a
~IlItar, dê parecer sobre e a expressão «i enção de serV1ÇO militar»
contida no artigo 79. da Lei n. o 1961,
te. 1 de Setembro de 1D37, conforme a redacção que lhe
01 dada pela Lei n." 2034, de 18 de Julho
de 194D,
0

0

17~
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prevê apenas a isenção de manoebos e, portanto, SI'
reporta à inspecção médica de apuramento para o Sel'viço ou se abrange também os casos em que os meios
ilícitos são empregados para alcnnçnr uma situação de
incapacidade física de soldados.
Já o Código Penal de 1852, que teve por fonte a
lei francesa de 1832, inseria em defesa dos interesses
do Estado um preceito relacionado com o recrutamento
militar de modo a assegurar o recrutamento dos mancebos contra a prática de mutilações ou lesões destinadas a evitar a pre tosão do serviço militar. De resto,
tais mutilações ou lesões eram naturalmente ofensivas
elos direitos ela sociedade ao onmprimento de obrigações
(lue como esta legitimamente pode exigir.
Por isso, o Código Penal de 1852 estabel iceu no ar1 igo 367.° a punição daquele que se mutilasse voluntàriamente para se tornar impróprio para o serviço militar
e acrescentou no § único que sofreria a mesma pena
e multa correspondente o cúmplice, quando fosse médico, cirurgião ou farmacêutico.
Veio depois o Regulamento dos Serviços de Recruta.uento, aprovado pelo Decreto de 23 de Agosto' de 1911.
No artigo 250. incriminou todas e quaisquer pessoas
particulares ou autoridades que, individual ou colectivamente , empregassem meios ilícitos previstos no Código Penal para o fim de excluir ou isentar algum
indivíduo do serviço militar. No § 1.0 e, t abeleceu a
punição dos mancebos que propositadamente
se mutilem ou adquiram qualquer lesão ou deformidade para
-e eximirem do serviço militar. No § 2.° decretou ainda
~l punição
do simulador de doença, lesão ou deformIdade quando a simulação se verifique por via fie observação clínica regular.
.
Pelo que respeita ao aspecto que nesí u emergênclll
mais interessa considerar, é manifesta a diferen~a entre os dois regimes.
Este último instituiu a punição de quaisquer pe~soa~
pelo emprego de meios ilícito· e, bem assiro, po.r SIm.Ulação de doença, lesão ou deformidade. Propl'lam.ente
quanto tt mutilação, o primeiro refere-se àqyel.e que.re '
mutilar pa1'a se tornar im prô-prio para o scrVlÇO mt 1l'Ot ar, enquanto o segundo fala nos mance b OH que P
erC
1
positadamente
se houverem mutilado ou h01l • '!'
adquirido qualquer lesão 011 deformidade pnra se e~\lmirem do serviço m ilit ar.
0
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~ O primeiro
caso o suj eito activo e o o bj ecto da
acção de simples mutilação
seria qualquer
indivíduo
que pretendesse
eximir-se
do serviço militar.
Para ()
segundo preceito o sujeito activo e o objecto da acção,
já não ~Ó ue mutilação
como também de lesão ou deformidade, seria o mancebo que as determinasse
para se
eximir do serviço militar, :B, pois, de concluir que E'DI
qualquer deles e pelas razões determinantes
já mencionadas se pretendeu lóg-ica f' fundamentalmente
incrimilia!'
(lUPll1 volunt
riamente
se lesionasse
por forma a
eximir-se do serviço militar,
Ressalta clarnmeute
iamhém qUE' a respectiva
at'çâo da lesão, tomando o termo
PJ)l sentido
amplo, para o fim em vista, tanto pode 1'('<1lixar-se aní es de -O indivíduo
ser chjuuado ou convocado
para o serviço m il ií ar, a fim de evitar iugressur
nelo,
('Omo depojsde
n haver iniciado, para se eximir de COJlt inuar a prestá-lo,
Numa
p noutra
hipótese
o objl'('li\'()
é sempre
()
mvsmo: eximir-se <lo serviço m ilitnr.
'1'a1 eru até então o aspecto legal do problema <la rvpressão ,lus fraudes para isenção do serviço militar.
Posteriormente,
foi publicada
a Lei do Recrutamento
(' Serviço Mil itar , Lei n." 1961, de 1 elp Setembro
de
H'l:17, que patii'\ou a l'Pgular
amplamente
a, obrigacão
geral
serviço milii ar, as operacõe
<lp rer-rutnmento
,
a prepuraçâo
m il it ar I' a durnçâo elo respectivo serviço.
IJ(JgiramPlül',
devia ocupar-se também,
como de facio
"t' ocupou,
ern gara ntir li execução dos princípios
q \LP
i n-tituiu , l'~t:lhele('Pllcl()
:h s::m<;Õl'S penais adequadas
tt
d{'fesa. t' ohs{'l'd\l1cia
(lo~ mP~lllo" l'l'primindo
aA ira ud!'" qlle os eolot'a",.;{>m {'lll l'i~eo Ol! ('Jll ('l'i~l~, POl' ('~Lt
l'ilzão. 1ll:lS e"i{lpniplllE'utt'
ain(la porquE' a l'o.;sp tPIIl[H)
.i.i () COIH]ÍI'ionnli;;l11o que l'llyolvia o pl'ohlt'llln pra dif{','pulp, pOl'quanto
se tornou mais pl'Opel1So ~l fraudt',
assim mai" gt'llPl'ali7.ndn
P111 eliyprsa::; 11l0(];, I i(la clt'i'l , eAtp
diploma
(]('sc!ohroll-sP
('()tl1pl'l>eno.;l\·phllt'ui<'
1'111 y:íl'i:l!'i
dispo"i(:õps
(II' ('ar:íl'ipl'
l't'J)l'{',~iyo. 1+: I'nii'ío ;;UI'W'1ll .i:í
Illrtr:lti 1I0J']11<1S inl'l'illlinanclo
frauc!!',.;
(1(' qu!' l'p';lrltl'
omi"são (11' insnic;:ão el(' llHlIH'pho" llO H'('{'J1SeanH'nto; i1lflllp]H'ia" dir'peins
ou ill(lirE'cü1.s, nC'l'iia(:i'ío {l(' dá\'ic1ns 011
I'lllJll'Pg'O
(lp H1rios ilíciios
pnr;l ohi!'l' n iscuC;i'ío (]o SE'l'\'i{:olllilitnr;
n Jla~o.;ag'l!1.l (](' ntl'st:Hloo.; Illé(li('os 'I1ll' l'pfil'alll fal":lllH'l\tt'
(l{wlI(;as clo~ ma1l('l'hos prE'~('llt(" ~\S jlllltas, pte,
à

uo
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Com efeito, e mais propriamente
sobre o aspecto em
apreciação,
verifica-se que esta Lei n." 1961 no seu artigo 78.0 pune com a pena de prisão de um mês a um
ano os indivíduos
que directa ou indirectamente
exercerem influência
ou empregarem
diligências no sentido
de conseguir
a isenção de mancebos do serviço militar
e ainda com a pena de demissão imediata,
imposta em
processo disciplinar,
quando o crime seja cometido por
oficiais ou sargentos.
O artigo 79.°, conforme a sua primeira redacção, punia com a pena de seis meses a dois
anos de prisão e também com a de demissão os membros
das juntas de recrutamento
que aceitassem
dádivas por
motivo de isenção do serviço militar
ou empregassem
meios ilícitos para a eouseguir.
Porém,
esta norma sofreu nova redacção
pela Lei
n ." 2034, ele 18 de .J ulho de 1949, segundo a qual o
preceito foi ampliado
por forma a abranger
ainda os
médicos militares
e os oficiais e saJ'g'entoR de qualquer
graduação.
f;, pois, evidente
a preocupação
instante
e constante
elo legislador
em acudir logo a todos os entraves
que
provenientes
de vários expedientes
e diferentes
formas
de fraude se lhe iam ,deparando
contra a normalidade
na prestação do serviço militar.
Eis o apontamento
dos princípios
r normas jurfdico-penais sobre a matéria
que directa e neccssàriameníc
interessa
(L solução
do problema
posto à ('onsirh'rn(;i'ío
deste Supremo Tribunal.
De tal sorte, parece poder acrescentar-se
sem a 111('nor hesitação que através (la ovol ução l'efpl'rTIciadn sem]IrE' ;.;p acentuou
da parte do ]eg'i~]adol' a preocupação
que já unotámos dr assegurar
o (,\I111primpnto dos (lev('res militares
a partir elas OpPI':lÇÕPRrlo l'(,(·.E'nRe~llnPTlio
r recrutamento. Setin iueont-ehivel
qUl' n 111('S111n p1't'Ocupacão uno xubsistiseo nem fm<:;r legalm011ic' a"RPg'lIrada após esí a f'aso de preparncâo
prolimiunr.
l)p fn~'10,
constituiria
absurdo punir <)urlll pelos modos l'('f<'l'1!l()~
contrihu ísse l)ara conses-uir a iRPllP[\O (le mnn<'<,ho" pn1':I
h
\
•
'1'
() serviço militar
e não reprimir
quem lwloK meios 11.
.
1
.
~o em
ritos mencrounr
{)~ S0 pl'(~pUS(,R"P :lka1)(:a1' n lSPllç,a
favor daqueles qu<, j:í o tivessem inicin do.
.
.
.'
'l
Mas porque a lei penal não admite «m ]>1'IJlClplO _'
uualogiu ou indução por puridude ou muioriu de nlíol;tO
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para qualificar
qualquer fado como crime - artigo 5.°
e 18.° do Código Penal-,
a enunciação
deste paradoxo
não basta só por si para alicerçar
a solução do problema trazido até este alto tribunal.
Será, pois, necessário
demonstrar
ainda que a lei
prevê e pune qualquer
das duas situações. Parece fácil
chegar a esta conclusão.
Além dá lógica invocada para justificar
a razão de
ser da punição em defesa do interesse social e jurídico,
cuja garantia
o legislador
claramente
se mostra orientado e preocupado
em conseguir
por diversos rumos e
a despeito do emprego de uma terminologia
incerta c
confusa, é posaível concluir que ambas as aituações foram previstas.
A Lei do Recrutamento
e Serviço Militar
em vigor
lisa Irequentemente,
entre outras, as expressões seguintes: indivíduos receuseados
(artigos
12.°, 13.° e 14.°),
iudivíduo
apurados
(artigo 13.° e ~ cínico), mancebos
que pretendam
alistar-se vcl uutàriameute
(artigo 15.°),
ma ucebos apurados
(artigo
19.°), incorporação
dos
recrutas
( artigo
20.°) , ma nce bos convocados
( artigo 2l.°), mancebos do contingente
anual de recrutas
(artigo 22.°), etc. A leitura destes e outros preceitos
leva a concluir que na Lei do Recrutamento
e Serviço
1lilitar
a expressão
«mancebo»
nem sempre
traduz
fidmente
IIualq uer
itunção pré-militar
ou militar
hem deí ermiundn
ou especifieameute
caructet-isudu.
PHr('ce evidente
e incontestável
que de algum modo
~e não ajusta ião-somente
tt designacão (los iudivíduos
(lHe elevem ier ou não suj eito à inspecção suuitáriu ele
apuramento
para o serviço. ,Tá vimos, na verdade,
qUI'
PsteH são aí normalmente
referenciados
como «l'('('Pll~Plldos»: 'rodavia, também ap;\l'l'CP sem critério uniforme
dr ;;~g-nificado ou de qualificução
a <1psig-nução sim pl e«
011 (nl'('un~tancia<la
de «mancebos».
l)U(llli
re~u1tn que, se alguma YP7. a expressão e muu('l'ho~» gozou em linguagem
militar
(lp ~igllifi(';Hl() <1(,~~n~llla'do P P1'('('iRO, n Lei elo Recruiumento
r Serviço
Allliar não teve nem a preocu pação nem o cuidudo (1('
(, l'(;>R))f'ital'.
VPll1 a propósito

li
1
1, ." f,1( <I,
llll(h

u Ii Y .u "me
.

('0ll10

manifestur
A

R(' YP,

110

aflui quaulu
('nmpo

1
(a

importância

1iou t'ccmcu
. 1Pg'IS.

11101' um . f Ol'UlH. 1li J e I1e exprossuo- , quer paru
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chegar
ao mesmo significado,
quer para traduzir
o
mesmo pensamento
ou uma equivalente
situação jurídica, quando mão 'simplesmente
de facto.
E, pois, certo que a expressão «mancebos»
empregada
no artigo 78.0 não identifica
somente os indivíduos
recenseados para serem presentes
à inspecção
sanitária
de apuramento
para o serviço militar.
O artigo 79.°,
sobre o qual directamente
incide o problema levantado,
nem sequer se refere a «mancebos»,
mas tão-somente
a comportamentos
ou actividades
relacionadas
com a
isenção do serviço militar,
a qual tanto é ilicitamente
praticável
no acto da inspecção para apuramento
como
posteriormente
ao fazer-se a incorporação
ou até mesmo
no decurso do serviço. Consequentemente,
o artigo 7!).0,
na redacção que lhe deu a Lei n. ° 2034, abrange os
os casos de isenção do serviço militar aí definidos e reportados que sejam 0'11 à inspecção médica de apuramento para' o serviço ou ao alcance de uma situação
de incapacidade
física de soldados.
Cada qual dos dois preceitos tem o seu plano de aplicação, embora ambos orientados
na defesa ou salvaguarda do mesmo interesse social e jurídico.
Diferenciam-se essencial e substancialmente
pelo que respeita
aos agentes e suas condutas.
\
Em tais termos, os juizes do Supremo 'I'ribunal Militar reunidos
em couferência
emitem,
,por unanim idade, o seguinte parecer:

.A expressão isenção de ser V1:ÇO ?II ilitar contida no
nrtigo 79.° da Lei n." 1961, de 1 de Setembro de
19~7, conforme
redacção
que lhe Ioi dada pela
Lei n ." 2034, de]8 de Julho de ]94!), tauto prevê a
isenção dos indivíduo:'! recenseados
reportando-se
à inspecção
sanitária
de a purament o do serviço
cotno os outros 'Casos em que os meios iltcitos sâo
empregados
para alcançar
aituações
de incnpavidacle fíRiea daqueles que prestam o servi~o militnl',
I' qu:- igualmente
Se tl-a<1územ na iscncão do nWSlII(l
serVlçlÜ .

rJjsboa,9 de Junho de 1961. - Carlo« ('OS/II :I/fI('('(/O,
g't'ueralJorlJe Hen,'iljl/I' .VI/1ICS da Sill'O, gcnCol'alJoaquim. Morqicos Esparteiro , «ontm-ulmirunte
- .lo'ia

Pinto Rib("il'o, geueral-l!'1'('(lerico

da Conceição Costa,

1.' Série
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g't'nel'ul:__L1lís
Celestino (la Silva, coul.ra-ulmi.rante
Asitônio Fragoso de Alnneida-u-Francisco
António Lope« Moreira.
c=-

o lfinislt'o
Mário

do Exét'cilo,

José Pereira

da Si111ft

Está conforme.

o Chefe

•

tio fiabillele,

.

MINISTERIO

.

DO EXERCITO

Ordem do Exército
1.8 Série

N.O 9

Publica-se

31 de Agosto de 1961

ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS
Ministério do Exército
Repartição

do Gabinete

Decreto-Lei

n.O 43836

Con iderando a grande necessidade de acelerar a
formação dos quadros permanentes do Exército, sem
('ontudo lhes diminuir a capacidade profissiona 1;
. Considerando que, ao ingressarem no quadro do ser\'1~0 geral do Exército,
os sargentos para tal habilita(lo~ têm jã um número de anos de serviço quP permite,
SPlllpl'C
(pie tal eju julgado necessãrio
dispeJ]sú-!o,s
(1(\qualquer estágio de natureza técnica;
. Tornando-se neces ário adaptar às necessidades paTtItulares do momento o limite de idade exigido para
t
admiRsão ao quadro permanente de oficiais médicos,
aTmacêuticos e veterinários'
t Con~iderando que ao Exé;cito interessam csper ial iscUJa formação é demorada e raramente é possfvel
( (Intro do limite de idnde até agora fixado ;

í

{'S

1.' Série
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t: sande da Iuculdade conferida pela 1." parte do
n." 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo liP«reta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo LU Ao artigo 66. do Decreto-Lei n." 36304,
ele 24 de Maio de 1947 (Estatuto do Oficial do Exér«ito ), com a redacção
alterada
pelo Decreto-Lei
n. o -1-2 834, de 8 ele Fevereiro de l!)60, é acrescentado
() sf'g'uinte:
0

. § 1.0 Quando as circunstâncias
o impuserem.
poderá o Ministro do Exército determinar que seja
reduzido ou anulado o tempo de serviço efectivo
referido no corpo deste artigo.
Art, 2.° O § umco do artigo ô6.0 do Decreto-Lei
acima referido, passa fi, § 2.° do mesmo artigo.
Art. 3.° O artigo 67.° do Derreto-Lei n." 36304
pussa a ter a seguinte redacção:

n ." 36304,

Art. 67. Serão promovidos a alferes para as vagas que forem ocorrendo nos quadros permanentes
de médicos, farmacêuticos e veterinários militares
os oficiais ou aspirantes a oficial miliciano dessas
especialidades com menos de 36 anos de idade,
pela ordem de classificação obtida nos respectivos
concursos e durante a validade destes.
0

Publique-se

e cumpra-se como nele se contém.

Paços elo Governo da República,

1 de Agosto de
António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha
Sottomayor Correia de Oliveira - Alfredo Rodrigues
dos Santos Júnior-João
de Matos Antunes Varela.-:.:'lntónio Manuel Pinto Barbosa - Mário José Pereira
da Silva - Fernando Quintanilha Mendonça DiasAlberto Marciano Gorjão Franco Nog1teira-Eduardo
de Arantes e Oliveira - Adriano José Alves Moreira - Manuel Lopes de Almeida - José do N ascimente Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva
Ribeiro - José João Gonçalves de Proença - H en1'Íf}Ue de Miranda Vasconcelos Mart'ins de Carvalho.
1961.

-
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Ministério das Finanças
Direcção-Ceral

da Contabilidade

Decreto-Lei

Usande

da faculdade

Pública

n.v 43849

conferida

pela 1.'" parto

do

n ," 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo. de«rota e eu promulgo, para valer corno lei, o seguinte:

Artigo 1.0 São autorizada' as repartições da Direcção-Geral da Contabilidade Pública respectivas a mandarem satisfazer, em conta da verba de despesas de
anos económicos findos inscrita nos orçamentos do
')('tual ano económico, as quantias "egl1intes:

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

.\linistél'io do Exército
Eueargo., dos anos de 1958, 1959 e 1960 referentes
a prés, ajudas de custo, combustíveis
c energia
eléctrica,
a liquidar pelos conselhos administra.
tivos do regimento
de artilharia
antiaérea
fixa,
grupo de companhias
de trem auto, regimento-,
de artilharia
ligeira n,» 1, cavalaria n.? 7 e infantaria n.·O 5, 10 e 14, batalhão de caçadores
n.· 6, campo de instrução militar de Santa Mar.
D garida e Escola Prática de Engenharia
. . . ..
e&pesas dos anos de 1958, 1959 e 1060 respeitantes a rectificação de pensões de oficiais na si.
tuação de reserva, conservação e aproveitamento
d~ semoventes e indemnizações
por acidentes de
Viação, a liquidar pela Repartição de Oflciais, balul?ão de caçadores n.v 6 e regimento de infun.
I) tana n.v 1 . . . . . . . . . . . . . . . . ..
eS'pcs.as respeituutes
a serviços oluricos e de IIOHPltahzaçi\o, reparações de calçado, prémios e con1ecoraçõc:s a alunos cadetes e gratificações
por
. unç.5e:s de direcção,
a liquidar pelos conselhos
~drrlln~strntivos do batalhão independente
de in
anta.rl?- .n,· 19, chefia do €erviço do orçamento
~t admml!,tração,
Academia 1filitar e Colégio Mil ar
. , . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

70 777 $()O

72

oessro

36 06.1$00
188509$10

..

,

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

Publique-se

e cumpra-se

como nele se contém.

Hl~aços do Governo da República, 8 de Agosto dê
. l. - A~n~RIco Dxus RODItIGUES 'rnoMAz -AntótHo de Ofil'rira
,'alm:({/,.
Jv.~é Gvnça70 da Cunlu:
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Sottomaojor
C01'1'eia de OZ'iveira - Alfredo
Rod1'igllcs
dos Santos J únior - J oão de jJ[ aios Antunes
VarelaAntónio Manuel Pinto Barbosa - Fernando
Quintanilha Mendonça Dias - Alberto Marciano Gorjâo Franco
Nogueira - Eduardo de Arantes e Oliveira - Adl'iano
José Alves Moreira - Jfanuel
Lopes de Almeida.l osé do Nascimento
Ferreira
Dias Júnior - Ca7'70s
(fomes da Silva RibeÍ1'o - José João Gonçalves
de
Proença - Henrique
de Miranda
Vasconcelos
Mtirtin«
de Caroallio,
Comando-Ceral

da Cuarda

Decreto-Lei

Fiscal

n.v 43868

As actuais exigências militares não permitem o preenchimento das vagas existentes no quadro orgânico da
Guarda Fiscal por oficiais da arma de infantaria ou
elo quadro do serviço geral. Torna-se, assim, necessário recorrer transitoriamente
a outros quadros permanentes do Exército, do activo ou da reserva.
Usando

da faculdade conferida pela 1.& parte do
109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. As funções de comandante de batalhão,
2.° comandante de batalhão, comandante de companhia,
comandante de secção, chefe e adjunto da secção de serviços auxil iares e ajudante de campo, estabelecidas
para a Guarda Fiscal no Decreto-Lei n.? 39 1l0, de
] 9 de Fevereiro de 1953, podem ser desempenhadas
por oficiais de qualquer arma, do quadro do serviço
de material ou do quadro de serviço geral do Exército,
em serviço activo ou na situação de reserva.
As funções ele tesoureiro, estabelecidas no mesmo
decreto-lei,
podem ser desempenhadas por oficiais do
serviço de administração militar, de qualquer arma,
do quadro do serviço de material ou do quadro do serviço geral do Rxército, cm serviço activo ou na situarão de reserva.
, ~ único. 'I'rutnndo-se de uma situação transitória,
o comandante-geral
procurará restabelecer o <]ua~r()
ol'g-i'mico inicial logo (1110 os quadros da arma de Inn.? 2.° do artigo
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fantaria e do serviço geral acusem disponibilidades
de oficiais para o serviço da Guarda Fiscal.
Publique-se

e cumpra-se como nele se contém.

·Paços do Governo da República,

21 de Agosto de

'l'HOMAZ - A ntóio de Oliveira
Salazar - José Gonçalo
da Cunha
Sottomayor
Correia de Oliveira - Alfredo
Rodrigues
dos Santos Júnior - João de Matos flntunes
Varela,lntónio
Manuel Pinto Barbosa - Má1·io José Pereira
do Sill'a - Fernando
Quintanilha
Mendonra
Dias.llberto Mtirciamo Gorjão Franco No queira - Eduo/'do
de .truntes e Olircir« - .1drim,0·José
A.lres M01'ei1'aJfanllel Lopes de .llmeidaJose do Nascimento
FeJ'reira Dins Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeú'o .]osÍ' Joõ o Gonçalves
de Proença - IJenrig_ue de Mirarula Fasconcelos
Martins de ('{lrV(llllO.
Hlô1.

--
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Decreto-Lei

n." 43869

Cousiderando que o volume de serviço tem sido progressivamente crescente nas actividades inerentes ao
l':trgo de 2.° comandante-geral,
que, ao abrigo do ar~lgO_3.° do Decreto-Lei n ." 34442, de 16 de Março de
lD4o, é também preúdeute do couselho administrativo
(o Comando-Geral.
<) oConsiderando os 'lllúltiploi> serviços
que competem ao
d_' Comandante-geral relativos ao exercício de comando
? seu cargo e a conveniência de ser libertado de serVIÇOS específicos de udmínistração
;
Trsunuo da faculdade conferida pela La parte do
H.O 2.° do artigo
109.° da Constituição, o Governo
clecret.a e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
A:rhgo 1.0 O cargo de presidente do conselho adminisÜa~n'~ do Comando-Geral
da Guarda Fiscal, com :IS
atnbul\,ões legalmente expressas, deixa de ser exercido
pelo 2. comandante-geral e passa a ReI' desempenhado
por oficial superior de qualquer arma ou serviço do
quadro de reserva.
Art. 2.° Os eneargos resultantes da execução <leste
d\'(Tt'to-lei "l'rlio iuscritn« llO oreamento de JD62 c ()~
!J1Il' Ilajam (1(' svr suportados no ano económico corrcutc
0

serão Ha(iRf(,ito~

P0l"

força

(ln" d ispon ibi] idades

cxist cn-
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tes no capitulo 12.°, artigo 230.°, n." 1), do orçamento
em vigor do Ministério das Finanças.
Publique-se

e cumpra-se

como nele se contém.

Paços do Governo da República, 21 de Agosto de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ -António de Olioeira Salazar - José Gonçalo da Cunha Sottomaqo« Correia de Oliveira - A_lfredo Rodriques dos
Santos
Júnior - João de Matos Antunes
Varelaflntónio
Manuel Pinto Barbosa - Má1'io José Pereira
da Silva - Fernando
Quintanilha
Mendonça
Dias .ilberto Jlal'ciano Gorjão Franco Nogueira - Eduardo
de A1'ante.ç e Oliveira-Adriano
José Alves Moreira>:
Jlanuel Lopes de Alrneida - José do Noscimenio
Fcrreira Dias Júnior - Carlos Gomes da S·illJa Ribeiro Iosé João Uon çal res de ZJl'oen('fIHenrique
de .llirmnla FnsrOI/('e70.~ JfnrtúlS de Carrolh o,

Ministério do Exército
Repartição
Decreto-Lei

do Gabinctc
n,' 43872

lh;anllo da fn('IlI(la<1(' conferida
pclu 1.-' parte <lo
n ." 2," do adigo 109. da ('ouHtitui<:i'io, o (Ioverno (1('('I'\'la (' eu pl'ollndg-o, puru valer ('OlHO lei, II ,'!'guiuk:
Artigo único, O artigo 97,0 do Decreto-Lei
11,0 36304,
de 24 de Maio de 1!)47, ulterudo
pelo Decl'do-Lei
n." a,89Hi, do 18 (1(' N('lembt1l (1(' 1!'l;i2, pa~~m a ter a
I;cg'mnte redacção:
0

Art:

97,0 Os indivíduos
sujeitos
às obl'igaçõE'~
<lo Recrutamento e Servico Militar que terminarem com aproveitamonto
o~ ('lIrSOS de oficiais
milicianos
(las diferentes Hl'IIW:-; e ,;c1'\'ic,'o1:4 são intlcrito« na respectiva
esculu sl'glllul0 n ordem (1('
classificação
obtida
nos IlIl'SlllO>; ('lll't40:-; e om seda

IJCl

gllidu promovidos a nspirnntr-, a uficia is III ili('ianoK
(' incorporudos
uns tropas
ou ('~jnl)('l(,('illl('n~o:;
aproprirulos,
on(le sl'l'\"il'ão pOI' 11111 ]ll'l'Ío(lo niio 111ferio r n. seis lllCbNi (' (1'1(' PO(!(' atÍlwÍl' () período ~t'
obriga<:fío llo1'1ual (II' sen i(:o (d('dll~i(lo (la ourar;ao
do cu l'~O de oficiais Ul i Il('in IlOS) ,
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Durante esse período tomarão parte numa escola
de recrutas completa, período de instrução equivalente ou curso de especialização.
§ 1.0 Os aspirantes a oficiais milicianos que, em
qualquer altura da sua permanência nas fileiras,
denotem falta de qualidades militares para o exercício do comando transitam para o quadro de sargentos milicianos da sua arma ou serviço ou para,
praça do quadro permanente, no posto que lhes
for fixado por despacho do Ministro do Exército,
posto este em que cumprirão as suas obrigações do
serviço militar.
§ 2. o A seu pedido, os a~irantes a oficiais milicianos a que se refere o presente artigo podem ser
autorizados a manter-se no serviço das fileiras para
além da sua obrigação normal, se convier ao sel'"iço e para o efeito obtiverem informação favorttVel dos respectivos comandantes ou chefes.
Publique-se

e cumpra-se como nele se contém.

Paços elo Governo da República,

22 de Agosto (lo
THOMAZ António de Olioecm. Salazar - José Gonçalo da Cunha
Sottomayo7' Correia de Oliveira - Alfredo Rodrigues
dos Santos Júnior - João de Matos Antunes Varela.:lntónio Manuel Pinto Barbosa - Mário José Pereira
da Silva - Fernando Quintanilha Mendonça DiasAlberto Marciano Gorjeio Franco Noqueira - Eduardo
de Amntes e Oliveira-Adriano
José Alves MoreÍ1'aJfanuel Lopes de Almeida - José do Nascimento Ferreira Dia« Júnior - Carlos GOJ1~esda Silva R1'beiro José João Gonçalves de Proença - li enriqu e de M irnnda Fasconcelos Martins de Carvalho,
1961. -
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Ministério do Ultramar
Direcção-Ceral

de Justiça

Decreto n," 43882

Considerando que a il~lportâllcia ~ o ~ll?vimento proinilitares t errrtoriais de Angola.
, OÇulnhique e Estado da Indin não se eoadunam COlll
o regime ele inert'llcia~ em que netu almente sr exercem
.1
"
rlit
a~ fl1n ne
JUIZ
:111111 or :

I'

~~Sltul dos tribunais

~{'!'

4\:J2
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Considerando a urgente necessidade de se pôr termo a
tal situação, ao abrigo do disposto na alínea a) do n." IV
da base x da Lei Orgânica do Ultramar Português;
Usando da faculdade conferida pelo n ," 3. do artigo 150. da Constituição, o Ministro do Ultramar
decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1. A partir da entrada em vigor deste diploma cessa a inerência atribuída ao juiz auditor dos
tribunais militares territoriais de Angola e Moçambique, a que se refere o artigo 9. do Decreto n ." 42383,
<le 13 de Julho de 1959.
Art. 2. Em Luanda e Lourenço Marques as funções
de juiz dos tribunais de menores, do trabalho e de
execução das penas serão desempenhadas por um juiz
privativo, pelo que em cada uma dessas comarcas é
criado mais um lugar de juiz.
Art, 3. :E criado o lugar de juiz auditor no Tribunal
Militar
Territorial de Goa, a ser desempenhado, em
comissão, por um juiz de direito do quadro do ultramar, nos termos do artigo 2. do Decreto-Lei n." 39 319,
de 17 de Agosto de 1953.
.
§ 1.0 Cessa a partir ela entrada em vigor deste diploma a inerência que cabia ao juiz de direito ,da
comarca das ilha ele Goa.
§ 2. Nas suas faltas e impedimentos, o juiz auditor
é substituído pelo conservador do Registo Predial da
comarca da!'; ilhas de Goa.
Art. 4. Os juízes auditores privativos terão os vencimentos e regalias que competirem aos juízes de direito
das comarcas que forem sede do respectivo tribunal militar territorial.
Art. 5. :E aplicável aos ajudantes dos secretário do'
tribunais da Relação o disposto no artigo 7. do Decreto
n.? 43 742, de 21 de Junho de 1961.
Art. 6. Passa a ser de 90 dias o prazo referido nos
~§ l.0 e 2. do artigo 24. do Decreto n.? 39 231, de 2 de
Junho de 1953.
Arl. T.O Ficam os govemadores-gorais
de Angola,
Moçambique e Estado da India autorizados a abrir 00;
créditos necessários tt oxecucão deste diploma.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pu blique-se

0

e cumpra-se

como nele se contém.

1':1,08 do Governo da República,
20 de Agosto de
1\)61. - AMI~RICO ])JWS ROJ)l!l(~U]O;S
'(11l0M\/, ilntóuio de Oli rcira 8(1[(1::al' - .:l.dl'lallu José .111'es MOI'('I/'a.
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Ministério das Finanças
Direcção-Ceral

da Contabilidade

Decreto

n,O

Pública

43885

Com fundamento nas disposições do artigo 3.° do Devreto-Lei n.? 24 914, de 10 de Janeiro de 1935, e me<liante propostas aprovadas pelo Ministro das Finanças,
nos termos do mesmo artigo;
Usando da faculdade conferida pelo n." 3.° do arligo 109.0 da Oonstituição, o Governo decreta e eu pl'Olltul go o seguinte:
Artigo 1.0 São autorizados a" repartições da Direc<::lo-Geral da Coutabil.idade Pública respectivas a man<lar Hatisfazer, em conta da verba de despesas de nJlOS
p('onómicos findos inscrita nos orçamentos elo actual ano
p('onómico, as quantias seguintes:

....

l\Iinistél'io do Exército
.\jllda~ do custo referentes aos anos de 1\)59 l~ 19(j() ,
li liquidar
pelos regimentos de artilharia de costa,
artilharia ligeira n.O 3, engenharia n .? 2 e infantep 1'1(1 n.v 7
'.'
"
"1)eargos dos anos de 1058 e 1950 resultantes da colo.
cação de um major de engenharia na situação de
p ~Upranllmerário
. . . . . . . . . . . . . . ..
PllSÕCS
do oficiais ns sibuação de reserva, reícreutcs
J) ~OR anos do 19,31), 19?6, 1958 c 19::;0 ....
: ..
l KpeSas do ano de lOGO, com brutarnentos
hosp itn la.
1':s, a Jiql1i~~r pelo Centro de Instrução de Opera.
coes Especiais
. . . . . . . . . . . . . . . ..

16397$00

7G 7lil $00

:384.55$1)0
1;1 166$-I()
144 769$90

Publique-se

e cumpra-se

como nele se contém.

Pa~os do Governo da República
;31 de Arrosto de
1~61. - AMÉRICO DEUS RODRIGUE~ TIIOMAZ ~ AntrínlO de Oliveira,
lalamr - .TosP (JolI('ulo da C'1II.!1Il So/t?mayol' COI'/'eia de OliN/ra - .llfredo
Nod/'//jlles dos
,santos Júnior _ .10110 de Jlufos .llltlllles
r(1re711ilntón'/o JIanuel Pillto llarbosa J[líl'io José Pereira
da Silva - Fel'l/alldo (JI/il/tflllil!to
Jlendollça
Di{/s.11be/'to 111a/,('I((/l0 UIJ/jr7o PI'IIIlCO JTo,ljlle/ra _ Ed/llt/'do
f{e ..11'(/ nt es e Oh reira - .: 1d ria n o .~O.~I; . I! res . .1[0/,(,//,11, .Irtlll/el Lopes ele .11/11eula - Jose do l\ aSVll/wnto
I' e/'-
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1.' Série

Carlos Gomes da Silva Ribeiro de M i-

./ osé João Gonçalves de Proença - Henrique
rasula Vasconcelos Martins de Carvalho.

11- PORTARIAS
Presidência do Conselho
Cabinete

do

Ministro

Portaria

da Defesa

Nacional

n.> 18663

Manda o Governo ela República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n." 42559,
ele 3 de Outubro de 1959, reforçar com a quantia que se
indica a seguinte verba da tabela de despesa do orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas em
\'igor na província de Moça mbique:
Pagamento

de serviços e diversos

encargos:

Artigo 9.°, n.O 1) «Encargos das instalaçõesRendas de prédios rústicos e urbanos para instalação de serviços» . . . . . . . . . . . . ..

80000

on

tomando como contrapartida
a i:iI.'g'uinle disponibi lidade existente na mesma tabela de despesa:
I\Lgamcnlo

de serviços

e diversos

cncal'yo8:

Artigo 10.°, 11.° 5) «Encargos adminbtrutivotiVoncimcntos, alimentação e fardamento de pra(;OS incorporadas
nos unidades diecipliuarcs»
..

t!O 000

no

Presidência do Conselho, 14 de AgOHto de 1961. () Ministro da Defesa Nacional, Antóm'o de Oliveira
Salazar.
Portaria

n.· 18668

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
)finistro da Defesa N acional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n." 4255l:l,
dr ;3 de Outubro de 1959, reforçar, com a quantia que
se indica, a seguinte verba da tabela de despesa do orçamento privativo das forças terrestres 1111 rnmnrinns
em vigor na província de Cabo Verde:
Paqcmenio
de ~cTviç08 c diversos ene(lry(l,~:
Artigo 11.° «Despesas de (IDOS oconómiccs findos __

--.17-B-$-0<-1
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tomando como contrapartida
a seguinte disponibilidade existente na mesma tabela de despesa:
Despesas

com o pes8oal:

Artigo 1.0, n.? 1) «Remunerações
certas ao pessoal em exercício - Pessoal dos quadros aprovados por lei»
.

473$00

Presidência do Conselho, 16 de Agosto de 1961.O Ministro da Defesa Nacional, António de Oliveira
Salazar.
Portaria

..

n.v 18669

Manda o Governo da República Portuguesn , l)('10
~1inistro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n." 42 ó59,
lle 3 de Outubro de 1959, reforçar as seguintes verbas
<la tabela de despesa do orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas
em vigor na província de
Moçambique:
CAPITULO

1.0

ordinária

Despesa
J)eS/168as com o material:

.\l·~ig() 4.", n ,? 2), alínea f) «Aquisiçôes de utihZação permanente - Móveis - Aparelhos, instrumentos
e outro material
de equipamento
técnico»
.
.
~htigo 5.°, u.? 2), alínea b)_ «Despesas de conservacão (' aproveitamento
de material - Semoventos - Animais»
. . "
.
CAP'1TULO

-100 OOO:j;OO
80000$00

2.°

Despesa extraordinária
f)PNpesus

olll ras doiaçõc«

por

de receita:

Artigo 17.", u." 1), alínea a) «Imóveis )1ll1'8 iulru
-!Js1ruturus e outras instalações, incluindo hsbi
taC;Õ<'s- Pelas dotações dos artigos 1.0, 2.0 c
....
0
da receita
ordinária - Construções
ou
aquisiçõcs e grnndcs repnraçõcs ou reconstru(:()E'~»)

•

•

•

•

.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.,

4 000 000800
4 480 DOO.OO
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tomando como contrapartida a seguinte disponibilidade
existente na mesma tabela de despesa:
GA.PITULO

1.°

Despesa ordinária

Des pesas com o pessoal:
Antigo 1.°, n. ° 1) «Remuneoações certas ao pessoal
em exercício - Pessoal dos quadros aprovados
por lei (quadro geral n,? 1)>> . . . . . . . . .

4480 OOO$O(l

Presidência do Oonselho, 16 de Agosto de 1961. O Ministro da Defesa Nacional, .:1lltóm·o de Oliceir«
Solazar,
Portaria n.s 18670

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n." 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar, com as quantias que
se indicam, as seguintes verbas ela tabela de despesa do
orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas
em vigor na província de Moçambique:
Dcepcsas

com o matcrial:

Artigo 4.°, n.v 2), alínea f) «Aquisiçõcs de ubilização permanente - Móveis - Aparelhos,
instrumcntos c outro material de equipamento técnico»
.

Pagamento
gos:

de serviços

e diversos

300000$00

encaro

.\rtigo 11.°, n.v 3) «Outros encargos - Dotações
para as escolas militares»
. . . . . . . . . .
.\rUgo 13.° «Despesas de anos económicos findos»

400000$00
100000$00
800000$00

tomando como contrapartida
a seguinte disponibilidado existente na mesma tabela de despesa:
Dcepeea« com o pessoal:
.\rtigo 1.0, n.? 1) «Remunerações
certas ao pessoal
em exercício - Pessoal dos quadros nprovndos
por lei» ..
.

Preaidêneiu
do r ons el h 0, IG d(' Agosto
() Ministro da Defesa Nneional,
.llllúllio
Salazar.

8000()()$OO

d(' 19m. de ou.e:«
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n.O 18 689

PortarIa

Mnurln

o Governo da República Portuguesa,
pelo
da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n 42559,
dr 0 de Outubro de 1959, reforçar, com a quantia que
se indica, a seguinte verba da tabela de despesa do
orçamento
privativo das forças terrestres ultramarinns
em vigor na província de Moçambique:

11[ inistro

,?

CAPITULO

2.°

Deepesae por outras dotl4çõcs de rcceita:
Artigo 17.°, n.? 1), alínea a) «Imóveis para. infra-r-st rutu rns c outras instalações, incluindo habitn(;iirs -- Pelas dotações
dos artigos
1.0, 2.°
t'
•••
dll receita ordinária - Construções
ou
uquiaiçõcs (' grand s reparações ou rcconstru<;Õt'S»

.

.

.

.

.

.

•

•

•

.

.

•

.

•

.

.

•

•

2 000 000$00

tomando como contrapartida a seguinte disponibilidade
existente na mesma tabela de despesa:
CAPIT ULO 1.0

Despesas com o material:
Artigo 6.°, n.? 4), alínea a) «Material de consumo
eorrcnto - Munições - De fogo real» . . . ..

2000000$00

Presidência do Con elho, 22 de Agosto de 1961. O Ministro da Defesa Nacional, António de 0l7:veira
8070z(I7·.
Presidência do Conselho e Ministério do Ultramar
PortarIa

n.O 18690

Manda o Governo da República Portuguesa pelos
Ministro~ da Defe a
acional e do Ultramar,
o scg'nintp:
1.0 a província
ultramarina
onde o número de
l.n{>(licos militares s j a suficiente para constituir uma
.Junta hospitalar de insp cção, deverá a mesma SC1'
('oll<;iituída na capital da província, sob a presidência,
do nficiu] métl ico mn is grnrluado
ele qunlqu('l' ramo
elas for~aR armadas.

OllD.BM

DO .BXÊllCITO

N.o \)

1.' Sél"ie

Nas províncias ultramuriuus
onde o número de
médicos militares não sej a suficiente para constituir
aquela junta, ou estes estejam de tal modo dispersos
pelo território que não seja económica a sua rellllifio,
as juntas poderão ter a seguinte composição:
~.u

Presidente - oficial superior de qualquer ramo
das forças armadas, de preferência do serviço
de saúde.
Vogais - dois médicos, um dos quais, pelo iuenos, militar, devendo o médico civil, quurulo
necessário, ser contratado
ou requisitndo
ao
serviço de saúde da província.
Secretário - oficial subalterno de qualquer arm a
ou serviço ela guarnição da província.
:3. o Nas' províncias ultramarinas
onele não existam
médicos militares, as juntas ele saúde da respectiva
província funcionarão como juntas hospitalares do inspecção.
4. Em qualquer dos casos seguir-se-âo sempre as
tabelas ele lesões em vigor no serviço de saúde do
ramo da força armada a que pertencer o militar submetido à junta.
§ único, No caso de se tratar de pessoa de Iam íl ia
do militar, considera-se a tabela em uso para funcionários civis em serviço na provincia respectiva.
5.° As decisões das junta' hospitalares de inspecção
e as das juntas de saúde que funcionarem como juntas
hospitalares de inspecção são homologadas, nas províncias em que o comando das forças armadas esteja
unificado, pelo comandante-chefe
das mesmas forças
e, nas outras províncias, pelos comandantes superiores
das forças de cada ramo, no que respeita aos militares
do respectivo ramo e suas famílias.
6. o As j untas de recurso das decisões das juntas
hospitalares de inspecção funcionarão sempre em Lisboa, no Hospital Militar Principal,
no Hospital da
Marinha ou na Direcção do Serviço de Saúde da
Força Aérea, conforme os caROS.
0

Presidência do Conselho e Ministério do Ultramar,
22 ele Agosto de 19G1. - O Ministro da Defesa N:1cional, Antônio de Oliveira Salazar. - O Ministro
do Ultramar, Adriano José ;llve,~ Moreira.

1 .'
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Presidência do Conselho
Gabinete

do

Ministro

da

Defesa

Nacional

Portaria n,v 18691

Maudn o Governo da República Portuguesa,
pejo
~Iinistro da Defesa Nacional, o seguinte:
~ os termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n ," 42 559,
de 3 de Outubro de J959, reforç-ar, com as quantias que
se indicam, as seguintes verbas da tabela de despesa do
orçamento privativo das forç-as terrestres ultramarinas
em vigor na província da Guiné:
Despeeas

com o pessoal: •

,\rtigo 3.°, n.? 3) "Outras despesas com o pessoal - Ajudas de custo dentro da província»
.\l'tigo 3.°, n .? 6), alínea b) "Outras despesas
com o pessoal - Subsídios de interrupção
do
vingem - A pagar na metrópole» . . . . . . .

100000$00
5000$00

Des pesas com o material:
Artigo 4.°, n.? 2), alínea a) "Aquisições de utilização permanente - Móveis - Mobiliário,
material de aquartelamento
e outros artigos não especificados nas alíneas seguintes» . . . . . . .
Artigo 5.°, n ,? 3) "Despesas de conservação o aproveitamento
de material - Móveis)) . . . . . .
Artigo 6.°, n.? 1) "Material de consumo correnteImpressos»
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Artigo 6.°, n.v 2), alínea a) "Material de consumo
corrente - Artigos de expediente e diverso matorial não espeoificado - Para serviço geral»
Pagamento de serviços e diversos encaro

200000$00
28000$00
40000$00
60000$00

gos:
\rtigo 8.°, n.O 1) «Despesas de comunicaçõesCorreios e tclégraíos»
. . . . . . . . . . . .
.\!"ligo 1'J.o «DOSpeSaR do anos económicos tindos»

tomando como contrapartida
as sezuintes
lidades na mesma tabela de de pesa:o

eo 000$00
180000$00
673000$00

disponiui-

Despesas com o pessoal:
\rLigo 1.0, n."
cm exercício
por lei»
\rtigo 3.°, n.v
? pessoal as praças -

1) «Remunerações
certas ao pessoal
- Pessoal dos quadros aprovados
.

~), alínea a) "Outras despesas com
Fnrdumonto,
DRs tabelas

resguardos c calçado
gerais» . . . . . . .

640000$00
33000$00
673000$Ou

. Presidência do Conselho, 2:3de Agosto de 1901.
O :\fiI\lstro da Defesa Nacional, António de Oliveira Salazar.

OR))EM ))0 EX:fjRCI'l'O N.o \)

III - DETERMINACÕES
Ministério do Exército
Repartição

do Gabinete

Determinação

do Ministro

n.O 12

Sejam adoptados no Exército os seguintes impressos
para registo de cães militares, os quais serão conformo
os modelos anexos:
Folha de matrícula;
Nota de assentos;
Hogisto do alteracõos.

1.' Série
(" )

Unidade

Folha de matrícula

em (IUe foi recebido
postertorr-s

ou evtaboleelmcuru

____________________________

de canídeos
Eut rndu

110

servíç«

ruil itn rAltura
rectifi-

lt eseuho

h:troria
Idado

ou

~!--'-·s-q~U-n-d-r-·-()-I.-----------------------------

Altura

Po-.o

Ano

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

•

'fodo o círcunstâncín-,
da Qqlll.I~1I0

Doença-,

Diagoó~tjco

501

- Colocaçõus
Corupnnhta,

Uoidadt)
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Dlns
de
tratnmom

o

Vaelnações

c apucuçõo-,

ProccdOncia o genoatogíu
conhecida

Ocorrêneías

durante

o ~orvjf;.o mtlitnr

du soro

('ad:t
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N.o 9
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(a) ".

Nota dos assentos que tem no registo de matrícula o canídeo abaixo mencionado
Unidades em que foi rocobído postortcrcs

Unldude

011

es tnbe lectmen to

Colocações
Companhia,
batcríu
ou
esquadrão

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

Enn-ad n no sorvrço

mílírar
Altur-a
rocríncRda

Resenho

A ltnrn

Idad..

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

Peso

'Dia

Mê~

~\JlO

---------

===========================I=====~==~====~==~====~====I~
).fodo

c'

círcunstâncias

da

:~ql1jsiçflO

\":winaçües

o

aplicaçõos

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

"?oenças -

Dluguôstlco

Dias
de
tratamento

Procedência e gonealogiu
conhecida

Oeorrêncías

Conferida. O Encarregado

Ouartel em , .. , ...
(ti)

Do~igu:l<:fio

da u nidndr-.

da Escrituração,

de ...

de /,9 ..

durante

() :-:orvjço mítítru-

o Comandante,

do SOI'(I

Dala

---

ORDEM DO EXERCITO
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N.o

s

M3
{Frctüe]

Sexo ...

Número de ordem
folha

Ent r-adn 110 servh:u IlIilitar

H

o

Idade ...
Altura
Peso

Data
Altura
I lnidade

('nidadt,

\no

\no

'·nidaon

.

.
roctifica.la

o ano em que toi distríbuldo

1'"lclndo

.Ano

CJllthule

PCtiO

lH

.

L9

.

19 ...

L9 ...

H)

.

19

.

HJ .. ,

19, ..

.19

.

L9, ..

19

.

1!), , .

10

.

L9 .. ,

19

.

19

.

19., .

19.

,

19" ,
J9 .. ,

I

Reg-í st c do ulteruções

Dma

ORDEM: DO EXERCITO
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!)

(Verbol

Continuam

np,.ssalvas

os averbamentos
...

0111

nova folha com o

11.·

••.

1:' Série
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IV - DECLARAÇÕES
Ministério do Exército
Repartição

do Gabinete

do Ministro

Encontra-se instalada em Bissau, desde 4 de Agosto
do corrente ano, a delegação n. o 12 do Laboratório
:\filital' de Produtos Quimicos e Farmacêuticos .

•

V - INSTRUÇÕES
Ministério do Ultramar
Gabinete
Secção

do Ministro
Militar

Instruções para a elaboração dos processos de reforma de praças
ultramarinas, sob a designação de 2.· e 3.' classes

a) Dos mapas para as juntas de saúde militar e no
sentido de estas serem devidamente elucidadas, devem
constar sempre as causas por que o militar lhes é mandado apresentar;
b) Para os casos de reforma ordinária, deve a junta
('oncretizar se o militar está ou não incapaz de todo o
8el'l'iço militar ( .0 ••• da tabela das incapacidades);
c) Para os casos de reforma extraordinária por ferimento, mutilação grave, aloijão, moléstia, etc" ou doença
adquÍ1'ida em serviço e por motivo do mesmo, deve a junta
~er igualmente esclarecida, para que possa verificar o
Jacto e pronunciar-se nesse sentido, confirmando as causas da incapacidade pela observação directa das mesmas;
o parecer das juntas deve mencionar a natureza da
doença, o número da tabela das incapacidades e so ela foi
011 não «adquirida
em serviço e por motivo do mesmo»,
0, quanto à incapacidade, que a mesma respeita a todo
o, s~r\'iço e se pode ou não o militar observado angncom o seu trabalho meios de subsistência (apto ou
lnapto para aneariar
ubsi tência}; a de ignação de incapaz de todo o ~en;i('o militar no ultramar só (Í aplicável
aos metropolitanos:

:'ltl'

500
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d) Os processos
de reforma H enviar a este Ministério são instruidos
com originais,
e não wm cópias dos
documentos;
e) O limite de idade das praças de 2." e 3." classes
(~de 52 anos, conforme se acha ostipulado no artigo 161."
do Decreto de 14 de Novembro de 1901, ainda em vigor;
f) As repartições
de Fazenda
comunicam
directamente à Secção Militar, pela via mais rápida, as alterações que se derem com os militares
reformados
residentes na província,
com a indicação
do respectivo
saldo que deixa na verba do capitulo 3.0 do orçamento ;
g) Os processos de reforma são instruidos com os
seguintes
documentos:

~ o

.).

Sinopse dos documentos;
Proposta
do comandante
a que o militar pertencer para que o mesmo seja colocado
na
situação de reforma - ordinária
ou extraordinária - , mas nos casos de reforma extraordinária declarar sempre que a incapacidade
para todo o serviço militar foi motivada por
doença «adquirida
em serviço e por motivo
do mesmo» ;
Mapa da junta assinado por todos os membros
que nela intervieram
e devidamente
confirmado pelo comandante
militar,
com assinatura e selo branco;
No caso da alínea c), a participação
da ocorrência com o despacho
que nela recaiu e autos
que forem levantados,
bem como OR despachos que os mesmos obtiveram;
r nformação prestada pelo chefe da Repartição
de Contabilidade
do Quartel-General,
com ti
indicação
do vencimento
diário do referido
militar e, no Caso de vir a ReI' colocado na
situação de reforma,
cálculo discriminado
da
pensão diária e anual que lhe competirá,
e,
bem assim, se o encargo
suportado por uma
ou mais províncias
ultramarinas,
" neste
caso, quanto cabe a cada uma, conforme so
0
acha estabelecido
na alínea a) do artigo 42.
do Decreto
n.? 29244, de 1938. ronjugado
com O' artigos 4.0, 7.0 e 8.0 do Decreto
n.? 25 :371, do 1!l35, e nrtigo 1ô:3.0 do Decroto n." 12209, de 192();
é

1 .. Série

ORDEM

DO EXBRCITO

N.O

507

\j

G.O Liquidação completa do tempo de serviço, por
províncias ultramarinas, para os efeitos do
artigo 163.° do Decreto n.? 12209, citado,
elaborada segundo o modelo estabelecido na
determinação
inserta a pp. 74 e 75 do Boletim Militar das Colónias n.? 1, de 10 de
Janeiro de 1938;
7. ° Declaração assinada pela pra<;a a reformar «de
onde deseja fixar residência depois de reformada», com a assinatura autenticada pelo
comandante
da unidade, com o selo branco,
em como é a do próprio c feita na sua presença;
8.° Nota de assentos completa; e
~l.0 Outros documentos que forem julgados couvenientes.

VI-AVISOS
Ministério
Administração-Geral

das Comunicações

dos

Correios,

Telégrafos

e Telefones

Aviso

Por despacho de S. Ex.~ o Ministro das Comunica(:ões de 17 de Dezembro do ano findo, e em conformidade com a reorganização do Ministério do Bxército
promulgada pelo Decreto n.? 42564f procedeu-se 11 revisão total das isenções dt' porte relut ivns ,) este Ministério.
Dessa revisão resultaram as seguintes alterações, que
entram em vigor a partir ela data da sua publicação
uo Diário do Goremo, o que se comunica. para os devides efeitos:
'l'ABgL.A 1

Anulada

todas as rubricas existeute«, que serão subs-

t it u ídas pelas seguintes:
Hepurt.içào do Gubiuct e do .\LlIlistl'O
Cheíc do Gabinete . . . . . .
('h('f(' do protocolo
. . . . . .
('h,'f .. da ~I'('~"''' d, I':xl' dil'lllP

do I';xprcito:
AB
A
A
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Ohafia do Serviço
Chef
Arquivo

Mecanográfico

do Serviço
Geral

Cheíe

do Exército:

A

. . . . . . . . . .

do ~fiuiHlc\rio

Chefc do Arquivo
I';stado-Maior

N.o !l

DO EXERCITO

do l'ixPI'('ilo:

. ..

A

.....

do l~xórcito:

do Estudo-Maior

do I~xllr("ilo . .
do T'ixórcitn
\j udaute-general
. . . . . . . . . . .
Quartel-mestro-gollcml.
. . . . . . . .
Subchefe do Estado-Muior
do EXl'·n,itll.
Chefe da Repartição
do G abin tl' dn chpfl1 d"
EsLado-Maior do Exército.
. . . . . . .
Chefes de repartição
. . . . . . . . , . ,
Chefc da eccrctarls do Rstudo-Maior do Exército
Director
du biblioteca do gx Il'cito

Víco-cheío do Estudo-Maior

Comissão

Superior

Presidento
Direcção

, . . ..
:

Director do Serviço . . . . . . . _
Director do Arquivo lIb,lÚl'ilu·.\lillt
II' ••
Presidoutu
da C'omi8HllO (lo Históriu
Militur
Director do Ml1HCIl Militnr
. . . . . ,
C'hd(· (ln R"I'I\ll i(;ilo do Histórin :\filitar .
\'I'vil,'o

tio Serviço

de .lllstil;n o Di.l'il'lill

Director do Sorvieo
('lwrl1 d'l RI']l1l1'1 i;;i\o' d~ :'t;Ml i(;,;
Chr.fil1 dI) Hpl'vi(;o

(I" pl'('h<l

,\

A
,\

A

,:

.\
,\H
.\H
.\

.\Il

:
A

J)i~('il'lil1l1

.\

t. :

'hrr .. dn 8cl'vir,n

dc PI',·bo I .

ChoIC' do &!l'viçn

. , . .

llil'C'cQi1n (1,,"111 (Ir 1tt'II'IIl:lIo:
Dil't'dor

A

de Pvs oul :

Director <10 Serviço do Pessoal . . ,
('hei da Ropnl'tiçi\o
de Rccrulameuto
Chofe da Repartição
(1(>1';11 • , • , •
Oh Io de roparticão . . . . . . . . . , ,
ComnneIl\llle
do Dr-pósií o O"l'Id eh, .\didll·
Direcção

.\H
,\
A
.\

do Fort ificuçõcs :

, ....

do :::lel'vi(;o IIi ilírico Militnr

Dir 'cçil() do

.\ B
,\
.\
\H
,\

adjllol,() do ln 11'11,;,,)

A

AR

ORDE
Direcções

I DO EXERUlTO

N.o

o
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das armus :

Directores
. . .
Iu pectores . . .
Cbefes do repartição
. . .
Directores
de depósitos
eeruis
Iuspecçüo-Geral

de Educação

Física

do Exército:

Inspector-geral
. . . . .
Chcfe do reparticão . . .
Comandante
do Centro ~lilil,u' dI' Edueucüo
.icn, Equiln(jiío o J)('!;por!os .

Fi·

!t1 I ii uto de Altos E t udos Xlifilnl'cs:
Director
Adjnnlo

,\
li

. . .
. . .

:\1i Iit III' :

•\elldl·mil!

Comandnnt

,\ 1\
,\

.

cornnndnntc

~.o

.

Director dos serviços "orais c de adminilitrnçiío
Comandante do corpo
alunos .

cie

\

,\

C ntr I eh ~ rg ntos :

E '01

Comand
('li'gio

nt-

\

fjJitul':

Dir ctor ,. .

.\11

III titulo d Odive!
Diree torn . . .
ln titulo

Técnico

Dir etnr

E cola

.1ili(ul·

do

Pupilos

do EXl'l'cito:

.•

prát ieu

.\ B
dn

anil

c do

I'I'VÍ<:O,:

Com udnnto
('

eh

ulr
('

III

IInl'
('

11\

iII t ru

.\

"o:

ndnnt
'11111 po
.1 iII trução
n.lantc
ou dil'.dol'

1\'01111

c.uruiru

oimouto

,II' t iro :
.\

du

'1'1'11,11 '11'

A

'l'el ( III,urric.tcl'

.\1 ilit

r

.,
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Ohefin

do Hel'viço

Cartográfico

do

.0

1.' ~':I'lI'

\1

I~xúl'(!jt();

('hdl's do ~1'l'vi.;() . . . . . . . . • • .
Cboíc da divisão tle l:UI.'Logwliú . . . .
Chefe da divisão de Iotogrnfiu e eiueuia
Chefe da secção de expedi nto e ndmini!;trl\(~ii()
Chefes
de brigada
(,h(>fe~ do equipa
.
I)il'pcçilo

.\1\
.\

.\
.\

.

.\
,\

do ~('I'vi 'o dI' ~1I"J(ll';
.\1\

Director
. . . . .
Ch Ies tio rcpurticúo
. . .
Directores
dos hospitais 11 lili tures .
Oil'PctOI'CH dOR depósitos
gl'l'nil'l (!t mnt erinl

\

\
.\

DirrCQilo do H(,l'vlçn dr- MlIll'l'ÍlIl;
Director

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Director 'K dos depósitos (;l'l'uis d .. mllt.'l'lnl

.1

<'hcft'R de r .particúo
J)ll'.'c.;i,O cio l-ií'I'\'ÍI:O

AH
\

.\

d., 'I'rlltl""ol·t.·~;
.

.\H

. . . . . . . . . • • •
Ool(lgndoR dl\ clin'C'c;ão junto dll Oil'l'C'çi\n d .. \'i
('iio
........•........•.

,\

Director
..
,
Chc{('t; de rl')llll'tiçi\o

Dirl'cçl\O

tio ~('I'vi(;o

dI' Intl'lI!lt'lll,ill:
.\H
\
.\

Director
.
. . • . ..
.....
('h(lr"fl de repurt içüo . . . . . . . • . • .
Dir('C'torrl\ elos dopósitr»,
gemi
d, mutr-ri 11 I
Dir\'eç:\o
t IIr,'s;

do

~11'\'i<;o

dI

1"OI'tifit·IIÇ('ít.,

.' Ohre .• \1 ili-

Oir 'elo r . . . . . . . . .
R(lpnrtiçno
(I., PIIIIlIlIlIIH'llt"

\11
.\H

('hdiil tio ~ I'vi<;o d., V"l"fi('n.,: o 41,> C
p cçi\o .\dlllini 'Imti,":

111:1

•

.I(

ln

('h I(, do Rl!rviço . . . . .
('hrfr~
eh, 1'I'pnrt i(i;'" . . .
('h"fill

do t->"I'viço

.\

dI' Or':"IIIr.nt,)

H
\
I'

A(hTlini

tr

10:

An
.\
A

Chpfl' do H('rvi(;o • . . . .
Oh ·ft'k du r\'pllrti(jall
. . . .
(,h"fr. dr. drh'J,(R(:lI(l do :-;('I"vi(:II
.\gi'l1cil\ MJlit.II':

UI

(''ln (,1111' Fi..",,1.I"
"it<> :

Pr,

id III,

I', tllh, I

('!lll

111.

F hri

,lo I~ ".
.\

OlWE" I Do EXEIW1'1'O
(; ..vemo

)filitll)"

N.O

51'1

\1

de Lisbou :

GO\"(,l"UílUO)".
. . . • .
(h0f..
cio (sllldo.1l1Hiol"

Htgill<'
militnt".;
d UI,,:

t'

A

A

c-uuundos

terr-itorinis

ind peno

Comnndunt«
. . . . .
( hp!lS do ,'~Illdo muior

A

(lm'cm

A

()lItr,,~

A

dor.

eomundos

milit arcs :

Comundantes
l·lli,llId.,

illul'p

A
Ilc!( 1I1"s 0<1

olndus :

('omnndllllt,

A

( 11<'f
Pr id Ilt~. Ii
Pr icl, 1111' • dl\
i militares

'I'riluu:

juntn
junt 1\

recrut nmeuto , .
d, rC('llr'o r..giol1l1i

UII

A
.\13
A

t,·rritOl'illi
A
,\
.\B
.\
,\

r

t,lh. I, eim III
(' m 11<1 nt

A
.\

( rn

.\
.-\
A

('010

('

111

r conh cilllPllt

~Ii

h

r~

I) I

ini

I

I

,\
,\

01 do

dili u ncin

D

nu rOl'ÇI\

isolurlus :
,\

O!

di,,(
.\

Prr id nt.
1('IRi

I'ollel

.Iutli

ihd

\lilitnr

admiulstral.ivo.,
ou eventuais <lo, Ó)'gt'LÓ,
unidados , ostcbelecímontos
0\1 !1 rviços
CC\J1f<tant(·,.:
<h'sUI tabela:

('ollscihos

Tnspecção-Gcral

do ]<;x{>rcito:

1nspoctor-gcrnl
Conselho

Superior

.\ B
(1

Presid nto
Krcroi!\l'io
C

miliéli'lo

d

.\

A
Contas

o Apuram

nto

de Rcc ponsabi-

Iid>QJ6~:
PI'O!lÍd Ilto

..

A
A

S('crrtál'io
('olllis.,i'lo

do (~1l11 ncio-,o

Milito!':

.rl·r"id nlc

.

() \linislro

do .;\~rrilo.

Bstá conforme.
II 1:111\((\ do liahin~le,

I f\UU 1~1f\IUn Uv
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2.. REPARTIÇAO

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
1.- Série

30 de Setembro de 1961

N.o 10

Publica-se ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS
•

Ministério das Finanças

Direcção-Geral

da Contabilidade

Pública

Deoreto n.· 43890

c

m Iuudam uto no : 1." elo urtico 17." do D cr to
d ~7
Mal'\,'o d 1929, no artigo :37.° do
D cr ito 11.° 1 :3 1, ti 21 de ai d 1930, na alínea a)
elo, rí igo a:LO 11, s ul ín as rt), b), c) l') do artigo 35."
do ref 'rido }) cr to 11.° 1 ;3 1, no artitro 2.°
eu
: único elo J) cr t ·L i 11. :H !H.J., d 10 d Jnn iro
(1 Hl:l-,!lo artiao 3.° elo D \ 'r 'i .1, -i n ." 41 270, d 16
de
'etc mbro
d
H);,)7, 'lll
x cução
do ]) cr to
11.° 43 '6a. d
5 de ,Maio (1· l!)Gl, III diaut
proposta
uprovndt x 1)('10 .Iíuisiro das Einunçue, no t irmos do
11.0 l.0 elo urtigo
9.° do D '1' eto-L i n." 22470,
de 11
eh Abril de l~l'~a. ( no' do mcnciouudo urtico 2.° do
] cr l .J ,i u." :.!'! BH;
r ando d. f: culd. cl(' cou íeridu P lo II." ;tn do artigo l( ( ," (1. ('011 .t it u içfíc, o Um( 1'1\ tl cr 'L, c U pl'O11.°

ie 670,

ue

0

I

1I1U)"O

U

!

<ruint

:

.Artigo( l.~ _tio írun f 'rido
eli('.ll:
deuí ro (lo e ruint

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

a quantia
Ol'r;onwntos:

d iant

in-
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Minislt'rlo do Exército
No capítulo

0.°:

Do artigo 210.°, n.? S) «Do material

fese. ...

11

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Para o ..u·Ligo 209.°, n.? 2) «Mutoriul

de de•

•

•

•

1 500 000$00

-

de de-

. + 1 500000 00

feso. ... )) • .

Esta corr cções orçamentuir
foram regi tada na Direcção-Geral
da Contabilidade
Pública,
no' termo. do
. único do artizo 36. o 1101'1 da. part final do artigo 37.u
do Decreto 11. 1 3 1, de 24 d Mai d 1930,
a. minuta. do presente deer t o foi e:.aminadn e vis: da pelo
Tribunal de Contas, orno pr ceitua o aludido
{mico
do artigo 36. do Dccr to n 1 3 1.
0

0

0

Publiqu

.?

-. e e cumpra-se

como n 1 s

cont

tlll.

Paços do
ovorno da República,
2 <1 ot nnbro dr
1961. --- A~fJ~n1('o DEliS
OOUIG B
1'lto~f\z - ~lntlÍnio de Oliveira Salazar
- José Gonçalo da Cunha
ottomauor Correia dr Oliveira - Alfredo Rodriques dos
antos Júnior - João de Matos ..lntulIc3
TrareIaAnt6nio AI anue] Pinto Barbosa -- lIârio José Pereira
da
illla - Fernando Quintanilha
Mendonça
Dirll!-Al1)erto .1farriatlo Gorjão Franco Nogueira - Eduardo
de AranlN c Oliveira-i1driano
.To.~r.Al"es MorciraManuel Lopes de Almeida - José do moimento Ferreira Dias Lúnior - Carlos Gomes da • ilva RibeiroJosé João Gonçalves de Proença -s-Llonrique
de Miranda Vascollrrlo.~ J,.[artin.~ de Carvalho.
L

Direcçio-Ceral

daa Contribuições

o Impostos

Deoreto-Lel n." 43 905
Usando ela f culdnd
ouf rida pela 1.. parte do
n." 2.° do nrtigo 109.° dn Cotll';tituiçan, o GO\' mo decr to. e eu promulgo,
para vnler ('omo I i, o guint:
Artigo 1.° F. nutorizado
fiui iro da l' illnnça. Il
mo.ndnr anular as anuidade!'! dn 11\.-a militar "indo. não
paga~ que resp item
I'i\'i
morto
III tI fe n da
Pátria, 0\1 vitimac1o~ por a ·tOM d t rrori mo, em qualqu r pare 11\ do ultramnr
portugu\
.

ORDEM DO EXERCITO

515

N.O 10

§ único. e a taxa militar tiver ido remida, fica
tamb êm o Mini. tro da } inança autorizado a mandar
re stituir a importância
qu proporcionalmente
corre .ponder m ao período po terior à morte.
pedidos com 'vi ta à anulação ou re tiArt. 2.
tui ão permitid
p 10 artieo nnt cedente deverão ser
in truído: com ertifi ados omprovc tivos do facto
• legado , pa' rad . pelas autoridade
administrativas
ou
militare'
d: província ond n mort tiver ocorrido.
rt. 3.0 A re tituição a que alude o § único do
arti o 1.0 ,'Ó ' rá autorisada a favor da viúvr ,do de ,c n ente. ou n: ndent
do f'al cido.
Art. 4.°.A petições e
documentos que a in truír m sãn i uto
qu, i qu r impo 'i~'ões, de ignadament do imposto do . lo,
0

a

Publiqu
I aço

-

c 'umpra-

e como nel

se contém.

elo Gov rno dr 1 pública,

12 de S lembro de
'1 no. {Aí', ntônio cl Oli: ira • nlaznr - ./0$1: Gonçalo da Cunha
.. ottomosjor Cor; ia de Olincira - Alfredo
Rodri!Jues
do • anto I únior - João dc Mnto» Aulunes
Farelail/d<Ínio
11m Icl Pinto Barbo a - Múrio .José PerdM
da Sil i:a - Fl"nlalldo Quintanilha
Mendonça Dia Alb, rio Marciano
rorjl70 Franco Nogucira,
Bd1ln.rdo
rlc traI/ti.
c Olheira-tldriano
.Jo.~(: IllJe" .1forclraMal/?lel IJo[l $ rle !l7llcida - '/0,(: elo .Va.,cimcnto Fcrreira /..ia3 J ínior arlo8 GOIII . rln • 'ih'a Ribeiro - .

196]. -.A í:n rco lh. s

.ln

~ .folio

mndll

(,OIlÇllZ

'1.

(l·

HOIHUGUh

ProCIIÇ(1 -

la C01lcelo l!arti1l8

Di,

(~IO-C

de

,,,1 da Fuenda

Decreto-Lol

Ilr""1']1I1'

'nrlJt1lho.

Pública

n.· 43910

de Mi

1.' 'érie
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Usando da faculdade conferida pela 1.~ parte do
n." 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 E autorizada a Direcção-Geral da Fazenda
Pública a ceder, a título definitivo, à Câmara :Municipal de Vila Real o prédio do E tudo denominado
«Prédio militar n. ° 9», com po to de uma par ela de
terreno inculto, com a área de 2523 m", e de um edifício. onde esteve in talado o po to rádio militar de
Vila Real, com a área de 86,7 m", in crito na. matriz
predial urbana da freguesia de
. Pedro
ob o artigo 735, a confrontar do norte com António
queira
Varejão Castelo Branco e outro,
sul
poent
om
Teresa de J e u Martins Frutuoso e do na ent com
caminho público, conforme planta publi ade
te
decreto-lei e que dele faz part int grani .
Art. 2.° O prédio obj cto da c ão d tinaà. abertura d uma ruo. à ua int gração no. área d tinada
à con trução de ca a de renda
conómica a levar a
efeito pela Fec1 ração d
aixas de Pr vidênci - Habitaçõ
Económi
.
1. ° P 1a
são a ârnara pngarü a Estado a mpensação <1 103 075 , a atisfaz r no a to da a,' inarura do resp tivo auto.
2.° O prédio a que e r í ro
t diplomo. poderá
reverter para. o dom ínio
po s <1 ~"io.d por simpl
de ipacho minist rial
as obra. a qu
d tina não
estiver m concluídas dois an s npé • \1(1, publi o ão.
em que is o implique a r tituição da importância
paga.
~ 3.° A c . uo f ctivar-: -6. por m io
s rá cel brado no. Dir c,ão d Finan,ã·,
impostos.
Publiqu
P. ,o. do

-. e e curoprn-.
ovorno ela U('plÍbli n , 13 d

• t

111

bro d

1961. - AMÉRICO lhu.
onnrotnt Tno.r.\t: - .17l/ónio do Oliveira alazar - .TM(~ Gonçalo da Cunha ottomaqor Correia de Olil eira - - .Ilfrerlo Rodriqve. do&
Santo« .T úsnor - .r 0(70 de .lf atos t171t IIn.( l'nrr.ln António
Manuel Pi1l10 Bar!Jo.'a _ Mrírio ./o.~(: Pereira
da ilua - Pernando Quintanilha Jlfe7lrlonça Dilu!lIberto Marciano Gorjno Prmlco NO(lllcirn - Edunrdo
de Arantc., c Oli1Jrirn.-Adriano
.loj tllve, Moreiraj

1."

érie
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Manuel Lopes de Almeida - José do Nascimento Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro José João Gonçalves de Proença - Henrique de Miranda Vas cancelas Martins de Carvalho.

7.'P.I~

o,..'"

.,

'l"JIf

....

",.."

""''';4Q

.., O"" • urut/JII.

1,\
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1.' Série

Presidência do Conselho
Cabinete

do Ministro

da Defesa

Nacional

Deoreto n.O 43914
Atendendo às actuais dificuldades na transferência
de fundos da províncias ultramarinas
para a metrópole, o que está causando perturbações em vário sectores de actividade, com particular
refl.e TO no que se
refere às despesas a efectuar por conta do Fundo de
Defesa do Ultramar, criado pelo Decreto-Lei n.? 42 192,
o qual se destina a satisfazer, no todo ou em parte, o'
encargos extraordinários
de rearmamento e apetrechamento das forças armadas ultramarina. ;
Tendo em atenção, por outro lado, que a metrópol ,
através do Orçamento Geral do Estado, vem contribuindo sub tancialmente para as d pe a militar
da
províncias ultramarinas no que re peita ao orçamento
das respectivas forças privativas e al im di o cust ia
as desp sas com as «Forças militares e_ traordinárie
no ultramar », e qu atrnvés de uma outra. de tr d pe as se poderá tentar evitar as p rturbações referida.
e simultâneamente
concorrer para atenuar a dificuldades que se deparam ao fundo cambiai da províncias ultramarinas,
com a utilização do. aldo
m
cudos metropolitano
re ultantes do encontro d ontas
entre as contribuições da metrópol
o encargo
a
satisfazer pelas províncias ultramarina
;
Atendendo, por último, a que o Mini,t'rio
do ~xército dispõe orgânicamente da AgAncia Militar, departamento que pela sua e trutura e tá habilitado a d emp~nhar as funçõe nec ária à r alizaçüo dos fins m
vista, em colaboração com os rvi o comp t nt. do
Mini tério do Ultramar;
. Usando da facu~da~ conf rida p lo n." 3.° do artigo 109.° da Con tituição, o Gov rno de r rta
u promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 ão c ntralizadn
na gên ia Militar toda
a operações qu impliqu m tr n fI rên i. d fund~s
entre a metrópole
as pr víncia ultrn.marina,
r . p 1tante ao ervi os militar
.
Art. 2.° Para e_ ecução do artigo ant rior, o
rviço.
metropolitanos competcnt
d ada um do trê departam utos das força nrmadas d pitarão,
m n: almente,

1."

éríe
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e 5.°, apresentarem
saldos, serão estes aplicados na
liquidação das transferências dos serviços militares que
eventualmente
se encontrem em atraso e o remanescentes apurados serão posto à di po ição do fundo
cambiais das províncias ultramarinas,
por intermédio
da Direcção-Geral de Fazenda do Mini tério do Ultramar.
Publique-se

e cumpra-se

como nele se contém.

Paço do Governo da República, 15 de Setembro de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES TIIOMAZ - António de Oliveira Salazar - Ant6nio Manuel Pinto Barbosa - Ai ário José Pereira da Sil1'a - .1drumo José
Alves Ai oreira.
(HOl"I.

110 I).

rlo

II.

II."

~IO, L" ,órl,',

,I ..

16 t1~ Outubro

dl' 1:161).

Ministério das Finanças
Direcção-Ceral

da Fazenda

Deoreto

Pública

n.· 43915

Tornando-a
n ce ário d finir ti .ondições m qu
poderão vir a s r utilizado', no financiam nto de d pe as das província
ultramarina,
o fundo que
nham a reverter para o T ouro da m trópole;
sando da ia uldade
onf rida pelo 'n. 3. do artigo 109.° da on tituição, o ov rno d cr ta e u promulgo o s guinte:
Artigo 1.
Ministro das Vinan\,a, pod d t rnrinar
qne o fundos constituído nas províncias ultramarinas,
e que v nham a r v rt r para o T ouro da mctrõpol ,
s juro d spositador no banco emissor da r p .tiva província, m conta
pe ial.
§ único. Para
cecução do pr
nt artigo, d v ró. o
Mini ,tI'O das Finança"
atrav's da
ir c~'ão- ral da
Fazenda Pübli 11, instruir as entidnd '8 comp t nt s no
s ntido d qu a ntreca de fundo u faz r ao T souro
da m trópolo, m ce uçüo da. disposicõ ~ 1 gais . III
vigor, s jam f tuad
no banco emis or da r . p dlV:\
provínc~a, pum rédito da COUla sp ci 1 u qu alude
O

0

0

st artigo.
Art . ..,.0 Para o finnn iam nt da d Hp<'A:.lA a c_argo
du metrópol
a f tivar na provín ,ia. \I1traronrmuR.

1.' 'érie
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poderão ser utilizados os fundos referidos no artigo
anterior, por meio de cheque ou ordens de pagamento
obre o citado bancos, emitidos pela Direcção-Geral
da Fazenda Pública, com ba e nas competentes folhas
de de pe a proce ada a eu favor.
Art. 3.° Compete à. Direcção-Geral da Fazenda PÚblica uperintender,
gerir e e criturar o movimento de
fundo re ultante da execução dos artigos 1.0 e 2.°,
obtendo men al mente do bancos emissore das província ultramarinas
os elementos necessário sobre a poição da conta corrente e tabelecidas.
Publique-

e e cumpra-se

como nele se contém.

Paço do OY rno da República, 15 de S t mbro de
1961. - A fÉRIeo DEUS RODRIGUES TnOMAZ - António de Oliveira
alazar - António Manuel Pinto Barbo a - .1driano los' "llve" Moreira.

Direcção-Ceral

da Contabilidade

Deoreto n.O 43 937

Pública

522
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Ministério do Exército
No capítulo 8.°:
Do artigo 59.°, n.O 7) «Gratificação pelo de·
sempenho do serviço aéreo aos cadetess Para o arbigo 58.°, n.? 1) «Serviços clínicos ... ) .. . . . . . . . . . . . . . . +

1.' Série

20 000$00
20 000 00

Estas correcçõe orçamentai
foram registada
na.
Dírecção-Geral
da Contabilidade Pública, no termo
do § L." do artigo 36.° e no da parte final do artigo 37.° do Decreto n." 18381, de 24 de Maio de
1930, e a minuta do pre ente decreto foi examinada.
e vi ada pelo Tribunal de Cont , como preceitua o
aludido § único do artigo 36.0 do Decreto n." 1838l.
Publique-

e e cumpra-se

como nele

e contém.

Paços do Governo da Repúbli a, 30 de
t mbro d
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES TIIOMAZ - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha ottomasjor Correia de Oliveira - Alfredo Rodrigues dos
Santos J{mior - João de Matos Antune.~ VarelaAnt6nio Manuel Pinto Barbosa - Mário José Pereira
da Silva - Fernando Quintanilha Mendonça Dias A lberto Marciano Gorjdo Franco Nogueira - Eduardo
de Arantes e Oliveira-Adriano
José Alves MoreiraManuel Lopes de Almeida - José do Nascimento Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da ilea Ribeiro'J osé João Gonçalves de Proença - Henrique de Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho.

11- PORTARIAS
Ministério das Finanças
Dirccçio-Ceral

da Contabilidlde

Pública

Portaria n.O 18709
Mando. o overuo da R públi o. ortugu a, pelo Mini iro das Finança,
no termos do
cr to n." 37769,
de 28 de t v r ir d 1950:
1.0 Aprovar
O
novo
m o d lo, d ímpr e H.OS
. P.-D 58
. P.-D 5 A, nu
c. ta portuna,

1.'

éríe
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de tinado à elaboração do orçamentos privativos dos
erviço a ubmeter a visto ministerial,
e que deverão
sub tituir idênticos modelos aprovados pela Portaria
n." 16 009, de 19 de Outubro de 1956.
2.° E rtabelecer o uso obrigatório dos referidos modelo à medida que e forem e gotando os que actualmente e encontram na pos e dos serviços.
3.° Con iderar o citado impre sos como exclusivos
da Impr n. a acional de Li. boa, devendo a sua tiragem er feita no formato normalizado 2Ai (297 mm x
x 420 mm).
.l.

Mini tério da' Finanças, 4 de etembro de 1961. Pelo Mini tro da Finanças, José Júlio Pisarro Beleza,
ubsecretário de E tado do Orçamento .
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ub ecretúrio de Estado do rçamento.

1." Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 10

527

Ministério da Marinha
Estado-Maior

da Armada

Portaria n.O 18710

Considerando a conveniência de actualizar as condições. do recrutamento e da prestação de serviço dos reservistas da reserva naval, fixadas na Portaria
n." 16714, de 27 de Maio de 1958·
~~nda o Gov~rno da Repúblic~ Portuguesa,
pelo
)hmstro da Marinha, aprovar e publicar o seguinte:
~." Na reserva naval, ou reserva N, a que se refere o
artigo 2.· do Decreto-Lei n." 41 399, de 26 de Novembro de·1957, existem as seguintes classes de oficiais:
a) Marinha;
b) Engenheiros construtores navais;
c) Saúde naval: médicos e rarmacêuticos navais;
d) Engenhw.ros maquinistas navais;
e) Administração naval;
f) Fuzileiros.
2.· Aos oficiais da reserva N das classes referidas nas
alíneas a), b), c), d) e e) do número anterior competem as funções ipróprias de correspondente classe dos
oficiais do activo, na medida em que a sua preparação e
treino 'PetTmÍtirem o desempenho dessas funções: aos
oficiais ruzileiros competem as funções próprias dos oficiais da Armada no serviço de comandos e unidades,
em terra, e nas forças de desembarque.
3.· Os aspirantes a oficial e oficiais da reserva N diplo.miUdoscom os cursos de Engenharia Electrónica ou
do Instituto Nacional de Educação Física são considee pecializados, respectivamente,
em elecradocoono
trotecnia e em educação física, podendo, nestas condições, desempenhar as funções que respeitam a estas especializações.
.
. .
4.· Os a pirantes a oficial e oficiais da reserva N
podem ser especializados em fusileiros especiais, mediante a rrequência do respecti:,"o .curso. D~sde que _conYe,nha ao ervi~o, o cur o de fuzileiro especial poderáser
frequentado por cadetes ruzileir?s.
.
5.0 Enquanto não ror conveniente recrutar dIrecta:
l1lent.e os oficiai da reserva N, o. seu cr-ecruta::nent.osera
feito entre os contingentes de mancebos destmados pelo
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Exército à frequência dos cursos de oficiais milicianos,
e, para esse fim, o Ministério da Marinha indicará
anualmente
ao Ministério do Exército o número de
mancebos de que nece sita, especificando
habilitações
escolares consideradas como indi pensáveis para. cada
classe da Te erva N.,
6.° São condições de preferência para servir na reserva N:
a) Ser voluntário ou oferecido;
b) Possuir conhecimento
náuticos comprovado
por documentação, nomeadament
as cartas
de patrão de costa ou de patrão de alto mar
obtidas em conformidade com o Decreto-Lei
n. ° 37 218, de 17 d D zembro de 1948;
c) Po suir melhore habil.itaçõc
escolar .
A condição de preferência indicada na alínea b) apenas é considerada para as elas es a que se referem as
alíneas a) e f) do n.? 1.0
7.° Os mancebos destinados à res rvu N . fio obs nado' Ipor uma junta de aüde da Ârmada e Q. que forem
apurados erão alistados, provisõriam nt no ornando
das Re ervas da Marinha, como:

a) Cadetes da re erva N;
b) Cadeí
engenheiros con trutores
c) adetes médicoa ou farmacêuticos
d) Cadetes engenheiros maquinistr s
e) Cadetes de administração da r
f) Cadetes fuzileiros da res l' a

da reserva .' ;
da re erva -;
da r ierv
rva

8.° A in trução militar naval do
irvu
N é ministrada nos curso osp ciait d ofi i, i. d rserva naval, abr viadam nt de. ignedos por . E.
R. N., tendo m at nção o s guint :

a) A cada

la e do. ros rva

corresponde

um

cur o;

b) Os C.

!J.

O. R.

.' ão divididos m doi ciclos.
total não ,upc rior a seis

com uma duração
moso: ;

c)

. E.

. R.

. compre nd m in. truçõe nas

unidade
o s rvi os ela Armada
m navios armado ;'

c Ullbarque

1..

érie

ORDE~1 DO EX:eRCITO N.O 10

529

d) A data do início dos C. E. O. R. N. e a duração dos re pectivos ciclos são determinados
anualmente
por despacho do Mini tro d,a
Marinha.

9.° erá nomeado anualmente um oficial da classe de
marinha 'para. director dos C. E. O. R. N. Este oficial,
como delegado da Superintendência
dos Serviços da
Armada, coordenará a. in trução nos vário cursos, nas
difer mte unidade
e erviço, organizará o programas de conferência
e visita , acompanhará os cadetes
no u embarque e actualizará os planos dos cur os que
submeterá à aprovação superior.
10.° o fim do C. E. O. R. N., um júri, constituído
pelo director da E cola. Naval, como presidente, pelo
dir dor do
. E. O. R.
. e por delegados das unidad s e serviços que os cadetes Irequcntr ram, determinará par. cada cadete os seguinte. elementos, avaliado de O a 20 valor :
a) Média da fr quência e colar;
b)
las ifi("~çiío de carácter militar;
c) ota d m 'rito, que corr spond à média. aritmética da lassificnçâo de caráct r militar
da média da. fr quência escolar.

11.° A médir ela frequência. escolar corre. ponderá l~
média aritmética ela nota de aprov itam nto do" cadete nas in truçõcs e embarque, . endo:
a)

b)

apro\" itamento do" cadetes nas instruções
elas: ifi ado de O a 20 valor s c apreciado por
r peti Õ..
scritas e por um exame final,
com _ cepção da infantaria
da. ducação
fí ica, em qu o referido aprov itamento é
avaliado dir ctam nt pelo instrutor;
aproveitamento
dos ad tes durunt
o mbarqu elas: ifi ado d O a 20 valere e apurado por um júri
on: tituído pelo director
do
. E. . R... e por oficiais dos navios
m qu o mbarque é f ito c que t nham sido
nom 'ado paro. s. e fim.

12. A la sificaçfío d carãter militar. de O a. 20 va10re, erá atribuída
m face das qualidades militares
oh ervada directam nte na unidades e serviços onde
OR cadetes
erviram.
0

530

ORDEM DO EXERCITO

N.o 10

1.' Série

13.° Os cadetes que obtenham cota de mérito e classificação de carácter militar iguais ou uperiores a
10 valores juram bandeira em cerimónia a realizar na
Escola Naval, são promovidos a a pirantes a oficial da
várias classes da reserva N e ali tado definitivament
na mesma reserva, definindo a cota de mérito, para
cada curso, a posição do aspirantes a oficial na re pectiva escala de antizuidades.
14.° Os cadetes que obtiverem cota de mérito ou classificação de carácter militar inferior a 10 valere
erão
abatidos à re erva. N e ali tados como primeiro -grumetes escriturários no Corpo de Marinheiros da Armada. Nesta situação completarão o p ríodo de pre tação de erviço efectivo a que ão obrigados, o qual
será de duração igual à e tab I cida para OR mancebos
do seu conting nte que ascendem a aspirante a oficial.
Cumprido o referido erviço, ão pa ado à. r erva da
Armada e licenciado . Igual proc dim nto erá adoptado com os cadetes que durante a frequência dos . E.
O. R. N. demon trem falta de qualidad
,morai
ou
militare,
para ervir na Armada. como oficiai da r serva naval. Est procedimento P derã
er propo. to
pelo director dos C. E. O. R.
. ou pelos omandant
ou directores das unidnd fi ou s rviços m 'lU o. cad tes prestam serviço, ao júri ref rido no D.O 10.°, que
apreciará o a unto ,por sua v z, proporá o qu tiv r
por convenieut
ao uperintend nte do
rviço da Armada.
15.° Por Ip'roposta do director do
E.
. R.
. ao
júri referido no n." 10.°, qu d poi: d a apr i. r ubmeterá o a. sunto ao up rintendente d
rviço <la.
Armada, pod rá o Ministro d .:hL rinha d terminar
'lu os cadet s s j am trans f ridos da ·10.
cm qu ~
alistaram para o~tra para 'lu t nhr m mo. trado ,pcial dispo, ição, d sd qu pOSS1.1,
ln a necessária
pr paração técnica.
16. ° s cud tes e aspirunt
a oficiu 1 (1. r. ervr
'1.1.1.dcmonstr ~ faU.a d , ntim ui putriót iro ou h.'tilidad
aos prinoípios íuudr m nt i. da ordem sociul
tab I cida na on. titui,ão ,erão abatido. à r'.' 1'\'0. •
pass, dos 00 fillisl ~rio do R· ~rcito, • fim d s rvir lU
nns companhi •. dis iplin:1T< .
_
17. Para obtenção de aprov itnnH'nto llas intruçot'!'I
é ~cc .. ário q\l o número d falta fi 'j: in! rior t\ unl
qumto dos tempos d instr\lçã.
\1, ndo 1\. falta
foI

0

•

1.-

OlWEl\1 DO EXERCI'1'O N.o 10

S"ril'

==============

======~===

rem (l:ulas por moi ivo !l(' clo('llC:a, poclp(':í () .i ,íl'i l'('fpl'idn
110 II." 10.°, por proposta
do director do~ ('. I':. O. H. N.,
)'('I('\a1' ('Asas faltas, se 1'(\('011 hoccr CJu<, o (':l<lcLI' podo
routinunr
a frequência elo Sf'U (,U1'"O sem preju ízo ela
instrução,
<1u('1' pelo seus conhecimentos,
'111('1'
pelas
suas qunlidades de intel igênein e aplicação.
18. O: cadetes que por motivo de doença não puderem concluir o. . R O. R.
. H rão l icenciados o rcpl'til'Jo os cursos DO ano seguinte.
] 0. Os a. pirante
a oficial das várias t-lnascs rla T!'sorva
prestarão.
erviço nas unidades
o s rviços ela
Armada, de acordo com o estabelecido Da Lei de Recrutamento
e Serviço )Iilitnr
p, ra 0'\ aspirante.
a ofi«ial miliciano
do Exército,
c durante
este período 0:-1
aspirantes serão . emestralmento informndos
pelos rPRp ctivos comnndnntos
e chcfos. F'indn es!n preetação el('
'PITiço, o.' aspirantes
SPJ':lO Iiconcindos,
SPIlIlo IH'omo"ido.' a subtcneuíes
os (lU{' (pilham obtido bons in 1'01'maçõ('.'. Estus, para esse ('fpi(o, ~H'l'it() apl'P{'üldas por
um cousclhn ( , promoções eonsl ií II ído l' lo superi ntvndl'lIll' do~ ~l'I"\'i\,()~ (la Armada,
]11'10 counuidu ute das
l'{'sel'\'US (Ia marinha
(' po!' tr('~ ofi(·i:lis sllppl'iorps (la
Armada.
20. Os a 'pil'an{(\s a ()fieja 1 (la 1'('SI'1'\:t N ([ue i'icjum
mandados pn'star :';{,J'\'ic;o lIUS pl'o\"ÍlIl'ius ultramarinas
l'm l'olllis!iJo
{Il' (lul'u!'ão não infpóol'
a UIII aDO serão
jll'Olllo\"irlo a. ubtelll ~{e" na data {lo emlH.lll<Jue, de ,de
que tenham pareccr favor{l\'e1 UO {'OH 'c1ho ele promoÇões ref rido JlO nÚIIH'l'O alllt'rior. A sua posir,-ão na {'srala de :lllli"lIirbdes
dos .ubl<'lH'DLes em l'elaçao aos
oficiai' do 111<'IllO ]lo,tn {lo seu 'ollling 'n(c s{'l'á regulada p<,lo di 'po:to 110 11.' 13.
21." O ofieiaL' (las "árias (·Jat-lSl'S (la l'('S{'l'\a
!l00

0

?

0

0

{}'rão, yo}uuHu'i:tIlH'lltP

l' (1U:111<10('ouvi('l'

no serviço

<ln

Armada,
pn· ..tal' (ln'iço cfediv() )lO!' )lt'l'iodos de um
ano, seguido-; (lU ,,11<'l'nado:, :IÍ{> ao IlHí.imo !l(' (·inco
P 'l'íodo,.
22. "(,l'JO prolllo\'i{lo, 1'01' diuturnidade'
a Hegundos-t n nt(" (}" 'átiu~ (·la:. ('S <ln l' s(,l'va
o, suhten!'ntI':> <tUl', com boa
illfOrln:l\,õl's,
apl'eeia(las
para esse
ll'ei{{l
pt'lu '011. lho (Ic )ll'<llllOÇÕ"~ l't'fl'l'ido !lO !l." 1!).",
,:11i. façam a lima (ln :<('(~ni!lf<> ('otl(lic;õl'i':
0

II) 1 mano U ('l'viço ('f('r:tivo lia Arll1:ula,
da promoçfío a SlI h({>n(m I P;

<!P[lois

OHDEM ])0

nxsacno

N.o

ro

li) Cill("o fUlOS <1(' pemuanêncin
11n!'
serva
,('011tados desde a data da promoção a aspirante,
Ieudo f'ei lo, 'pelo mcnoa, 45 dias <1p serviço
ofectivo na Armada como ubteneute.
23. Depois de licenciados, os aspirante
a oflciul l'
oficiais elas vária classes da re erva N poderão er «onvocados para fins de in trução ou de exercícios, <1<:1 'ol'c1ocom o estabelecido na Lei do Recrutamento
e
Serviço Militar.
24. o Os cadetes das vária classes da r serva N, par:1
efeitos hierárquico,
ão equiparados aos cadet H da
Escola Naval e ficam suj itos ao Regulamento de Disciplina Militar e às dispo içõe de carácter disciplinar
constantes do Regulamento da E cola
aval, m condições análogas às dos cadete desta E cola.
25. o Os cadete" aspirant s a oficia 1 c oficiai. da roserva
,quando Ipl'estam serviço efectivo na Armada,
usam os artigos de fardamento,
emblema
di tintivos fixado em iportaria do Mi nisbro da farinha, ao
abrigo do di ']lo to no artigo 107.° do Pluno de Uniformes para Oficiais, Aspirnnt s a Oficin l e ad t da
Armada.
26.0 O abonos e outras r muu rnçõ fi do, ad t da
reserva
e o' artigos de uni forme qu lhes ão íoru cidos são os tabelecidos 110 De "1' to-I,ei 11.° 43 547, de
20 de }farço de 196].
27. o O a picante a oficial e o oficiai: da. diversa
classe da r serva
,quando
em serviço If tivo, tAm
rlir ito ao v ncim ntos, g1'atjficu~õ('s, bOI1 ' e T 17[\.1iu-<
estabelecido pura. o 'P .. oal do activo do me: mo 1>0 'lo,
j N)(1 o em conto a, (' '<'ClP\'ÕPS e.pr<,:~. nm .nt
esl a b 1 ('1das na lezi la~no em vigor.
Ministério ela Marinha, 4 de ~' tembro de 1961. () Linistro <Ia Mnl'i nhn, J?(,I'II(1l1do Quillf(lllilJw
ÜIIdOI/Ia Dias.
0

<

Presidência do Conselho
Cabinctc

do Ministro

da Defesa

Nacional

Portaria no· 18730
[an(lu, O Gov ruo da U('públi , Portugu sn, p lo
nisLro <ln.D fesa
n.cionul, o sguintc:
Os t('rmOA do artigo 6.° do (I 'r io-Lpi n.O '.12 r,;')!l,
de :3 d
ULllbl'o <1(\ W59, r .forçar tom as quantws (1'J('

ri-

1.' Série
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N.o 10

se indicam as seguintes verbas da tabela de despesa do
orçamento privativo elas forças terrestres ultramarina em vigor na província de S Tomé e Príncipe:
Despesas

com

°

matcrial:

.\ rtigo 4.°, D.O 2), alínea. 0.) «Aquisições de tutilização permanente - Móveis - Mobiliário, material de aquartelamento
e outros artigos não
especificados
DM alíneas
seguintes)
. . . . .
Art.igo 5.°, 0.° 2), alínea a) «Despesas de conservação e aproveitamento
de material - Somo.
ventes - Veículos com motora
.....

Pagamento
cargos:

do seruíços

c divcrsos

40000$00
80000$00

cu-

.\digo
.0, 11.° 1) «D''hpc::i:li de eomunica.çõ<,sCorreio
e telégrafos

ao 000 .•00
150000$00

tomando
11;\ 1ll

•

tomo r-ont rapart.idu a sl'guinle dispouibil idud

smu tabcln
Despesa«

de despesa:
COm

o pessoaL

Artigo 1.0, n.? 1) dlemunerações
certas ao pes001 cm exercício - Pe onol dos quadros nprovndor por J i, . . . . . . . . . . . . . . .
Arbigc 2.", 11.° 1),
línen o) «l~emunera.çõ s acidentai - Gr tíficações de Iunçõ
e serviços
especiai - P
sl militnts
.....
[>(19'1111 e I~to

cio 80 rviço8

e d iue rsos

\l;; 000 $

no

20000

00

en-

catqo«:
.\rti~o

lO.o, n.o 1), nlíne. u) cEnC.1.rgo ad miuisrtivos - Prepar çlío mili rr de JX' soal no inc rpor r na provínc.i - R crutn do ultrumnr»
.\rti o 10.·, D.n 1), HUM h) cEnop.rgos ndministrntivc - Prol' racao nilitm de J
()Ol:l
iu.
por r 11:\ provínci
- Cu so d,
argt-ntos
mili iOl
J nUr Ill~n
. . . ..
I'

I'rc: ill~lIl·i;l
II )li1li
• 'fI/azar.

Iro

(la

2;; ooo$n()

lO nOO$OO
----150000$00

dll ( 1111 I'lho, 1(; (1(, ,'('11'1I1h1"0 11(· 1961. J)"II"a
~al'i(}lIal,
.Iltlfí,,;o
de 07il'r.;ra
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Portaria
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n.O 18731

Manda o Governo da República
Portugue 'a, pelo Ministro da Defesa
acional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei
n. 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar com as quantias
que
se indicam a seguintes verbas ela tabela de de. pe a do
orçamento
privativo
das forças torres Ires ultramarinas
em vigor na província de' Moçambique:
DCR}1CsaS

o /,cssoal:

com

.\rLigo 3.°, n.O 5), O,1!llOIli a) «Outras despesa: com
') pessoal - Ajudas de custo do cmhõ\rq\lcA pngar na. província»
. . . . . . . . . . .
Dcx/!C8aS

:!.i() (l()O !lO

o malcrial:

com

.\rfig,! 1.0, 1\.° 3), nlínea a) «Aqui içõ
(I, utili:t.l\çilo pormaneuto
Mnterial
de defesa () s ..
gUl'o.nça. pública. - Armnmento,
equipam
nto c
outro material de guerrn»
. . . . . . .
c-c

PlI!lClmCllto

c/o

sorviços

(l

divffHOH

ooo (l()() no

CII.

carqo« :
.\digo
7.", n.? 2) eDesp as de higi ne,
,'1.1
o conforto - Despesa
gN(\i"
du de infecção
tl profilnxins
. . . . . . . . . . . . . . . .
Arl igo 10.°, n ," 1), nlíne., li) «Encargo
uhnimstruí ivos - Pl'cp:\I'i\çi\o
militar de JlO 001 n incorpor r nn província - Cm
do ';<;lrg n
milicianos
do ullrnmara
,

no DOO

!lO

100 uoO (lO

-----

1 tlOO ()()() 00

tomando
corno coutrnpurf idn a~ ~!'g'lIinü\'
dades na mesma tabela de despe a:
[)08/leRa.,

com

o

/loH8oal:

Artigo 1.0, n.O 1) «H muneraçõe
c rl
nO]l
sonl cm cxrrcício - Pc 01\.1 dos q\1MrO
np
vn.dos por loi» . • . . . . . .
Artigo
2.°, n." 2) CHOIIJlIllCrOIj I
ntai
o I',lotifi CIlÇÕ ti isohm nto. .
.\digo
2.°, n,O :I) CHCm\l1l rllçõ
itl nt i
ComplctlIuto
d ve.ncitn n »
Pa!lalllCll(O
ca raos:

.\rtigll

do

<li ponibili-

81'rviçOJl

8

diL'/Jr808

10.°, n," 1), Hn 'I o) «EIICl:\rg
- P!'cl'arl1A;ilo Inili r Jo p

I rnt.i\'O

,I

[1"1'11,</"11'11

I'

~.in ()()O no
tlOO 000

no 000
011·

no
00

1.' 'érie

corporar
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na

província

N.· 10

53fi

Trunsporte , . . . . . .
- Escola de cabos do

000 ()()().$OO

ultramar»

.

100000$00
1 000 000$00

Pre idência do Con elho, 16 de Setembro de 1961. O Ministro da Defesa Nacional, António de Oliveira
alazar,
Portaria

n.s 18753

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
inist 1'0 da ]) fe. a Nacional, nos termos do disposto
110 urtigo 2.° do Decreto-Lei
n." 43 823, de 27 de Julho
ele ] DUl, observar o seguinte:
1." O quaní itutivo do subsídio de alimentação, em
dinheiro, a ahouur na província de Angola a oficiais,
sargentos, pra\,a~ e civis militarizados é fixado em 5$
diários ;
:2.0 O referido subsídio {> ubouudo a partir da data
da presente portaria.
)J

PI' .sidênciu do Conselho, ao de 'eLembro de lnGl. () Ministro da Defesa I acioual, Ilntúnio de Olioeira
Salazar.

III - DETERMINA(ÕES
Ministério do Exército
Direcção

do Serviço de Pessoal

Ropartição

do

Oficiais

Determinação

n.· 13

I:; contado como tempo ti
rviço prestado ao I';stado.
para ef ito de JIl '1110ria da 1)('11 'itO do r H rva, o tempo
\Irl' (,Iuen(:a no domicilio, d hospitalização
o do liccuç«
(a Junta ao. of iais de r SCI'\'a, pl'r tando serviço.
atlí ao limite de :~O (lias por cada ano,
DetermlnaçLlo

n.s 14

efeito ti graduação,
nos t 1'II10S do I) cr tu
n.O :\1 4Hf>, d 1 II ~ t rubro ti 1D41, do P ~s()"l dos
('orl'oio~,
t légrnfos
o t 1 Ion: s da .uotrópulo
<las
prO\·illcia.
ultrmuurinu:
<111(' 1'01' convocudo
para 801'vi<;0
Panl

ORDEM DO EX:eRCl'fO
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N.· 10

=====

militar, no termos da segunda part do n.? 2 do artigo 24.° da Lei 11.° 1960, de 1 do • ot rubro de H)37,
determina-se
que a correspond ncia
ntre o vários
graus da hierarquia civil daqu lo p ssoal
a hierarquia
militar 6 a con tanto do quadro s guinto, aprovado por
despacho do 26 de Setembro de lnlil :
( 'ntot;'nrla

(, I"IUllllU;rll.

:\os ("1'1':
('110'1',' dI) K('I'I ico .I" 1..'
('IH'I',' ,[,' K(,l'\i~'od,' :!.'

'1"'IIO'lIt"-"orOIlI'I,
.\[:ljOI·,

:\o~ ("I'1'l :
1)il'l'dol' a" I,' ,
J)in'I'IOI' (Il!~.. .
~(b

'1',

("1'1' ou (''1'1'1':

I

I'rilllf'il'o··oli,'ial

....

~,'g\lndo-oti,'ial,

. , ..

Tercciro-ofk-inl

I

. . . . .

(lpl'l':tdol'

\ uxilinr
.\1I\iliar
.\11 ilinr

1II'IIIe-"flroJl,,1

'l:ijm',

.

d,' II':ifl'go d,' 1.'
dI' 11':11'('1.(0dI' :!,'
dI' trMf'~o slIl"'a

('apit:lU.
'1\'IH'l1h'_

,\ 11'1'1'1'"
,\ pir.iut».

} s''''lIl1do-"tr

I Furriel.

II \lilli~lro

do E hdlo,

Mário José Per ira da •lilro

Est:i vouform \.

"'1110,

,

,

MINI5 TERia DO EXERCITO

do 'Exército

Ordem

1.-

N.O 11

Série

31 de Outubro

de 1961

Publica-se ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS
Ministério das Obras Públicas
Comin.1o

•

Administrativa

das

Novas

Instalações

para

o E~ército

Deoreto n.· 43943
('011 i.leruudo
llU( foi ~l(ljl1di(':Hla
a l'orcnto da Sil vu
(\JlI}I)'t'iillda (II' l't 1I10dt'1a 'ao dt, algulllas
da: instalu'UI
'fi conclu fio de outra
110 !lOVO quartel
do l'l'gimont .. de iII nn arin Il,O I.L t'm Vila 1{t>,t1;
irlerr )IIto 'lHe p. I' a exeoueão
dI' tu i: obras.
e \ rifi,'a do TC pI'('1 ivo caderno
(h· t'1l('argu"
, tI J l)(lo o pl'a~() cI,· :W') d ius, Itlle ahrunge parte do
.1110 cI"
J!J11I I' p.l rtv do ;t 110 dI' W(j~;
'('<'!Hlo '1Il vi tn fi eli pu to no :Ir'ligo :!2,O (' seu " 1,"
do 1)" '1'1 to.TJ{'i 11,0 1 :l7fi dI' l!J clt' ~o\'l'lIlhl'() (I" W!)i:
I 11110 d
• culelncl,' (ollrpriela
lll'lo n." '1.0 do artico ltl~I,o da
011 titui\,iío.
() Oo\' imo cll'<'l'eta I' 1'11
I

pr mulp«
\rti,pll

o

' ruiute:

1.0 I~ flutori:wda a Comis ão Adm ini rut ivn
da _ OVo ln talaçol
par. o E. ,~I'C,it()a c:clehral' ('OUtraio
um 'l'orc. io lIa :ih'a
para a I'.·ccll(,'ão
da 1'111lm'it 111 ,I.. I, mml la~'ao ti" .tI rlllllas tia instala<;')!··"
ou )u ai) cI outra
1111 11(1\0
qllart!'l
do regimeuto
de in .lIt.II'i. JI,o 1'1. elJl Vila Hl'al. pt'la illlportunl·ia
cl 1 h' f, >75 ~o,
• 1 t. ',o.
ja (Jl~(ll 01" II \'.al~ll' ela ohra a rl'ulizur,
lluo podt ri • ( IIlII 110 ArlJIIIIIl
tl'ati\'1I da, 'OVI\ ln·
í

ORDEM DO EXERCITO
tal ações para o Bxército

despender

N.O 11
com pagamentos

1'1-'-

Iaí ivos às obras executadas,
por virtude
do contrato.
mais de 850 000$ no corrente ano c 46575.,,50, ou o
(j1LP se apurar
como sal <lo, no ano dl' lDü2.
Publique-se cumpra-se
como nele 8(' contém.
Paços (lo GO\ o rno da Hepública,
3 de Outubro
l!)()]. -

])m,s

.\~IJ~HH'()

nio de ali rcira Salru:«
ve Ira,

L~Ollltl(;lm;

de .lra nte.~ e U7t-

Eduardo

I' -

Decreto

n,>

de
IlIfll-

'L'I!O~I \1.

43944

Considerando que foi adjudicada tl firma .Toão Autunes de Matos & Filhos a empreitado
(1<. remodela(;;10 <1(' algumas
imdaln,ões
e u conclusâo <1(. outra ...
no novo quartel do 1'('gin,ento de infantaria
11." 1-1, 1'111
Viseu ;

('onsi(l(,l'lI ntlo que pn ra a ex cuçilo de tais olna-,
S(\ vetificu
do l'('sp('C'li\ o cmlcrno (1(' (·IH'nl'g(h.
('st:í th,ulo o prazo (1(' ;l(j.) dias, (]\1(' ahruuge purt« do
uno (!t. J!)m (' ]ln rte do <1110 de 1!)(i2 ;
Tendo ('])I \ ista o disposto no artigo 2~.o e seu.
1.°
do Decreto-Lei 11.° 41 ;~7;í, dl' I!) <1(. Nov cmhro (h· 1!)il7;
Usaudo (1.. fnculdnrl« confcrida
lH'lo 11.° ;Lo do U1'tigo lOU.O da Const il u içilo , o (iovcrno
dl'(·I·(·ta l' PU
prolllulgo
o ~;pgllintl':
Al'tig'() 1.° .f.j nutorízuda
a ('omissão Arlm inist ru t ivu
(las Novas [nstala,õ<,s para o EXI(l'(·ilo " ('l'I<'b1'; l' ('()nIndo COl!l a fi1'llla .1oi'ío Antunes <1<, )[alos~"
Filhos par,l
n ('X('CU(;;IO da l'lllpn'itnda.
d(' l't'1110dt'I;\(;iio (ll' alguma ...
i11s!aI;)(;o('s (' a ('on('l tlSÜO ch· Ol1t I'"" !lO 1\0\'0 quartl'1 dn
l'l'gi11ll'nto <1(, infalll:11'ia
11.° II.
('HI "iS('II,
IH'I:I iH'l)()I'tilll('ia cl(' I (i!)(i OOO'i:'
Art. 2.° ~('.ia q1l.11 !'Ol' () ":llnI' das ohl'uS ii l'C'ali1.ar.
mio pocl('l',í n ('Ollliss,lO Acllllilli:-.tt'nii\n
(la, . 'm'a'
111"tala,õ(\s para () I':xl>l'<;ito (l('s!l('ndpl' ('Olll )1ag:I1lH'nlo" J't'Inti\()s
llS oh1'as (',\('(·lIt,\(1:IS.
po!' \irtHd('
do ('Onfr.ltn.
mai ... dI' R;)() 000.:' no ('Ol'I'('lIt(' alio P ,H) 000:'. 011
(]1H' S(' "plll'al'
('01110 s:t1do.
110 illlO d(' l!lIi:2.
('OlHO

(I

1II1I1Iil]lI('-s('
"",OS

I!Hil. lIill rI(~
t'/'i /,(/.

do

l'

.\\11::111('0

()lit'c'lm

!lPlllíhli(·:r.

1)(·1(' SI' (·ollfl~lII.
;1 dl' Olltuhro

l{OIII(I(d

1',:-' '['II()\I\/.

('1I111)1I':I-S('

da
l)l.:I's

(JO\('1'1I0

Sl/I(/~{//'

-

('OHIO

"-'dI/ardil

ri!' .1 rl/llfl',~

ti·

.llIft

I'

(

1-
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Decreto n.O 43945
Considernudo
que foi adjudicadu
a Adriano Costa da
Silva a empreitada
de reuiodelnção
de algunuul dependen .ias t' conclusão de outras no quartel <lo n'gimento
d(' infantaria
n." {i, no Porto;
Considerando
(lUP
para a ('XC('U\'i!o <h, tais obras,
como Sl' verifica
do respectivo
('a<1l'1'110 de pnca1'gos,
Plitá fixado o prazo de seis meses, quP abrange
parte do
a no <1(' ]!)() 1 e purte do ano de ] !)(i2 ;
Tendo em vista o disposto no artigo 22.° P Sl'U § I."
do J)(,('l'l'ü)-Ll'i n.o·H :3/5, de ln de Novembro <le lH57;
(' sundo da faeul <lade cun ferida pp lo n. o :l.o do artigo 10n.0 <la ('oust ituição,
o (íonruo
decreta
e eu
promulpo
o seguiutl':
.\.riigo
1.0 :r.: autorizada
a ('olllisl-lão Ad m inist rutivu
<las XO\'llii Iusta luções para {) I'~\ét'(,ito a (·('lphl'ar conindo ('Olll Adriano
('ostn (la Silva para a execução <ln
em preitudu
<ll' l'PIll()dt'lu<_-i'io
(h· alg'llJl1l\s dependências
p conolusão
(1<> (illt!'as !lO quurt(·1 do l'('gil11Pllto de infantaria
n ." n, no
Porto.
pclu
irnportâuciu
de

K7i !);):L 'no.
A!'!. 2,u Npja quul for o valor das oh!'ai-l U reulizar,
não porlerri a ('olllissão Administrut ivu das Novu« Insia!a,ões

() j.;_Xl>J'(,jto <1('''1)(']\(1<'1' com pagalllPllloS
1'('ohra" l'xl'('lltnclas,
por "idu(lp
do ('outrato,
fIlais <1p 5i7 H!):L'()O 110 ('orrente
ano e
000,', ou o
(!'H' SI' apurar
('OIllO saldo.
110 ano <1<, l!J(j~,
para

lati\'()';

;1"

aoo

Puhli([IH'-'('

(' ('II11lJ)l'a-Sp

('01110

IIple

do ()O\'Pl'110 (la l{ppühli(·a.
- .\\fI~nf( <I Jht S I{OIllU(d'I-:S

P,H~O'

l!Jlil,

nio d,. Olil'cim
/'"
i1'1/

• '(/10:1/1'

Edl/(/rdo

SP

('olltélll.

:~ de Out\lbro
Tllml II:

de

.t I'OI//('S

de
111/"-

e Oli·

•

Ministério do Exército
Repartição

do Cabinete

Deoreto n.O 43948
<Jll!' () adlgo :HJ.o cio ])(,('l'('to 11.0 ;14 093.
,1(', dI' . 0\ PlIt!no di' l!I H, <jtl(. p:·dahel(·(,(' ns ('Ofl(li(;ões
d(, (>lilllill'H~"O do' .dllllo"
do ('ol(;g-io Milit:tl'.
lIlll't'S\'u1a
IlIlIa I'igid('l'. (IUl' podp 1('\,:11' :llglIll,' ,dllllOS P spllS l!ais
('OH

,I

I<lPI<llI(!O

ltll.H:O("

difi(.('i

t'.

,dllda,

11,10 s('

('olljllg'1l

p(·rf('Jta-
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tom a idade clp admissão.
alterada
pelo ])pc'l'l'lo
n." 4:3 664, de 5 cIp :Malo de 1961 ;
Ccusiderando
que é ele jllSti~a esíabelec 'I' certas íucilidades para alunos filhos de militar S (lIH' ,t' CUCOIl1r Jll
em ('ol1(li('õ s ('HI> ciais de serviço (' a iudu para ól'fão~
de militares;
(Jsal1Clo (la faculdade
conferida
p lo n ." :Lo (lo artigo 108.° da Constituição, () Governo de 'l'ctn P eu promulgo () seguinte:
Artigo único. O urtico 3D.o (lo Decreto n." ;34 O :3, (]('
H ele overubro de 1!J4l:, pa~fm a ter a secuinte r dacção:
mente

Arf , ;lH,o

AOH

alunos

que em doi

anos sucessivns

intt-rpoludos
não t uluun u p roveitumeuto
11:10
ii ní. normalmente
p ruril ido couí iuunr no Oo16gio.
SC'l'ão tmnbém nbutidos no pf cí ivo o aluuos qUI'
obteuhnm duas notas c1p mau comportnmcnto
, bem
como, no final do ano lectivo, os cII1P durante'
I,
atingirem
a idade d(' 20 anos.
§ único. B '('('l)('i())), lmcntc, (' mcrl iimte d sp:H'llCl
f. vorrivol elo Ministro
do E_'é1'cilo, sobre propo .(,
elo direetor do 'oIÍ'gio, ouvido o conselho escolar,
poderão OH alunos, filhos 6rfilo" de m iliturcs, qUI'
em dois :111 os sucessivos,
ou inlt'l'pol: dos, não
(enhnm
1I)ll'ovpilallll'nto,
1'1'«!U nlnr () (ll(~gio (111rUlltr mais um UllO J('(,(i\"o, raso o requl'lr, m, ('
clesd(' q 11(', no ~;('g\1ndo nno ('lll qu ni'io ('OU t'guil'. III
npl'()\('il.:lllH"tt.O,
I nllam o1>li(lo • (,ln' ifi(':1~,rr() lllínim:l ele' IJom I'ltl ('mnportalllento.

ou

Publiqll('-~('

c cmnpra-sc

Paços do Gowrt)o
I!IGI.

AM(;l!1('()

1)ElS

lIi() d"
S,l",,1!

O/il'eira

Stll(/:flr

ti

II

COlHO

n 1('

da H(\llIihli(,:I.

11,,7 IAIII",~

HOJ)11H,lllt'

l/ârio

SI' COlltC>lll.

-+ (II' Out \lhl'() dI'
'I'lIml.\Z

.los,'

-

/'1 ,,'irtl

lllftí-

dl7

de 1:17/1I1'ir/lI.

Ministério do Inlerior
Comando-Coral

da Cuard

N,1cional Republican ...

Deoreto-Lel n," 43953
1)( vicio iI" Iwt\lni'
llt'('(ssicl. dl' da (II' t~1I IllC·iCllllLl
~
• •
u(1
('I'(':-('(nl(>,' :l~ clificonlclncI(.
d(' I'l I'llt:lllH'lIto dI' oh 10.1
,.; '(~rcil0 para JlI'I', tlU'PIll s('I'\'i~o na
unnln ~:u'lOllnl

l • Série
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Republicana. J u tifica-se, por isso, na presente conjuntura alargar a toda a' armas e serviços as possibilidades de recrutamento.
~ eRte termos:
Usando da faculdade conferida pela 1." parte do
n ," 2.° do artigo 109.° da Constituição,
o Governo decreia e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 :E autorizada a colocação nas tropas e nos
serviços da Guarda
acional Republicana
de oficiais
superiores, capitães e oficiai subalternos de todas as
armas e rviços do quadro permanente, no activo ou
na re serva.
Art , 2.° Fica expressamente
revogada a limitação
estabel cida no artigo 21.° do Estatuto do Oficial do
E\:én'ito, promulgado p lo Decreto-Lei u.? 36 304 de
23 ele Iaio de 1947, na parte respeitante à Guarda
Taeional Republicana.
4

Puhliqu

-~e e cumpra-se como nele se contém.

Paços do Governo da República, G de Outubro ele
1!)(ll. - .\.\IÉItH'O DEUS UOORIGUBS
'l'nonxz - Antóuio de Olircira
Salazar
José Gonçalo
da Cunha
. ·ottol/l{(.1!or Correia do Oliveira - .il.jrcdo Rodrigues
dos. 'antas Júnior.
.l oão de Matos Antune«
l'((,.el(~
tllltlÍl/io
Jfal1ucl Pinto Barbosa
Mário ./osÍ' Pereira
da \il1'(( - Fernondo
(Juil/taniIha
Menilonç«
Dias
.I !berlo 111arciano Gor jÜII Franco
lVogueira
Eduardo
dr: ,Irlllltc.~ c Oliveira - . Id,.ial1 o José Alpes Jlo/'cira II/~II/uel Lopes de Almeida
José do Nusciment o l!'errtu ra f)ia.~ Lún io»
Carlos Gomes da SillJa RilJ(,iro J os» JorJo Oonçalrcs
de PrOI'I/{'fL
- Il cnriou»
de .Ilirl/lldl/ VascO/lCcZos jlfarlill.~ de' ('(//'1'117710.

Ministério
Repartição

do Exército

do Cabinete

Deoreto

do Ministro

n.O 43961

oGou, i<!('r:ll\clo([lI<' alg-Illll:ts ela!' disposições do J)pc~t'jo
n. 42937. d ~:.? de Abril d.l!lfiO, fórum l~stlll)(·I('Cl(las
Iai IeH lUI '1'
t s
dpa I"~• () 1I01'Illa I com plutamento
Il'a:-; 111111
lure,
I)

llHralnar;
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Oonsiderando
que, presentemente,
se impõe não, IÍ o
completamento
mas também o reforço das mesmas unidades, donde () maior qunntitativo
de nomeaçõe: a efec-

tuar;
Usando da faculdade
con íeridu lW]O 11.° ;~.o elo arligo JO!)." da ('oll~jillli(_';i(),
o (JOH'1'I10 dvcretu (' ('U promulgo () Heguinte:
Artigo
únir-o. O 11." I." (10 ~ 2." do nrtigo ;l '." do
Decreto 11. 42 D37, d(' 22 <1(' Abril de lDGO, passa a 1<'1'
0

a seguint

• redacção:

I." Os Hal'g'Plltos
t-j('guinLps idades:

Para

ou

Iurriéi«

(1u(' excederem

:1'

pessoa I das nrrnus c pesson 1 (lo" . ('l'\'!c'O'
fOl'llln(:ôp:; da:-; nrmu-, (Io nun-

illtl'g'l':Hlo Plll
(:õ('~ combalen
·t;l anos, os
I() n nos. os
]>ara pcsson] (lo

es}:
S('glllHlos-":ll'g(,Jlt()~
pri mciros-snrgeutos.

í

qunrlro

soul

cios s('l'\"iços

(;(l('"

(las n ruinx

niio

(1('

(' Iurtiéiv:

a1l1alHH'nSI'

l'

P(' -

cm formunâo trun liutr-u-

in1<'gl':H!O

(I'0l'11la\.'Õ<"

1<'S) :
;"):2 anos

I'uhlique-s«

I'

pa!':l qun lque:: posto.

('UllljlJ'a-s('

('OllIO IH'!(' Sl' (IOlltPlll.

Pa(;os cio {l(l\I')'Jl() lIa It('!l\í hlieu , 1:2 til' Ou lu hl'o dI'
l!)(il.
AM(;U[(()
1)Els
HOIII!II;t'I·.S
TIIO'I\!.
.11110nio di' O!i/'I'il'lI
;-;(17((7(/1'
,I/I/III/io
,1!((IIIIf'l Pinto /I,,/'hos(/
,1/(/1';0
./II,~I:l'crcir«
ria • 'ilr» Idr;f/I/IJ
.III ,,U"loS

.1/ol'('il'((.
Decreto-Lei

n." 4~ 977

() 1)('('l'l'l()-IJt'i
II." :l!l ~!l(), dI' ~ I dI' .l u lhu di' l!J;i:1. p..,1:l1)('11'('1' qU(' o" di\'l'l'~os
psl:11)(,11'('illll'nlo
I' 'I'n·il.o~
d('j>('ndl'lIt(',;
d() :\Jillisl(~l'i() do E\'(;l'I'ilo
JlOdl'lll adlll!ti.J
I' 111;11111'1'1'\ l'lllu:1I111l'lltl'
:lO ~I'II SI'I'\ it;o II pl' ().tI ('1\ 11
ass:d a I'iado .i IIlgado i IlI1ispI'1I :í \,(,1 Jla ra :1 hoa (' ('('lll,':ill
dos s('lI" ('1'\ il:O,', dl'lIl f'(l dos lilllit('
(1:1 \ I'l'h:l 11l"('l'it.l
lIll11alllll'lItl'
llO ol'l:allll'ldo
pal':l I' (' filll.
'I'('Hllo II j>1'IÍ1i(,;) dl'1l1omd l':ll!O '1l1P. paru :I 11011 f' 1'('t!(:i'io dos 1't'1(,I'idos
I'l'\'it;os.
Ilao I; ufi(·j(·lItl :1]11'11.1 o
!1I1~slJ:l1 nss:ll:ll'i"do,
l'I'('()Ilhl'I'PlldoI' 1 II111
lIélll ti n ('(·f''''·
(1)'\ i II
'iclndC' d(' ndlllitil'
PI' 0:11 ('(lIltratado
fiam
11;I'niC'o, ou cll' ~('('l'l'tal'ia;
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Y(,1'ifi('anelo-'l'
qu(', pelo menos
(ia, lpní. de s(' 1'(,('01're1' ao aludido
do-. diversos

erviços

do referido

1)13

N.o II

nu actual emergêupessoal civil , a bem
Miuistério

;

conferida
[>('1<1 1.a parte do
du COIlf;titlli\,~(), () (Inverno c1l'('l'pja (' PU promulgo,
para vuler ('01l10 lei, o ~.;pguint{':
.\rtigo 1.° :B () ~Iinistl'o do ExPJ'(·ito uutorisndo
<I
;1(11l1il ir I' :I mauter
eveuí uul monte
ao S('1'\ i,o <lo s{'u
Csando ela fuculdude
11 o 2,° (lo artigo
lOD,o

'fini
dd.·

t(-rio (' !1O" diversos
l'~·dah('I('(·illl(,lltos
c s('l'\'i\,os
dI'IH·ll(lpll!t·S
o pessoal
civil
julgado
ubsolu íuJI!('l1l·
ind ispen :hl'1
~l 00:1 ('.\.(·(·II(;~() dos
serviços.
d( 111m dos l imit o: (las \,P1'1>:I:-; iJls('l'ita~
no orçumento
P;Jl",1 t',,(' fim .
•\I't. :!.o () l'l.ft'l'ido
pessou l civi l ~;Pl':í udmit ido r-m
('oul'ol'lllidadt'
rum a (lisposi,õ(",; Ipgais «m vigor (' 1)('1'('p11t'r;i
O" veur-iuu-nto:
I' S:I)Ú)'10S
quI' t-orrosputulvreru
:to !>l""o:d dI' igual ('al!'gol'ia nos 1'I'S(1Il1t('S ~wl'\'i\,o" do
E"l;l(lo .
.. líl1i('o, :\a~ I':dt:1 da <'q\li\'al(·I1(·ia
l'('fl'l'id"
no ('orpo
do , ri igo, SI'l';lO u rum UJ1I'J';I(:()('s fixudus med 1:11tt(' cl<·..,p,I(·llo do :\Iilli"t ro tio )',Xt;!'c'i(o, ('om ii ('oll('ol'(lâl\('ia do
~Iillisll'<l
(Ia" Finau(,'as .
.\1'1. 'l.0 .·0 C·O)'J'l'II1t· aliO, os l'IlC'<ll'g'()~ l'('sultalllp'i
da
nplip:I(;fio d(',,((· diploma
"l'rilo suportaclos
1)(']as c1ispolll],ilid, dl'l" l'.-i tl'HIl' !lO ()1'~';111H'llto ()!'<lill,íl'io cio ~Iilli ft~l'i() do K heiio
na, \'('l'has dI' pl'ssoal l'\,pulllal.
.\rl.
1." Por fon,n (lo cliposlo
lll'sl('
<lipl(1)w fi('<llll
J"'\'o!;il<lo o :Jl'tig:o 1.° c' :l.o (lo Dpc'!'p(o-Lpi
Il." :i!J :!!ltI,
d" !! I d,' .JlllllO dI' J!J.):1.

PII hliIIIlP-

P.I,·O (lo

P

"

l!lIil. -.\
((.IlHO
II/O
di (1Ii,', /r(l
l~w!Jl)r
"<lntu.

.1lbprto

di'

_

1/(1/1 /t'l

da • 'ilL'11

1lJ.,I's

Jlit'l'irtl
.I(J(/O
rll'

Pudo

FI'rllal/rlo

.I/l1r{'/1I111

)tOIlI{l(;t'I"S

""tlZllr-./o,~I~

d/·

('orrt'/o
J,íllillr

.lntúllio

('lllUpra- t' ('OllIO 111'1l' (' ('mllc;))1.
da Ht'p,íhli(':J, :.!l ch, Outubru

(111\'1'1'110

(/ol/rlllo

-

II/r"rlo

,I/II/IIS

lIt1rlJlJstI 0/1;1//01/;11/(/
FrulI"1/

(,1IJrjl~1I

de
.II/tl;dll ('III/lttl,'wfloN(J(lri!I"I',~ "II.'

'l'llCHI

\1: -

11//,/1/1'"
)'lIrt'ltl'/0,'1' 1)1'/'1';,.,1

.I/lino

.I/1·mlol/c(/
AO.'/I/I'lrll'

/)/11:A't1I1t1rr!o

_
Itlr/l/f/ll
.IoSl
.11"1',<
JI/I/rll .111111'/''/'1
.!II"('/O
.\',/,<I~m('nfo
FI rrt ir / Ihl/.
J 1;,,;01' - ('tlr/o'
(,'Ol/ll',~
'/tI
• 111'(/
I.'il), iro _ .lo, I~ ./OtlO ("OIl\"""I'.~
di /)rl/l'''r'/
fi IIr;'/I/I' di lIirando r{/ 1""'I'clll,~ I/(I,.,il/~ t!1,('ol'",tll"l.
.Iranfl

rl:'I

'1/ -

('

.l/alllld

(J{it'l'iro

l,oJlI"
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Ministerio
Direcção-Geral

da

N.o li

das Finanças
Contabilidade

Pública

Deoreto n.O 43986

('om Iuudnuiento
no ~ 1." do artigo 17.0 do Decreto
n." 16670,
rle 27 de Março de 1929, no artigo 37.' do
Decreto
n ." ]8381, de 24 de Maio de 1930, no artigo 2.° do Derreto-Lei
11.° 33 53 , de 21 de Fevereiro
de 194·1, nas alíneas a), b), r), d) e e) do artigo
a·).o
(lo referido Decr to 11.° lH 3 1. no artigo 2.° e seu
~ único do Decreto-Lei
u." 249}-:I:, de 10 de .1uueiro
de ] 935, em execução
do Derreto-Lei
11.° 4:1
:j:l, do
10 ele Ago to ele 19(il, mediante
prnposl as uprovudus
pelo Ministro
das Einnuçaa,
nos termos do 11.0 1.° do
artigo D.O elo 1)('('1'('1o-Lei n." :22 170, d 11 de ~\l)l'il
de 19:1:1, e 110<; do mencionudo
aJ't igo :2." (10 Decretu-Lei H." 24 914 j
_
Fsn udo (ln faculdudc
couícridn
pelo 1l.0 :1.0 (lo arisro l09.0 (la ('ollstitui~,IO,
o OoV('!'l\O decretu e eu proí

lI1ulgo o seguinte:
,\rtigo
1.° Silo trnnsf'eridns
dir-adns d cut ro (los Ort:Ulll('llios

" ('opU

1110

udiuu ie

as quantia"
~t'g\lillte~:

:l,O:

Do 'lI,tigo

n ," 1)
Dl' &"It1()\','n(.ps),
r'rnrt IllOtor~ . ,
ôl.", 11," 1) «J\T,')\'('i~~ . ' . .

Ii:),",

J(J 000

I\línl"~ (1) «Y,'í!'nlns
1':ll'n o nrtigo

,\1'1. ~.()

!'l'!;ditos

111-

,'itO

abertos

espec-iuis,

110

no 1Ilolltalllt'

ooo

JO

1-

10
'O)

)Jilli~t~J'i() das F'iunnçns
til' ~-l SHi :3ü'l 'fiO. de -

1 inudos
qU('I' a reforcur
verhns
iusufil'it'lltl'lllt'lltl'
das, <]lIl'1' a prol'PI' ii 'I'l\alil'-at,':lo
dl, (!t's1w"a:-; nuo
tas llO ()n;,1I1lt'nio
0<'1·,,1 !lo Esta(lo {'III \'i"o!':

<101<1pl't,yi~-

.....

('Ill'íttlln

:!," «EstnrJ"·:\lnior

<I" E, '.1' i

\'it;,) (nrtogl"
fil'o do I'. '6r('ito (I.i
.\rth,:1l !!1.", 11." 1)«]),'
lllln\Clltl
\' 'i,·ttl,
('fltI' llI"tlJr)
•....

uo ):

li tl"'1I I"~rtll r.

,U]{ll

r·
ii)
i'"

• . .

-

I (~)

00
!lO

5,*5
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3.° « ervíços

Capítulo

Academia
\rtigo
\rtigo

·1R ()()() $ t)()

'I'rans porto
..
de instrução»:
Militar

(Lisboa)
.. »

5:3.°, n.? 3) «Gratificações
57.·, 11.° 1) «Impressos»

Cursos de sargentos

:32250$40
15000 00

.

milicianos

Artigo 162.·, n.? 4)
vlimenteçno,
... s :
Alincn a) «Alinll'tltnçào a 2000 soldados
in trucndos
) ..
Alínen c) «Fllrdullll'llto
li :WOO soldados
inst ru indos . . .
. . . . . ..

2 7!)1 449. 40
1 :315 335 00

Escola de recrutas
.\rtigo

lGH.o, n.O 2), alínea n) oc\lim ntação u

:15 ()OO rocrutnss

] n·tO 74J.'OO

. . . ..

'nJlítnlo 1.° «~I'rviços do ujudautu-genoml
CUS!I
dt' Reclusão dn 2." Regiiio :.'\filitnl' (Vise\l)>>:
\ttigo IlH.O «:.'\{at'l'inl de consumo corrento.
n.v
«.\1 tériu .pri mns c produtos ncnbndo
011 meio
'I<'ahlldo~, puru RS ofieinn« dI'
]lrt siditírios:t
. . . . . . . . . . . .

:n

Cllpítliln 8.° «EIl("\rgo~
J)
pl'~H" geruiss :

gl'rlli"

do

\I ()()() 00

Milli!ltóriu--

.\rtigo :32.1.°, 1l.0 1) «1'< ssoul conbrutndo
"lílll'l\ <I) «nmtific' (;õ, s de médicos

... »,
civis»

1·17000 . <lO
(j

.\rl.

a,o

Como compeusaçâo

!ln urt ieo anterior,

001 778 i'O

<le~igllauo~
as cgui ntes altera-

dos créditos

são efectuadas

':oc" ao Orçurnento
Geral do Estado cm execução,
1'('J>J'(' ent at ivns <1p <lll111CUtOS de previsão de roccitus e UO
l'l'clllC;i'ío cm verbn-, de rlespesn :

Cnpltulo
('lIJ>ítlllo
(:uP!tlllo
(apltlllo
('UJlÍ!.1110

('opitnlo
('IlPftulo

\lilli..,It'·rio
1.0, nrtigo li.o, II," I)
2.0, nrtigo 21.°, n."
3,0, artigo ;;9.·, n.O
!l.o, rtigo no,o, n."
.1 ° nl'tigo lll!'!.o. n.O
8'0'
nrtigo :110.°, II.
nrtig
Ul!í.o, 11,°

:0:

<lo E\.(·rdlo
{i17 UOO. (lO

•

48000$00
1;") 000$00
:32 250$10
9000$00

1)

7)
~)
1)
1)
])

2 000 OOO$Ot)
3 2!i0 52R ·W
Ü

001778$80
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E"tn" correeçôes
orçamentais
foram
regist ada« lia
Direcção-Geral
<la Contabilidade
Pública , nos termos
do § único do artigo 36.° e nos da parte final do artigo 37. o <lo Der-reto n. o !R ;18], ele 2+ dr Maio de l!);Jü.
r a minuta do presente decreto foi examinadu
e visada
pelo 'I'ribunn 1 (lo Contas, como preceitua
o ul udido

~ iinit-o

do artigo

Publique-se
1)<1<:011

lBG1. -

;Hi.o (10 ])(>('1'('10

(' cumpra-se

do Governo
A~fl~RlCO

C01110

u." ]8 381.

nele

da República,

DEUS

RODRIGUES

se contém.

24 de Outubro
TIIO\I.\Z

-

do

.:1nlll-

nio de Ülineira
'al azar - Loeô (foI/falo
da Cu nh a
Sot toniauor Correia de Oliveira
Alfredo
Rodri.Cfllcs
dos Santos JÚl/i01' - João de .Vatos .s nt u ucs l'arelaAntonio
,l/al/llel Pinto Harliosa - .l/ário Jos{ Pereira
da Sil!'(1
Ferno n do Qu int an ilh a 1frl1doll('(l lJiasA Iberto ilfal'ciano Gorjão Franco ""ogllrira - Eduardo
de .1mtltes (' Oliveira - Manuel Lopes de Al meida _
José do .Ynu'ilnellto
Ferreira
Dias Júnior
Carlos
(James da Sill'a Nibeiro - ./o.~f. J oào GOIl('all·cs dr
Proença - J1rnrifJl/c de .liiral/da
rau'olll'l'los
J/artills
dc Carvalho.
I

Ministério do Exército
Repartição

Deoreto-Lel

do Gabinete

n.O 43993

Cousidernudo
que pelo dispo. lo ll~ urt igo .1.0.° do De«reto-Lei
n." ;3G ;HJ..I-, (II' ~ I de ~faio dI' l!l.J.i, ultr-rarlo
pelo De('rpto-Lpj
11." ;IR H](i, (!t- 1< de :-;1'j('llIhro
dI' 1 D.)~.
apc>lla~ (; pormi t ido uos ofir-iuis do K"c;r('iio t'xc'rl'('l' II
diroito e1(. yoto na pll'i('uCl do Chd(· cio E~ia(l();
Aipndc'1)(!o ti que, P1;1 \iJ'Íllllp do :I<'1l1al "i"'Ü'lll:l dc'
plei{;iio cio Chpf' do Esta(lo, c:lahC'lcc'i(lo no artigo 'i~.o
da ('()ll~t ilUi~'ilo, S<'gUIHlo a l'l'da('r,:iio quc' lhe foi dada
1)('la Lpi n." 2100, (le> 2!l cll' AgoslO dI' I !l.j!l. c' no ll,,c 1'Pto-Lpi 11.° .j.;~ 5-tR cip 21 (]<, )1a1'(,o (1(, 1!)(il, o 1':\:,'1'(·jeio elo (lil'pito cIp ,:oio fi('ou lilllita;lo aos ('()lllP()IH'Jl!l'~
(lo 1'1'i'i}lp(,tiYo c'ol(.g-io plpitor,,];
.•
('olli'iiell'l':mc!o, fiualllH'n1c', ni'io se' julg'a!' adll11""I\'''!
quP iI g't'Jlpl'alida(lp
(los ()fi('iai:-; elo E. ~I'(·it(l "Pja \'I',!udn
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participar em actos eleitorais de elevado interesse na«ionul, o que. aliás, se não verifica, presentemente,
em
relação a todos o.' ramos das forças armadas;
'('''ando
€la fuculdade
conferida
pela 1.& parte do
n ," 2.° ao artigo lO!l." da Constituição,
o Governo der-reta l' eu promulgo.
para valor como lei, o seguint(':
Ar1igo 1.0 A l'l'a:u'ção ao corpo do artigo 43.0 do
Decreto-Lei n .? 3ü 004. de 24 dr Maio de 1!l47, alterado
pelo Decreto-Lei
u.o:3 !l16. ele 18 de Setembro de 1952,
passa n ser a spguinip:
Art , 4:3.° O oficial do Exén'ito
PHtá sempre pronto
I'(}OI)('1'a1' na reul izução
dos fins superiores do
E,.,tado (' a (h·fl'lu]p1' os pr inr-ip ios fundnmontnis
d
1)1'cl(,1lI (lo] íti(';) (' sociu 1 esta lwlp('idos
na Constitui,:iio. f:. porém, pro ihido ao ofic-ial do Ex{>n·jio em
-urviço l'ft'd ivo P. '('1'('('1' nct.ividados pol ít ieus, tnmur
p.rrte em puguas da mesma nuí.urczu. inscrever-se
em ugrcmiuções
de curáoter par! idário ou por qual(pu'r formâ colocar-se cm dependência
estranha
à
<lo" chefes e nuloridudes
ruil itnres.
E permitido,
no «ni anto, aos ofir-iais elo K·(~]'(·ito
exercer o direito de voto 11:\ el i(;ão dos Deputados
il Assembleia
Xucionnl
p. aos que fizerem
parte
110 «ol 'g-io (,]('ijor:tlIH'p\'isio
no artigo 72.0 da ronsti11lil'i'iO, na plpi(;ào (lo rh('f(' do 'Estado .
.1

.h!. :2.0 Es1p (1l'('l'1'1o-!('i
gOl' PllI

1<1<10 () 1('l'ri 1lÍrio

Pnhliqu<,-

I' I'

('IIJll(ll'n-"1'

(,111ra im('rlin1nnwllü'
n,\(·joua I.
('omo lH'le

S(>

('lU

\'1-

<,oni{>m.

26 de Olltuhr<l til'
RODRwm:s
TnoMAz -- ,1 ntó/lio til' Olil'l·iro
. '1/1/1'::111'-.!O.~I~(/011 ('f/7o da ('1m7w Sotto1/11/.1/01' (;01'1'(';11
dI' OII1'I'/ra - .ll/redo
Rodrifllles
dos
,'(/lItO.< ./Iíl/iol'
'/1/(;0 dr .1!ntos .ll/flllleS
1'arelll. t I/tlíllilJ .I[alllll-7 F/llto IJ(/r!Josl/ - .lflÍrio
J os!> Perr;ra
dl/ :'il"o _ Ferlllllldo
(Jllilltllllilha
J1[l'lIdoll{'((
l)ias.llbr.rt() .1111/'(';(/1/0 (,'orjtlo Frlllll'() .Yo.IJ,((·im -- Ed/lardo
di' .ll'IInt(.s
I' Olil'I'irtl-,lla/lll('/
T.d)/Ir.~ dr .tl/llr.illtl
./I}.'I~ rll} .\'/I ..,.iult'lI/o
FI r/'('/rll
])ills
./ Ifllio/' - ('(/rlo.~
llomcs IIn . '/ll'a Ribeiro - Jos{ .folio GOl/fllll'('s
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11- PORTARIAS
Presidência
Gabinete

do Conselho

do Ministro
Portaria

da Defesa
n

o

Nacional

18 757

Manda
o Governo
da Republica
Portuguesa.
pelo
Ministro
da Defesa N acionul, o seguint :
Sos termos do artigo Ü.' do Decreto-I, i u." 42559,
d 3 de Outubro de I9otl, reforçar com a quantia que
se indica a seguinte verba da tabela de despesa elo

orçamento
em vigor

privativo

das forças terrestres

na província

Despesa«

dade

como
na mesma

Presidência

unO OO()()O

-----

contra pu rt idn a seguin t (~ ti is poui bil itabela de despesa:

.\.rtigu 6.°, 11.°1),
aHn,'o. a) o(11utcl".a. de c n
corr 'nt,' - Mun içõ« - D fOlIO .re I

O ~liniHil'o

...

com u "llItcrilll:

Art igo 6.°, n.? 1), alínea c) dlnl<ori:.d de consutuo
corrente - Munições
Diversos cxplosivoss ..

t OJll ando

ultramarina

de Moçumbique.

\111\'

do Conselho, :2 de Outubro
da Defesa
ncionul , .ll/l/illlo

\lOO

t

)

00

de lUGl.de Olirnira

Solacar .
Portaria

n.O

18761

Mall<ln o Governo (1<1 lü'púhhl":l
Portuzu .su , pelo
Ministro
da Defesa Nacionu l , o seguint!':
Nos termos elo urt igo G..' do I>el"I'l'to-LcÍ 11.0 .~:? 5~!).
(1('
de Outubro
de 1D59, lt'fo1"\,at·. cuiu as (fltanha
(PI(, S' indicum
as seguintes
verbas da t .. hel n de d ".
lJPsa do orçumen t o pri vu t ivo (la ~ Iorçus t erre t.no, ultrumnriuus
em vicor na provmoi .. tle .\ltl)alltl)l(l'lt!:

a

J)/'II/IIl.iU"

("0111

o 1II,t/..,.iClI:

.\.rtigo .1.", n.O 2), tlin a a) cAqllisiçõ
.I... ulili·
:w«i\o ]lCTIIlnlltln t •- J lóv"js
~Iobi Iilí ri,
m!l'
l 'ri I de Ilq\1:trt.t-lnlJll'llt(l ""\ltI"O.
rli .,
II o
l'f;Pl:t'Íficu.<luR IlM l\línCHS seg\lillll'»
.....
•\rlio" 1.", 11." 2), nlíncl\ h) ,.\q\li it; t d ulili.
Zftci:lO p rlllnlJ('tl
- :\1ó\'('is - )Iàqllin
. d
ert'Vt r, ti,· clllculnr, u c ul.noil •.! .ln. dupli(' lo.
'P , fit"h -ir
rr "(ll"l n1
lI"r ;; ,leul
.1 Ir,III~/ltlrtllr

.

{í

,UOO

I

1." iérie

ORDEM

DO EXERCI'l'O

'I'rans portc . . . . . ..
Artigo 4.°, n.? 2), alínea f) «Aquisições de utilização permanente - Móveis ---: Aparelhos,
instrumentos
e outro material
de equipamento
técnicos
)..rtigo ·1.°, n.? a), alínea ü)
Aquisições de utilização permanente - Material de defesa e segurança
pública - Viatu.ro.; especiais
ou de
transportes
especializados
c Ul' combate» . ..
.\rtigo ,).'), n ." 1), alínea a) «Despesas de conservação e aproveitamento
do material - Imóveis - Iufra.estruturass
. . . . . . . . . ..
Artigo 5.°, n ,? 1), alínea b) «Despesas de eonservaçüo e aproveitamento
de material - Imóveis - Outras
iustalnçôes»
. . . . . . . ..
Art.igo 5.°, n.v 1), alínea c) «Despe:i<'1s d conservação e aprovei ta men tç <1(. material - Irnóveis - Habituções s ...,....,....
Artigo 5.°, 11." 2), alínea u) «Despesas de corto
servação
aprovei la lT\ eu to do material
Semoventes - \' cículos com motor» .

Pnqa 111,'11 to ti" "r rl'Í~'o,~ c di 1'01'808
yox:
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700000$00

300 000 00

1 700 000$00
50 000$00
400000$00
300 000 00
1 000 000$00

sucn r-

•

•vrt ico 7.°, n.? :J) «D' pesas de higiene, saúde e
conforto - Luz. aquecimento,
água, lavagem e
liIllT"-'Za)
. . . . . . . . . . . . . ..
.\rtigo
.", u." :.J), alínea. a) eDespcsus do comunicaçõ ' - Tran portes - De material»
.\rtigo 10.°, n.O 7), alínea a) «Encargos adrninist rativos - Publicrdade e propaganda. - Publicação de éditos c nnúncio-o . . . . . . . . .

1 000 000$00
450000

00

30000

00

5930000$00

tomando
dud

como contrapartida
a sezuinte
disponibilina me 'ma tabel a de despe a:

exist ent
Dt'8/II1SUS

COIII

o

/10680a/;

\rtigo 1.0. 11." 1) e Hemuu 'rnç!'"
cortas ao pessim
exercício - Pés (l. I elo quadros aproo
\'1\<10
por lei, . . , . . . . . . . . . . . . ,
'.\rtij.!Cl 2.°, 11." 1). \1íIli'1l (/) «lt(>lIluJ1l'nl(;õl!~ a.ci
(I Iltni _ (lrutifirllçill
de fuudos
(' ;;erviços
p ci,\ii; - l'e.; 0:11
mihtl\r:t
. . . . ..
\rtl 'o a.o. 11.0 1) (Outus
de.!)( IS ('Olll () ]les.
nal
.\1imClltRç
O i,
l'ri\ç'l»
. . . . . .

fi

oan 000

00

400000$00
!i00 000$00
fi 0:10 000$00

( Pr!. i,clt'l11'ia do Con.·plho, 4 d
~ Mllll

alazar.

iro

<la

D fesa . aciollul.

utuhro de 1!)61..1nt6nw de Oli1'círa
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n.O 18779

PortarIa

Manda o Governo ela República Portuzuesu.
pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
N os termos do artigo G.° do Decreto-Lei n." 42 559,
de :3 <10 Outubro de 1!)59, reforçar com as quantias que
se indicam as seguintes verba H da ta 1)('1a (]0 despesa do
orçamento privativo elas forças terrestres ultramarinas
em vigor no Estado (la Iudia:
Deenceas

COIII

o nuiieriol :

Artigo 4.°, n.v 2), alínea u) «Aquisicões de utiliznçüo permanente
- Móveis - Mobiliário,
lna·
tcrial de aquartelam .uto c outros artigos não
especificados nas nlíncns seguintes» . . . . ..
Artigo 5.°, n.O 2), nlínr-n a) ~ DCl-1p('sIIS do L'OI1'<l'l'·
V'U;iLO e aproveitamento
do mntorinl
I:>P!rlO.
ventos - V cículos com motor» . . , . , , ,.
Artigo 5,°, n.v 3) «Desp SaH dr eOllSL'I'VI\L;i"to L' uprovr-itnmento do mnt riul - Móveis» , , , , "
Artigo 5,°, n.s 4), ulíuon a) Dr-sposn« dl' {'o!1SL'I'·
vnçüo l' nproveitumeuto
do mntcrin!
:\rtltl'rinl
dL' dolosa
L' Hl'gnrl\nç,\
públicn
\l'I11nllll'nlo,
uquipnmunto
c outro umtvrinl
dL' glll'lTtlit , "
dc

1'IIY(llllfnlo

Hl'/'Vir;OH

('

div('/'so:;

700000
1 :;00

onu

00
00

100 000 00

~jO 000

00

l'lIcar·

qo«:
7,". n,":l)
J)I'Spl'StlS dl' higil'IlL'.
núdo l'
conforto - Luz , nquct-imcn to , "lgull. lnvngorn c
Ii llIpL'l.a»
, , , . , • , • , , . . , ,

Artigo

tomando

cout mpu

('OJlJO

d:ul(,~ exist

utes

])rH/I('HaH

na
COIII

rt

ida a:-;

1111'-;1ll:\
()

(li~ponihili-

s{'g'uintl''''

1:11)('la de rlospcsa:

1'('H,~fllIl,'

.\digo ] .", 11.° 1) Ltl'IIII1IH'I'IIl;O">i L"'rlIIS 110 pI' •
snul i-m CXl'l'l'iL'io - J\ ;\1)111 dos 1)llIIdI11. nprovudos pur Ipi» , . , , , , , ..
, , ..
, "
.\rligo 2,", II." 1). "linl'lI II) «HI'IIIIIIl[>I'I1t;IH'" Ul'l.
dl'lIt.nis - - (;l'lItifiL'III;i'II'S di' fundos "l'l'\'iI'OH
l' •
Jll'c'ini .. - P '"SOU I Illilitlll'»
, , , , • ' • , •
.\I'ligo
:1.", II.U ]) ~()lIII'lIS d" 'pL' ns 1'lIln " I'"
",1111

• ,\IÍllJrntuL;i\o
CViII

/)CR/'f,Q<l8

.\J'tigo
I.,";no
('11111

.1.".

I).

II."

I'IS pl'lll:ns»

nlll"

1"'l"lI\lIl1l'lIll'
111111 III'»

•

,

•

-

fi

.•...•

'

1 7;;(10(10

()t)

I:;Oo(lO$O()
}:I\I 000

00

IIltllnilll:

II II)

«,\qni

SCIIIO\'I'

di' IIlili.

il;IH'S

111l'

-

•

\'

{L,tdos
o

•1

1l'IIllHI,urlar

..

11 O(lO. (lO
---

...
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. .

:2 050 OOO:;i()O

..

.\rtigo 6.°, 0.° 4), nlfnca a) «Material de consumo
corrente - Muuiçõ 's - De fogo real» . . . ..

400000
2450000

Presidêuciu

O Ministro

00
00

lG de Outubro de ]HGJ. N acionul, .1ntIJnio de Oliveira

do Conselho,

da Defe

ra

• 'olazar .

Ministério do Exército
Repartição

do Gabinete

do Ministro

Portaria
Verificandoa conv niência de alargar transitoriamente a condições insertas no artigo :309.° do Regulamento para ti Promocão ao Posto Inferiores do Exército,
aprovado P la Portaria n." G972, do 2G d Novembro de
1930, para feitos ele concurso a furri I corneteiro ou
clarim, no tc~os
(lo artigo 13.° da portaria d se de
, etembro d 1.1;>7, a fim d permiti!' uma maior afluõucia de concorr nt s:
Manda o Governo
da República
Portuguesa, pelo Ministro do Exército, o ~ guinte:
condição :P do artigo 30D.o do Hegulmnonto para
a Promoção ao Postos 1111' riores do Exército, aprovado
pela Portaria n.? 1i\17:?, de ~() do ovembro
de 19:30,
pa rsa a t l' a
euint redacção:

3.:lo T r

C)

2.° curso da'

e scolas

r gimentais

ou,

na sua falta. . r proposto p lo r "p ctivo comandant
t r, polo II! nos, quatro anos de serviço no
po: to, COIII louvor s
muito boas iníoruiucoes,
(

um nível ti eulturu ali quudo ao xcrt-ício das Iuns ele :arg nto.
~lini-t'rio (lo Extll'C'ito, IIi d Ontuhro d lUI)!.~1ini. tro do E. r -ito, .l/úrio ./O,~I; Pereira da ';/rn.
çõ

I)

I

Presidência do Conselho e Ministérios
das Finanças e do Ultramar
~J allda
t ro

:\Iilli

Portaria n," 18781
() U()\,( rno (Ia Ht'públ i('1I Portllguesa,

da ]) ,fI

:t •

~ar.iollal.

das

FiJl:tII!;as

\!

!H').u:.;

(lo I 1-
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tramar, aprovar e publicar, para execução pelos correspondentes serviços, as seguintes

Instmões ma a cmessão

~a su~Yeo~ão~e família,

instituih Jelo Decreto-lei 0,° ~~ ~n,~e n ~e Jnl~o h HU
1.a Têm direito à subvenção de família, estabelecida
pelo Decreto-Lei n." 43 823, em benefício das pe soas
de família que com elas viviam a seu exclusivo cargo
e não possuam meios de subsistência, as praças, casadas
ou com encargos de família, que sejam convocadas ou
mobilizadas, entendendo-se como tal, para este efeito:
a) As praças na disponibilidade,
licenciadas e das
reservas, com excepção das da marinhagem do grupo A
e das da taifa, que sej am chamadas para a prestação
de serviço efectivo na metrópole ou no ultramar;
b) As praças a quem seja imposta a prorrogação do
serviço efectivo, findo o prazo da prestação de serviço
obrigatório, ou de readmissão ou recondução, com excepção das da marinhagem do grupo A e das da taifa ,
c) As praças nomeadas para serviço no ultramar,
com excepção das da marinhagem do grupo A e da da
taiía, quando se destinem ou façam parte de:
Lotações ou guarnições normais ou de reforço.
Guarnições dos navios da Armada designados pelo
chefe do Estado-Maior da Armada para longa
comissão de serviço de soberania nas província,
ultramarinas,
de duração não inferior a um ano.
Forças de desembarque a que e refere o Decreto-Lei n." 43 773, de 1 de Julho d 1961.
2.& Consideramda subvenção:

e como família para efeitos do abono

a) Mulher;
b) Pilhos de idade inferior a 16 ano ;
c) Ascendentes COm mais de 60 ano ;
cl) Irmãos ou irmãs de idade inferior a 16 anos;
e) Mulher se agenária que criou ou educou desde
a infância o convocado ou o mobilizado, sendo
este órfão, e 'po to ou abandonado.

J.a ~érie
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As idades estabelecidas não são de considerar desde
que os respectivos inflivíduos estej am fisicamente incapacitados de angariar meios de subsistência.
0.'" As pessoas referidas na instrução anterior não são
consideradas a exclusivo cargo da praça quando esta
não seja o único responsável pela sua manutenção.
4." Em nenhum caso poderá ser concedida mais de
uma subvenção de família por cada praça.
5." Quando sejam convocados ou mobilizados vários
irmãos do mesmo agregado familiar a subvenção será
ltuicamente a correspondente a um deles.
6.'" Consideram-se como não possuindo meios de subsistência os agregados familiares cuj a totalidade dos
prove"Q.tosde qualquer natureza por eles auferidos, com
excepção dos vencimentos e abonos militares da praça,
não atingem os quantitativos estabelecidos para a subvenção, em cada caso.
7." A subvenção de família é concedida mediante re~lUel'illlento da-praça interessada ou das pessoas que se
Julguem com direito à subvenção, dirigido ao titular
do respectivo departamento, e desse- requerimento devem
constar os nomes e graus de parentesco dos beneficiários
e, bem assim, a indicação do proventos de qualquer
llatureza auferidos pelo agregado familiar, com única
e~clusão dos vencimentos e abonos militares da praça,
<h criminando a re pectiva proveniência.
8." A prova de direito ao abono é feita pelos seguintes documentos, que deverão acompanhar o requeriIhento:
n) Atestado, pa sado pela junta de freguesia da
re. idência do requerente, comprovando que as
pessoas para quem é requerida a, subvenção
viviam com a praça, a sou exclusivo cargo, e
declarando:
A totalidade (los proventos de qualquer natur zu auferidos pelo agregado familiar
da praça, com excepção dos vencimentos e
abonos militares desta, discriminando a
sua proveniência;
e tem conhecimento de serem pagos ao Estado pelo' membros do agregado familiar
quaisquer coutribuições
ou impostos, quer

I

L' !-,hic

sejam ou uilo liquidados
nomes.

nos respectivos

Quando o atestado respeite a mulher sexagenária que haja criado ou educado desde a
iufância a pnll,·a, sendo esl a 6rfi'í, expostu 011
abandonada,
deverá ainda comprovar ostns
circunstâncias;
b) Certidão de idade de cada um dos beneficiários,
com excepção da mulher da praça, bem como
das pessoas de que seja atestada a incapacid~de ífsica para angariar meios de subsi IênCIO. ;

t:) Atestado médico, passado ou confirmado pela autoridade sanitária competente, comprovando
que estilo Hsicnmentc incapacitudas de angariar meios de subsistência as pei:\soas em benefício de quem é requerida a subvenção e
cujas idades não estejam abrangidas pelos limiles estabelecidos ;
ri) Nota de assento da praça, preenchida apenas
na parte que interessa tt definição do direito
ao abono.
!)." Os serviços competentes dos vários departamentos
poderão exigir, além dos documentos referidos na instrução anterior, quaisquer outro julgados indispensáveis a uma mais completa verificação da. situação dos
beneficiários, quando tal se reconheça necessário.
10." ]<; dispensada a apresentação dos documentos de tinados n comprovar condições que pos am ser verificadas atravá: da nota de assentos da praça.
11." A subvenção ele família é devida por Gado.dia de
permanência nas fileiras, a partir:

n)

Hi. o (lia con tado desde a data da apresentação ao serviço, para as praças referidas na
alínea a) da instrução 1.a;
li) Do 16. dia contado de. de início da prorrogação d.o serviço, por imposição, r=.as pra2a~
refcridns na al inca b) da mesma lOl'ltruÇuo,
r;) Da rlntn da partida para o ultramar, p~ra as
praças ref'eridns na alínea e) ela menCIonada
insil'\H;ão.
])0

0

°

fi55

ORDEM DO l~XERCI'rO N. o 11

1.' Séri«

12.& A subvenção de família será abonada com início
nas datas estabelecidas
na instrução
anterior,
desde que
seja requerida
dentro do prazo de 60 dias, a partir de
cada uma daquelas
datas.
13.& No ca. o de, posteriormente
à convocação ou mohilisação,
se verificar a ocorrência
de factos que criem
condições justificativas
da concessão da subvenção,
esta
será abonada a partir da data em que for requerida.
l·La Quanto à praça
que ne ta data já reúnam as
voudicões ueces. árias ao abono, o requerimento
deverá
",]' apresentado
no prazo de 60 dias após a publicação
das pre. entes instruções
e o seu pagamento
é devido a
partir da::- (lnta' referidas na instruçâo 11.", se e. tas não
forem anteriores a 1 ele Março de 1961, caso em qu(' a
~1!h\'('Il<;i'io sÓ será devida a partir desta <lata. Os abouos
11;10 requ ridos
dentro do prazo estabelecido
só são <1('vides a partir (la data elo requerimento.
15.& O abono da subvenção de família cessa a partir
<10 mês 'eglliIlte àquele em que termina a situação que
1II e d eu origem.
16. a ~ O corrente ano económico os encargos resultantes elo pagamento
(la subvenção de família são suportado ':
T

fL) Pelos orçamentos

dos respecti vos departamentos:
os respeitantes
às praças convocadas para er"iço c. .traordinãrio
na metrópole;
Pela verba inscrita
no orçamento
de encargos
g-erais da Nação para « :Forças militares
exiraordinúria
no ultramar»:
os respeitantes
li pl'<1(:as em serviço
no ultramar.

ú)

17.u

.\

<'Il<'al'gos

pmI ir de 1 <le
'erão suportados:

J unciro

elo 1962 os referidos

II)

I'ulos orçumcnl os do respectivos
departamentos:
os rcspcitun es t\S praças convocadas para servico c."tl'aol'!linál'io lHL mctrópols ;
I)) P('lo~ respect ivos Ol\'Hll1entos privativos:
os {lHe
('OITl'S()()Il<lCIll
;l~pra(;as das lotações ou guarIli~õ('~, normais;
(.) }l('lo resper-Livos on:alllenlot< (las forc,'as milita1'('
l' il'aoJ'(lill:íria~
no ultramar:
os que ('01'rv-pondcm :
í

• S pl':l<;U;{

ou

gll:l

11:\ siluH\,:lO
cl~'reforço
rn i,'õ('s 1l0r!1l:l1S;

;1:;

lotações
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Às praças das guarnições
dos navio da Armada atribuídos
sem carácter permanente
no comandos
nuvais ultramarinos
e às
pra~as das forças ele desembarque
a que
se refere o Decreto-Lei
n ." 43 773.
18." Os eusos omissos serão resolvidos
Ministro
<la Defesa Nacional.

por despacho

do

Presidência
do Conselho e Ministérios
das F'iuauçn«
do lTli rumar, 18 ele Outuhro de Hl61. - O Presidente
<lo Conselho e Ministro
da Defesa Nacional,
António
dr Oliveira Solaza», - O Ministro das ll'inallças, .1/1p

túnio

Pinto Barbosa.

J[nllllel

Ministério do Exército
Direcção

do Serviço

Repartição

de

de

Pessoal

Ofici~is

Portaria n.O 18782
Considernndo
a oscnsses do oficiais médicos <lo quadro
pormnnon h-, aei ualmentc
em número muito insiguifir-unte para as lH'('('Hsiclac1es do ]~x ircito, mot ivada , cm
pnr!«, pela falta (1(, candidatos ao' concursos ordi ná'rios,
allt'rios (lt' luu'mouiu
com a Portaria
n ." 11 332, de (j
(ii> ~[ai() dI' lf.l46;
'l'orunndo-sc
uer-essririo
prmuov ('1' a mlm issão nípida
d" oficio is méd i('()s uo quadro
permn ucnl e , (li~p(,Jlsando
11:-; Iotmu l idndos
(]elllol'adas
dos ('Ollelll'SOi'l
ordiu:íl'ios:
~lall<la

() UO\'('J'1I0

(la Rcpü bl icn

POI'!1Ig'U('sa,

pelo Mi-

u i-t ro do I';:"én'ito, aprovar
(' pôr em c-,,('et1~ão o seO'lI in!c:
.., 1.° l~ u lx-rtu. 110 ('ol'1'l'ntc :\1\0, u m (:OIl('ll1'S() cxtl'HOI'd iu.i rio dO('1I111('IIf<d para níiciuis
Illt-di('os (lo quadro
1)(' 1'111 aneu t c.
. .
'2." A :llH'rtlll':! !lo ('Oll('lll':-;O spd :lllllll('iada
no 1),(//'111
rio

()ol'('rl/o

a udruissúo

I'

11:1

Or(/I'II/

:10 l'Ull('lll'S()

do
SCl'C~

g,l'l~rl'if()

do W dias.

(' () 1'1'<1:1,0

p<lra
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de admissão ao re-

(I) Ser cidadão português,
filho dp pals ]101'111gueses;
li) Ser solteiro ou casado com senhora portuguesa
originária, ou de pais com que Portugal mantém relações diplomáticas norrnais ;
c) Ter aptidão f ísica verificada pela junta médica de iuspecção e altura mínima de 1,62 m;
d) Jão Ler completado 36 anos de idade no dia
31 de Dezembro do corrente ano;
e) Ter obtido )10 cur o de Medicina das Universidades da metrópole média geral não interior
a 14 valores, podendo essa média descer até
12 valores no ta o de o candidato se achar
habilitado COUl o internato geral dos Tlospitais Civia de Lisboa;
f) Estar iegal e moralmente habilitado para exercer a m .diciua e a cirurgia;
g) '1 er prestado serviço nas fileiras como oficial ou
aspiruute a ?fieial miliciano em qualquer
arma ou servlç'o;
h) Dar garantia de cooperar na rea.lização dos fins
superiores do Estado e defender os princípios
de ordem política e social estabelecidos na
Constituição
Portuguesa;
i) Pos suir em alto grau o sentimento de devo~·ão
à Pátria;
j)
ão ter sido condenado nos tribunais civis ou
militares em pena <lue o impossibi lite de seguir a curreiru das armas ou de ingressar 110
corpo de oficiais do (11.IO(ho permanente do
Exército.
§ único. Considerum-se ao abrigo das alfueas (t) e
b) dest núm '1'0 os in<livíclllos filhos de pais porLuguese~
que tellham a(lcl'liri(lo a Jl:1(·ionalidnu(' brasileira e de
hrasileiros <111(' cnhum adquirido .(1 llacion(1~ida~c l~ortUg'llesa,
.. e o: pais t iverem eU)lIprHlo as olmga,oes rm}>o,t" pela L ii do U 'erut:llllOll10 c Serviço Militar,
(}\laneIo a ela ruj i10 ....
í
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4.° Os candidatos
para
tos:

admissão

deverão
instruir
o seu processo
ao concurso com os seguintes
documen-

L) Requerimento
dirigido a S. Ex." o Ministro do
Exército;
2) Certidão de irlude narrativa
completa;
3) Sendo casado, certidão de idade narrativa
completa. da mulher;
4) Pública-forma
da carta do curso ;
.5) Certidão da «l assificação final do curso de Medicina;
G) Certificado da Ordem dos Médicos provando que
nela está inscrito e com direito ao pleno exercício das Ruas funções;
7) Nota de assentos completa;
8) Declaração a que se referem as alínea
h) ei)
do número anterior;
D) Certificado do registo criminal,
actual iaado, no
mínimo,
três meses untes da entrega dos do-

cumentos.
§ único. 'l'odos estes documentos
quaisquer
outro'
comprovativos
de competência
ou mérito especial serão
entregues
na unidade ou estubelecimeuto militar a que
os candidatos
pertencerem
até ao último
dia fi. ado
para a admissão ao concun () e deverão dar entrada na
repartição
competente
do Minisi6rio
elo Exército,
no
máximo, aí dois (lias depois de encerrado aquele prazo.
5.° 0" candidato"
Húruo ordenados,
para ndmissâo e
cousequeutc
color-ação no quadro 12('rmnn nte de oficiais méd icos, por ordem dl'el'Ps('(,llt<, das ('las"ifiea~'ões
do curso de Medicina.
ü.o Os candidatos que p()H~Unll1 alO'ullJ:1 espeeializar;ão
ou título de internato
beneficiarão
cln prpfc.>l'('tll'ia, c1elliro da lJJ0SlIIa rlasRific:\r;íl'o no curso.
7.0 Bm igualdnde
de clnssificnção
l' coner-se-á
às
preferências con tantos do ReO'ulnme;lto elo. ('oncur>;os
Ordinãrios para Oficiuis Méd~os.
8.° A liNtn elos cnuditlatos
udmií idos nus coudições
citadas nos nÚl11('1'OR ant(,l'iol'('s sor.i puhlicada
na Ordem. do E.th·rito, sondo a ('olocll\,:io proyisória ~w respect iva escala de nutiguidud
s f .itn de hnl'llIonH\ ('0111
<JS n." 5.°, 6.° o 7." ela prcs nt
podaria,
ficando iusé
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critos t~ esquerda dos oficiais médicos aprovados no último concurso,
no posto de alferes médicos.
9.° Os candidatos admitidos
erão mandados apreselltar na Escola do Serviço de Saúde Militar,
a fim de
frequentarem
um eKtágio destinado a completar
os seus
conhecimentos
militares
e técnico-militares.
§ L? O e Í!lgio a que se refere este número terá a
duração
efectiva
de três meses e será constituído
por
uma parte teórica e 1I1na prática.
~ 2.° O prograllll1 do estágio será elaborado pela Direcção do Serviço (1(' Haúde e constará,
nas suas linhns
gernis, de:
I) Parte teórica:

a) Elemento'
de táctica
nisação militar,
b) 'I'ácticu

geral,

topografia

e orgu-

sanií.ária.

r) Agentes qu ímicos, f Isic-os e bacteriológicos,
d) Medicina militar tropical,
que dará direito
diplpma.
e) Cirurgia dr guerra.
/)

Higiene

militar.

II) Pad
'I'erá lugar
Hospital

a

prática:

llO 1.° grupo de compunhias
de saúde,
~filit:1l' Principal
e laboratórios.

§ :Lo Salvo o caso rlp mohi lisaçâo, OH oficiuis estagiários não SPl'iio dI'S\"1:1(10sdurante o E's!ágio para qual<j1H'l' serviço
ext orior.
] 0.° 'I'erm iundo o I's!,ígio, o conselho de oficiais instrutores
enviurá ao director
(la hs('ola do Serviço de
~aúdl' Militar 1111111 :1pJ't'(·ia,i'ío sobre o u proveitamento
t' aptidi'ío
munif'estudos
po)' curln 11111 dos pstagiários.
I~sta~ informuçõcs
sNi'ío dadas em srpal'a(lo, de J))()(10
u POd(,l"lll ser ill!t'g'ra<1:1s JlO }ll'<)(,Csso iudividual
(1(,
vuda um c10s pstagi:irios.
.
, ~1:" A promoção ao posto rle I( IH'ltte.c.o Illgl';S~O (~e~ll1h"o uo quad!'o pt'l'Il1:1111'~ll{' <1r ofiel,als do Ji,x~:e~to
SOlllente s ('fef'tnari\'o rlf'pOlS dl' os nlfcl'('s esülg1arlOs
terminar
111 ('0111 npr'oYf'itn1l1pnto, c. b~:Hl infor]11a~?e,
(1\1:111ton (PI:didadC's milita!'!'s,
(llsclpI1l1nl'Ps, moraL e
Pl'ofis"iollais,
o (",;j:íg-io <]11(' fl'l'qurntal'f'})1.
.
]2 .. Os a]f<,l'p>; pstagiúrios
quI' nu,o mel'C('cl:C'Jll lnfol'lllal,'ilO fa\,OI':Í,n,l no cslú<yjo a <p1(' !OI'Plll ohngados
.S('l'uo eliminados
por <1('sp~r.ho elo 'Ministro
do ExércIto.
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13.0 Os oficiais admitidos
no presente concurso ficam
obrigados,
após terminarem
o e tágio, a prestar,
em
seguida, dois anos de serviço no ultramar.
14.0 Após o serviço no ultramar,
os oficiais médicos
que o desejarem
poderão especializar-se.
O número de
Yagas em cada especial idude será fixado anualmente
pelo Estado-Maior
do Bxército,
con ultadu a Direcção
do Serviço de Saúde elo Miuistério
do Exército.
15.0 Os oficiais ou aspiruntes
a oficial miliciano
que
se encontrem
no ultrnmnr
prestando
serviço i\ data da
abertura
do presente ('OHC'Urso e desejem concorrer ingressal'uo no quudro permanente
com o posto de alferes,
"e satiaflserem
2ls condições exigidas,
só E'fectuando o
estagio a que silo obrigados após o seu regresso tt metrópole. Se tiverem nproveitnmento
no mesmo e. tãgio,
ingressarão
definit ivnmr nto no quadro ele oficiai. médicos, sendo então promovidos
ao po 'to de tenente
e
intercalados
com os restantes
concorrcutex,
consoaute
a sua classificacão
no Cll1'SO de )Iedicilla.
16.0 OS CUSOS omissos continuarão
a ser regulados pela
Portaria
11.0 II aaz, e1(\ 6 de Maio
de 19-1G, que trata
dos concursos ordinários.

Ministério
O Miuistro

elo '<;,én'ito,
20 dI' Outubro
cip 1!)(iI.
do Exército, ,l/lÍrio Losé Pereira da • ilua.

Presidência do Conselho
Gabinete

do Ministro

da Defesa

Nacional

Portaria n." 18790
Manda
o Governo
(h Repüblica
POl'luguesa,
pelo
Ministro
da Defesa
acional,
o eguinte:
os termo. do artigo (l.o <10 D cr to-Lei 11.° 42 5~9,
de 3 de Outubro
ele 1959, rrfor~ar
com as quantins
quo se iudir-nm
as sl'g'uintt's verbas da Lnhcla de despesa do orçumento
priva! ivo elas Iorcu
terrestres
~t1t~amaril1as
em vigor lia provincia
de ~. Tomé e Pl'lncIpe:
])CR/ICHaR

eOIll

o

]icRRoal:

Artigo 3.°, n ," O), nl ínen b) «Ontrn

dl' pc-ns com
e pc !lenl - Sub ldias d intcrt'lIpci\o de viIIgem - A pllgl\l' !lll ml'lrópo!.')
. . '. ..
. ..
A

11"11/

H

1'''ri '"'

• . • . •

1_o_000
__

0_0

lO ()(lO

no
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N.o 11

1'ran}Jsortc . . . . . . .
de scrviços c divcrsos euccr-

Payalllcnto

10000

00

g08 :

.\rtigo 8.°, n .? 3), alínea a) cDcspesns de comunicações - 'I'ransportes - De material»

10-000$00
20000$00

t 0111 anuo ('OJllO cou trnpurtidu
:IS i-Wgll intes
d isponilrilidudes exi: Icn t es na mesma tabela de despesa:
com o pessoal:

])C8pCSfl8

,\digo

L", n .? 1)

Remunerações
certas ao peso
"<ln I cm exercício
Pessoal
dos quadros
aproo
vudos
por lei:. . . . . . . . . . . . . . . .
.\rligo 3.", 11.° ;i), ulíuca a) «Outras despesas
com o pessoal - Ajuda' de custo de embarque - A Jlllgar na provlncias
. . . . . . ..

10000

00

10 000$00

-----20000

PI'l·~idi'·II(·ia do ('olls(,llto,
:1O 11· Outubro
U lfinislro
(la Defesa • ncioual , llntânio

00

ele lDGl.de Oliveira

Salazar.
Portaria

n.'

18793

l[allda o overuo da República Portuguesa,
pelo
)lilli,;!ro (la Defesa
acioual , o seguinte:
~()S
termos do artigo (l.o do Decreto-Lei
n.' -1~55D,
dl' :I de Outubro 11 ]fl5H, rcforcur com a quantia qU('
'l' indica :\e"l1inte
verba dn ínbcla <1(' rl spesa do
()l'l;nlllPllto
pri\'~ti\'o
das fOl'!;as lerresí res ul t ra mari uus
1'111vigor

na província

J'''!/IIIIU'Il/0
\I'tigo

1:1.° «1)0

tOlllalldo

4/';

II

de Timo!':

1'/I';I:O,i

!IS de

un.

P"I'~i(ll'lIl.i;,
Illazar.

I'I/cllry"x:
Iludos»

;)ti \I~~:);ltI

a s(·o·tlillte
tu lu-lu de dl'sl)l'~a:

.\rtino 11.", 11.":1)
Outro
II nlo
topogn'di 'o »

t.:

di/'/'r"oH

di~p()llibili-

('OJllO 1'()lIt!'apartida

11;1(1 da musmu

(~ Mini

I'

C('lHH'lI11iellS

11'0

CII"U1'l;l>

do ('()ll~l'lh(l, ;lj

<la Dcfc:I

, . . ..
Iil-

. ;\l'ional,

()tlttlh~'o

.1ntúllw

ati

\l~~~;!tI

-----

dI' t!)(il ..de Oll VCU'(L

5G2
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III- DESPACHOS
Ministério do Exército
Repartição

do Cabinete

Despacho

Estabelece

do Ministro

n,O 5

Decreto-Lei
n.? 4-256.J., de 7 de Outubro
de 1959) que os assuntos relativos a civis que exercem
a sua actividade profissional
no Exército
sejam tratados
através da Direcção
do Serviço
de Pessoal. Como, porém, uo caso especial
do pessoal ligado às actividades
dos tribunais militares, mormen te os j UiZOH audi tores, II ú
necessidade
de ser ouvida a Direcção
do 801"\'i<:0 <1('
Justiça,
determino
que os processos
sejam presentes
para apreciação
a esta última Direcção pela Direcção do
~ervi<:o de Pessoal, antes do despacho final.
Lisboa,
12 de Outubro de 1961. - O Ministro (lo
I~xército, Mário José Pereira da Silva.
O

IV - DECLARACÔES
Ministério do Exército
5.a Repartição

da Direcção-Ceral

da Contabilidade

Pública

Declaração
De harmonia
com as di 'posições do artigo 7.° do ])C'neto-Lei
n." 25299,
de 6 de Maio de 19;35, se publica
que 8. Ex." o Subsecretário
ele Estado do Exército,
por
seu despacho
de 6 de Setembro
findo, autorizou,
JlO~
lermos do § 2.° do artigo 17.° elo Decreto n." 16670,
27 de :Mar\o de ]929, as seguinte:
trunsf'erências:

ao

C.\PI'l'ULO D.o
Serviços de Instrução
Cursos de sargentos

l'aqunicnl o de

.\ rt igo

lH2.

8CTIJiç08

milicianos

c (ljt'cr,~()8

('1I('(lr!/C1S:

«Hucergoa udmin ist.rul ivos» ;
Do 11.° 2) «Prés !\ 2000 primeiros-cabos,
a ;!
por dia, durante 3BO dins»
p" n." !).\ limcuíução , vesl.ruu-io I (',d(;llcl" •
nlín 'fi b) "A limcntnção a 2000 primeiros-cubos, duruntc 3:30 dias. .
o

l:!;J ,iti-! tiO

olWI~M 1)0 BXÊRCl'l'o N.o 11
o n ." 1) «Prés a 2000 soldados instrucndos do 2.° ciclo, a 1$60 por dia, durante
154. dias» ..
_
-I- 169712$00
Para o n.? 4) «Alimentação,
vestuário e calcado», alínea a) «Alimentação a 2000 soldados i nstrur-ndos
do 2.° ciclo, durante
1()-1
dias»
-I- 435 751$00
1''11':\

-I- 005463$()()

.).' Repartição
da Direcção-Geral
Pública,
2 de Outubro de 1961. tiç'ilo, José de Oliveira Carvalho.

da Contabilidade
O Chefe ela Repar-

Declaração
De harmonia
com as disposições
do artigo 7. ° do
))('('l'Pto-Lei n." 25299,
de 6 de Maio de ]935, se pu- ,
hlicu que S. Ex." o Ministro do Exército,
por seu despnclio de 2 do "orrente,
autorizou,
nos termos (lo ~ 2."
(10 artigo
]7.° rlo Decreto n." ]G 670, de 27 de M:ll'I;o
(le 1!)2H. as seguiut<\!:! transferências:
CAPITULO

2.°

Estado-Malor do Exército
Missões e comissões de serviço e de estudo
no estrangeiro

Pagamento
Artigo 3

«Outros

.0

de serviços

e diver,qos encargos:

encargos»:

Do n.s 1) «Despesas com matrículas,
etc., no
strangeiro de oficiais que frequentam
cur~os especializados»
. . . . .
J>!\m o n.v 2) «Manutençi\o dos orviços
adidos militares»
. . . . . .
APITULO

50000$00

dos
-I-

50 000$00

3,°

Servl~s de Instrução
Academia

de serviços o diversos
«Encargo,; administrativo»:

1'II!JIIIIlClllo

\ 1'1igo

1í\l.O

))0

(lo

Militar

cncnT(J()R:

7) «Gratificnçõl's
pelo d scmpcnho
erviço aéreo nos ('ndclps»

11.0

-

tl7078$00

oRDEM
1'1\1"11

DO EX{~lWI'l'O N.o 11

o n ." 8) «Publicidade

1.' ~érie

c propaganda»:

Alínea a) «Despesas com a publicação do
Anuário da Academia
Militar» . . .

+

47078$00

Conforme o preceituado no artigo T." elo Decreto-Lei
33 538, de 21 de Fevereiro de 1944, e tas altera,ões mereceram, por despacho de 13 do mês em curso,
o acordo prévio de S. Ex." o Subsecretário de Estado
(10 Orçamento.

11.°

5." Repartição da Direcção-Geral da Oontahilidade
Pública, 23 de Outubro de 1961. - O Chefe ela Repartição, José de Olioeira Carvalho.

o llinislro

do Exérrilo.

Mrírio .José Pereira

da Silva

Está conforme.

o Chefe

110

Gahinete,

t I AUl rv AIOR IJU EXERCI}
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem do Exército
1.8 Série

N,O 12

Publica-se

30 de Novembro de 1961

ao-Exér-cito

o seguinte:

1- DECRETOS
Ministério das Obras Públicas
Direcção-Ceral

dos Edifícios e Monumentos

Nacionais

Decreto n.O 44007
Considcl'Uudo (lHe, pelo Decretos n,08 42 OG2, de 27
til' Dezembro de lH5 , 43 Ll G, de 8 ele Agosto de 19GO,
1:1304, de 11 de [ovem bro de HJGO, 43394,
de 13 de
1h'zl'Jl) h 1'0 de 1DGO, e ..J::3..J:..J:!),
clp :W de Dezembro
1!)GO, foi a Direcção-Geral
dos Edifícios
c Monumen10. ~al:iOllais uutorizadu,
no' lermos no urtigo ~2,o do
Decreto-Lei
n." -í 375, de 19 de Novembro
de 1957,

oe

í

a ('elebrar contratos COUI o nrquitecto
José Costa Silva,
l~llgenheiro ~1aJlUl'J <los 'auto~ Pulo, Fonseca & 11'Il~ao, L ,II", 4Iarlill~ & (Jlll.d('~, J),II", I' ,J, lt\reilns Gar~la, r..«, re ·jlPc1i\';llIll'nt.p: para a ,I'lahor:~çã(), II? e tu1o~ p PXl'l'lI~ão <las CII1Pl'l'lblllas udiuuí c I!JS('l'lllllllUdas,
a le\"01I' a l'fpito
1'111 Illais dI' 11111 :\110 ('('ollómico,
em
1'()U~a (~() orçameulo
upl 'llH'lltal: (la, l)ci'l's:t;
,
, Con:1I1erando (Pll\, por oouvemcucin
11(' ordem admi111 tl'ati\"a.
e roeouhoce ;1 1I1'(,(,!'~idn(ll' dp os referidos
f'II{'al'go
pa ar '111 a PI' ('lIstl':Hlll~ pelas (lotll~õcf\ deste
A

1

[)(ili

ORDI';:\I

--~-=

no RXmWT'I'O '-LO I:!

----- -

Ministério,
libertando-se
assim do orçnmeuto
suplomental' da Defesa as verbas que o conselho administrativo da Direcção do Serviço ele Fortifloaçõcs
c Obras
Militares
cativou para nquelcs fins, conforme fora Pl'('visto nos diplomas referidos;
'I'endo cm vista o di posto no artigo 22,° c seu ~ 1,°
do Decreto-Lei
n." 41 375, de ]9 de
ovembro
(l(~

1057;
Usando ela faculdade
conferida
pelo n." 3.° (lo artigo 109.° da Constituição,
o Governo decreta c cu promulgo o seguinte:
Artigo único. Pica autorizada
a Comi são Administrní.iva das
ovas Instalações
para o Exército,
do lt!inistério
elas Obrns Públicas,
u atisfuz r o secuintes
encargos,
em conta das dotações con icnadus
no orçamento ela despesa e. traordinãria
do citado Mini, tério:
Obra:
Elaboração

dos estudos do plano geral
projecto
do int mato do. Pupilos do Exército:

definitivo
Encargo

do ano

de 1961 , . .

Construção
de dois bloco
oficiais
na Iüscola
.Águpda:

d

quatro

eutrnl

Obras

.

Administração

.

d

do ano ele' l!)Gt

Encargo

nl'lno(ll'laçi'io

(I

a(la.piação

56 000 00
moradia

• nrgento:

para
cm

567 965 no
2 39 30
r,na 3G~ 20

do lfus(lll ~Ji!jtar

do Hu-

(;:\('0:
hrn

....

,

AclminiHlração
Eural'go

.

.

do n llO c!1' !D(; 1

Cor~IiIt"lC,'ãn cio ('(lifí(:io

(lo pi(':I(!I.il'()

do ('n!{>glo

,Mi-

11 tal':
Obra

.....

Ad IIIiIIis t 1':1 ~a o

1 000000 00
40 (100 00

5(;7

l~lleaJ'go (10 uno de lDGl . . . . 1 040 000$00
Enl'argo do ano de 19H2. . ..
279 102$00

Convento (la Gruçn , em

]';\'01':\ -

Rcsí.auro da igreja

A dministração
I~ncargo do ano de 19(31

102451$00
4098$10
10(3549$lU

(cuhcrtura

Obra

Publique-se
Paços

):

.....

e cumpra-se

do Governo

como

nele

da República,

se contém.

4 de Novembro

de

1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES
TrrOMAZ Antónzo de Oliveira Salazar - Antónt'o Manuel Pinto Barbosa - Mário José Pereira da SilNl - Eduard<J de
A rantes e Oliveira.

Ministério da Marinha
Decreto n," 44018
'oll\-inoo reunir e harmonizar
num só diploma todas
Hs (lisposições que regulam n concessão de crédito para
:\, aqui. ição de artigo' diverso' nas Oficinas Gerais de
11 n.rdumento a oficiai, sargentos, cabos e marinheiros
c . funcionários
civi: do quadro do pessoal civil do Minu tério da Marinha c modificar aquela"! que a prática
l('nl mo .trado ser uocessário actualizar;
. U:anclo da fuculdude
conferida
pelo n.? 3.° do :1)'tlgo lO!).o da Constituição,
o Governo decreta e cu prollllllgo o sC'glliute:
Artigo
1." E facultada
:t con 'e são d
um crédito
a~llal para a aquisição
de artigos diversos, por ~~a
:-;0 vez, nas
ficina
Gl'l'nis de Furdumento
do :M l111Slério do Exército, por intermédio do Depósito de FurdaIllellto da Armada,
a:
fi). Oficiais, aspirantes
a oficial, tilll'gpntos, cubos o
lllanuheiro.'
do activo c da !'l'M'nU da Al'mal1a ;
. ") Oficiais, aspirantes
a. ofi.ein~ ? sargpntclS dati. re~C'r\'as uavnl, marítima
c leglOuarl:\,
quando cstCJHlII
a }lre.·tar serviço militar;
(:) 1·\1Il .iotuir ios ci vis elo M iuistério da Marinha
cm
lif ec ti1\'1<lalll' de serviço.

5G8
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~ uuico. Esta concessão poderá ser tornada exteusivn
aos funcionários
civis dos quadros p rivutivos de organismos sob jurisdição
ou de qualquer modo adstritos ao
Ministério
da Marinha,
mediante
despacho prévio do
Ministro
da Marinha
dado para cada organismo,
Art. 2.° O crédito a q1.H' se refere o artigo anterior
não pode exceder o quantitativo
correspondente a :3
meses de vencimento
ou pen âo ilfquida mensal do beneficiário e é amortizável
no máximo
de 24 prestações
mensais
seguidas.
Art. 3.° A regulamentação
necessária
à ap licação do
presente
diploma será efectuada
por despacho do Ministro da Marinha.
Art. 4. ° Em casos es P eciais, a fixar no d esp acho referido no artigo anterior, poderá
er ampliado o número
ele requisições
anuais a elaborar,
por cada indivíduo,
pelo Depósito
de Fardamento
da Armada.
Art. 5.° ]~ revogado
o Decreto n.? 41 34G, dr G (1('
Novembro de lD57.
Publique-se
Paços
1961. -

e cumpra-se

como nele

do Governo da República,
A:l.nhnco DEUS RODRIGUER

nio de Oliveira Salazar donça 1)ias.

Fernando

e contém.

n

de N ovembro de
.1ntó-

TIIO~IAZ

Quintanilha

Men-

Ministério das Finanças
Direcção-Ceral

da Contabilidade

Pública

Decreto n." 44021
Com fundamento
nas di posições do artigo 3.° do Der-reto-Lei n." 24 Dl4, de 10 de Janeiro
ele 19:35, e mediante proposta
aprovadas
pelo Ministro
das Fiuança~
nos termos do mesmo artigo;
.
Usando
da faculdade
conferida
pelo n." 3.° (10 artigo 10D.o da Con tituição,
o Gov mo decreta e eu promulgo o seguinte:
.
Ariigo ].0 • ão autorizadas
a r partições
da pl.re~(~ão-Geral da Contabilidado
Pública
junto do. :Mullskrios abaixo dcsizuadns
a mandarem
s~ti fazer, em co~ta
~
. fita
da verba de despe, as d anos económicos findo msc
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no' respectivos
orçamentos
quantias
seguintes:

'IiniSlédo

do actual

ano económico,

sno
as

do Exército

\)(,sj1('~as do ano de 1960 respeitantes a tratamento
e hospitalizução
de alunos da Academia Militar
c. a. ajudas de custo a liquidar pelas Escolas Pr!Í.~lCUS de Cavalaria. e Engenharia,
regimento de
.mfautaria n.O 10 e batalhão de caçadores n.? 10
Dlfer('llça~ de vencimentos dos anos de 1945 e 1946
devida; a um capitão de infantaria actualmente
lla situação ele reserva.
. . . . . . . . . ..

31794.$010
10172$80

------

41967$20

...................
Publique-.

e e cumpra-se

como nele se contém.

Paços <lo 'Go\-el'llo da República,
10 de N ovenrbro de
IU61. - AMÉmco
DEUS
RODRIGUES
'l.'HOMAZ António de Oliveira Salazar-José
Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira - Al/r'edo Rodrigues
dos
Sunto,~ Júnior - João «de Matos Antunes
Varelad ntónio J/anuel Pinto Barbosa - M ârio José Pereira
da Silva
Fernando
Quintanilha
Mendonça
Dias.libcrto J[lll'ciano Gorjüo Franco Nogueira-Eduardo
de .tl'antes
e Oliveira - Adriano
José Alves
MoI'~i/'a - J/allllcl
Lopes de Almeid«
José do NasC'l mente
Ferreira
Dias Júnior - Carlos
Gomes
da
Sill'lI
Ril}('il'o - .José Joao Gonçalrcs
de Proença
lJl'ilrilllll'
di' lfil'llJlda
V(/s('oncelos J/(/l'lills
âe Carvalho.

Decreto

Conl

Iuudumonto

nas

n." 44025
disposicões

do al'ligo

3.° do

I>('('I'c!o-Lei 11.° 24 !)]..j., de ]0 de .l nneiro de ]!)35, c
11Iedialllc propostas aproyadasyelo
Ministro das Finnnl;as, nos tormos elo nu-smo artIgo;
. r~all(l() da f:H'uldnelr conferida
pelo n ,? 3.° do arligo I O!l.° (la Cons! i!lIi(;ilo, o Goyrl'110 decreta e eu prollt 111 A'~ o sl'guinte:
~
. _
.
-\rtl«rO
único. ~iio uulol'llf,adas <IS l'l'}l:ll'tH:Ot'S (la ])1rp('~i'io_(1l'ral Ilfl ('ontahilj(laclt'
]>übli('a respectivus
:1

.')70

=~===
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mandar satisfazer, em conta da verba de despesas de
anos económicos findos inscrita nos orçamentos do actual
.ano económico, as quantia!'; seguintes:

Ministério elo Exército
Vencimentos
de uspirantos a oficiais mil.cianos do
ano de 1059 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despesas com n publicação do Boletim
da Direcção
ela A r111a de Artilharia
respeitantes
ao nno do 1060

4.55 101$00
1 000$00
456191$00

Pu hl ique-se e tum pra-se Gomo nele se cout im.
P:l\'OS do UO\l'l'UO

IHHl.
II/()

A~II~H]CO

de

Oliveira

H lIl' Novembro <1(,
'I'nouxz - An(ó- los!> Gonçalo
da Cunlui

da Ul'ptÍhlil':l,
DEUS

Salazar

UODIUGUBS

Correia de Uliocira - .ll/redo
Hodri,qurs
dos Santos Júnior - JntlÍl/io .llanllell'illto
Barbosa=:
J[lÍrio .ToS(~ Pereira da Silva
. Fernando
Qllintallill/IT
.lflJlldoll('a Dias - Eduardo
de ,tl'alltcs e Olioeira=«
.ldriano
José .Ilves Moreira - Mou ue! Lopes de Lllmcida - José do Nascimento
Ferreira Dias lúnior-Carlos Gomes da , ilva Ribeiro - .José João Gonçalves
de Proença ..__ Henrique de Miranda l'asco1trc7os Mart ins de Carvalho.

SlIltollla.'/or

Ministério do Exército
Repartição

do Gabinete

Decreto-Lei n.:' 44026
a
Usaudo
(ln faculdade
conferida
}H la 1.
parte do
u." 2,0 do artigo 10D,o da Constituicão,
o (Ioveruo deneta e eu promulgo,
para. valur ('OHIO lei. o sPgullltC:

Arl ig'o único.

.Em caso de g'tH'IT:I ou de g-nn'c

1)1lH'~-

gl;ll(' ia , e se lI('('pssid:ujps imperiosas o l.,-igircm. o MInistro do l<~x(.I·('ito pude dispensar a apliC:l\,ao Iln ('011:
(li\,ão 1.a do adigo H:!.o do ])\'('I'l'to com força til' 11:1
11.o 17 37fl, til' :.?7 <1(' Setem bro (1(, 1!tW. i'icndo prolllU\'l(lo~, por :llltig'uilhl<lP,
a prillll'iro-sargento
() cgundos-
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-sargentos do serviço geral do quadro permanente que
satisfaçam às condições de admissão ao concurso para
o posto de primeiro-sargento,
expressas no artigo 200.°
do Regulamento para a Promoção aos Postos Inferiores
do Exército, aprovado pela Portaria n.? 6972, de 26 de
ovembro de 1930.
Publique-se
Paço

e cumpra-se como nele se contém.

14 de Novembro de
TrrOMAZ António de Oliveira
alazar-José
Gonçalo da Cunha Sottomauor Correia de Oliveira - Alfredo
Rodrigues
dos
,""'allto.~ Lúnior=s-Toão
de Matos fllltunes
Varela.1l1tónio .l/anllel Pinto Barbosa - Mário José Pereira
dl/ SIlI'If - Fernando
Quintal/illUL J{('ndonça
Dias..Ilhcrlo .l/mciano
Gorjão Franco Noguci1'a - Eduardo
de! ..:'tr(/Iltes
e Ol ioeira - Adriano
José Al'ves Morcira - Mawlll'l L011('s de Al mcida
José do NIIs('illlelltn
Ferreira
Dia.~ Lúnior - Carlos Gomes da
Sih'l! Ribeiro - .T o.~é .T oão Gonçoloes de Proença
Il cnriquo de Miranda V(lsron(~elos 1fartins de Carralho,
1!l61. -

do Governo da República,
AMÉRICO

DEUS

RODRIGUES

Decreto-Lei n." 44034
('oll..;idl'l':llldo
ser (h, j usl içu conceder ao actual guarda
e úlli(·o servcutuário
elo cemitério português de Riche1 Olll'g' J' A \'011;' cm França,
com mais ele 40 :lUOS de
h()~l' ~ 'ITie:u l' <[lla"l' iO anos <1(, ida'lle, uma pcn ão do
l'pfolllla
udequudu :
'l'ol'lI:1ll<lo-.'('
III' ('~ .iiio,
pUI' o ul ro
ludo, orgáuizar

a

o CjIl:Hho (II' p ssnal
·~till<\(lo a prestar
serviço no
l'C'lllitpl'io,
nnrle se cn('onlram sepultados os res(II !ll()]lai~
de m ili n n-s portUg'lH"('S
CJllP tomaram
parte

1ll(','1ll0

í

(I" 1914 a 1918;
I 'lindo
71n f'aouldud« COllfpl'i(la
pela 1." parto do
n. ~.o .111 arti ..o }!lD.o (la COll"tillli~'ao, () Governo d('"l'da
I II pl'O~l1\llg-o. par:l valer ('01110 ]pi, () H('guintc:

1\a "1':\1111(. O'II(,1'1'a

-Jr.

.\ I'Lj'.1J 1 sl.!"j
t")
•
~
,
o IPlI.lI1.

..,)00..
h~lll'"

I'.A

1. 11'

.Jalll'il,()

YOIl{.,

('III

)'t.fOl'lll:l(lll.

lH'n:;ii'o lllC'lls<\l d('
R' 1
por! ugllrs (le
1(' l('.Toilo OaSl~al', uasriclo e~lI
('0111 :I

<10 ('('1Il ii pl'io
111':11)(,:1,

dr' J...'q I. !lO lllgar

da Serra,

frPbl1.ll'sltl
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de Penhasco,
concelho de Ma~ão, o qual continuará
no
exercício das sua funções até ser substituído.
§ único,
encargo estabelecido
no corpo de te artigo
será liquidado por 'conta da dotação especial a inscrever
no orçamento elo Ministério do Exército,
. Art. 2,° :É criado o quadro de pessoul do cemitério
português
de Richebourg
I' A voué, em França, constituído
por um guarda,
destinado
à sua conservação,
vigilância
,o manutenção,
directamente
subordinado
ao
adido militar
junto
da Embaixada
de Portugal
em

o

Paris,
Art. 3,° O guarda do cemitério
português
de RichcbOllrg' l ' Avcué, em Frauça,
será nomeado pelo director
<10 serviço de pessoal do Ministério
elo Exército,
mediante concurso
aberto entre pru,<1s do Bxército
que
esto inm nas sE'gl1inle~ condições:

1," ~ão t(111)[l111menos de ;W nem mais de 35 anos
de idatle em ] de Jnnl'iro
do ano em que
concorrerem;
2," 'I'euham
'como hulril iínções lit crárias m íuimas
a instrução
prinuirin :
:3.0. Estejam na 1,0. ou ~,a classe <1\' ('olllpol'tamcnlo,
~ único. Rito ('OlI~idl'ra(1a~
rência no concurso:

t'UJlIO

('olldi(;tjl'~ de prefe-

1," ]<;"lul' em dl'elividadede
serviço
,) " Ser dcsccudcntc
de com balentes
1914-1918 cm Fmuçn ;

:1." '1'('1' muiorcs
4,0. '1\)1'

I'pr;í
(I

do (·plllilpl'io
podl' )I('rlll:ltl('('cr
,d(~ :Hh (;~) u nos til' idud«, ;tllurH cm <)\11'
. Após ;1 :llWH (1(' ('ollli'isi'io, 110 ('ntnn{o,

g'll,\I'(]a

fllll\ÕP~

rof'nrmudo

)lo(1pl'lÍ

g'llHl'dn

1)('(li1' n P.OIH'I'll'·i'iO (ln seu (';l1'g'O,

su hKI it li írlo.
A 1'1. 5." O g'ual'(la
•

\

UIlI

1

do ('('I\ll(prio

1))('11",1 I ,I

,I )011(1

('(lnjlllllo

dos

Milli~ll'()'i

lpní

dl'll'l'llllllar

das

'

))()I'

Fill:lll(;n~

l'

I

(l"

'))'1('

,

ho

,

(lo I·;~('r,

tl':llls)lmll'

T·IIS 1)oa

~('IHlo

(lin'ito:

cilo;
,\

de

g'lll'l't'n

h ahil ituçõos l il ortiiius :
foI lia (lo s rviçns.

111('lho1'

.\1'1. 'I," ()
IIP,d,lS

;
(la

pnr:l

)ln ra

"i,

'i11:1 f:lllldi.1

I)'\ 1(' 1II' I )Olll'g

(' IIlOhili:íl'lIJ

I' I\'YOIlI',

('III

dt'

}<')"l1lt':I,
"

ORDK\1

1)0 EXERCITO

57:3

N,o 12

e vice-versa,
LI. uando a comissão for dada por
concluída,
de acordo com a legi lação em vigor
para os funcionários
de categoria
equivalente.

Publique-se

e cumpra-se

como nele se contém.

Paços do Governo da República,

16 de Novembro de
TnOMAz AntóOliveira Salazar - J osé GOll ralo da Cunha
s.oltomayor
Correia de Oliveira - Alfredo Rodriçues
dos Santos Lúnior - .Tolio dJe Matos Antunes Varela.lntúnio JIan1/el Pinto Barbosa - Mário Josô Pereira
da Silva - FCI'II(/lIdo Quintanillia Mendonça Dias.Ilbcrto Marciano Gorjeio Franco NO.rrlCil'a - Eduardo
de .,lrantes c Olil'elm-.ldl'iano
José ll_l.ves Moreira=«
JIallllcl Lopc» de .il nieidn - José do Xuscimento
Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva, Ribeiro .TOS(~Joao Gonçolves de Proença - Henrique
de Miranda l'ascollcelos J[(lrtins de Carvalho.
] !J61. /I io de

AMÉRICO

DBUS

RODRIGUES

Presidência do Conselho
Gabinete

do

Ministro

Decreto-Lei

)ío

<ll't

da
n,O

isro :21.° do Decreto-Lei

Defesa

Nacional

44036

n,O 42072,

de

ai

(1c

l)ezt'lIlbl'o~<le 1!)5" e Decreto-Lei n." 43 O :l, <le 22 de
.Tulbo de 1960, que isentam
os Serviços
Sociais das

POJ\as .\1'111:\<1a" dI' várias contrihuicõe«
pst:í previxíu a i";<'llÇ'ão rlu couu-ihuieâo

e impostos,

não

predial c, bem
ele todos os actos nota-

a~silll, a i cnção do elllolumentos
l'lai~ p (lo rccisio prediul .
'
I'>
,
•
•
•
( Ol1lo compe
il' a (':it (''4 erv l(,'OS promover
a <1.(1111
Sl \,.1 o
p ('O!lstl'll,'i'iO
dI' C'a".l'i <'('ollólllicas,
bom ('OUlO a n<jllisic.;ão
I' ('(Hltl'\lC'ão
11p imóveis
dt'slinados
:IS suas ins1ala\,õ('s;
('ollsid(:J';\lHlo qUI' o pagoallj(\llto elos ell<·ttl'gos não d,('~nj t Os Il o n l' IiIT() :21," <lo ] )P('1'P( 0- Lei n. o 4-2 072 l' n rhgo
LÍnil'o (lo l)p('~l'to-Ll'i
!l.O ,1:1 Oí~:l nhSOl'\(ll'ia illl]lo)'tnnlpf.;
l[lla!lti;\,',
l'1ll ]lJ'l'juÍw
,da missão. ('anH:!l'l'LS(ic,1llJeni<1
a",'i ..tpl1('i,,1 (1l'~(, (ll'gallISJl10,
a cUJa lH'(,'ao se prrÜ\ndl
dar () lllUio]' 1]p"I'Jl\oh'jlllpnio;
l

da

(T"IUdo

11.°

:!.o

do

f,l('lIld<1t!(· ('oul\'l'id'l
p('la 1." pal'l(' do
100.° da ('oll:ititlli(:rLO)
o (lO\'crllo

artigo
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decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. 11'; adicionada ao artigo 21. o do Decreto-Lei n.? 42072, de 31 de Dezembro de 1958, a
seguinte alínea:
/~) Contribuiyão predial e emolumentos nos actos
notariais e de registo predial.
Publique-se

e cumpra-se como nele se contém.

Paços do Governo da República, 17 de Novembro de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES Tnouaz - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cu nli«
Sottonunjor
Correia de Oliveira - Alfredo
Rodrigucs
dos Santos J1lnio1' - João de Matos .1ntullcS Varela.ll1tÓnio Mmwel Pinto Barbosa - Mário José Pereira
(ht Siiua - Fernando
Q1t1ntanilha M entlonça Dias
8rlltardo de Aranies e Oliveira - Adriano José .Un's
JforeirCl - Manuel Lopes de Almeida - José do Nasrinient.o Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Sir!'!1
Ribeiro
-José
João Gonçalves de Procnça=s Ilcnritv» ele Jlil'allda Vasconcelos Martins de Carvullio,
Ministério das Finanças
Direcção-Ceral

da Contabilidade

Decreto

Pública

n.O 44044

Com fundamento no § 1.0 do artigo 17.° ao Decreto
n." 16670, de 27 de Março de J929, no artigo 37.° do
Decreto u.? 18381, de 24 de Maio de 1930, nas alíneas b) e d) do artigo 35.° do referido Decreio
u." 18381, no artigo 2.° do Decreto-Lei n." 24914,
de 10 de Janeiro de ] ü35, mediante propostas aprovadas pelo Ministro das Finanças, no termos do n." 1:°
(10 artigo 9.° do Decreto-Lei n." 22470, de 11 de Ahl'l~
<1(' H13a, e nos do mencionado artigo 2.° do })ccrcto-Ij('l
n.? 24914;
Usando da Inculdado conferida pelo n ." 3.° do arligo 10D.o da COllslituiç:1o,
o 00\'('1'110 decreta c cu
promulgo o seguint ':
Artigo

1.° Rito trnnsfcridns
<10 orçnmcuto

('!Hlns dentro
1\u ('lIl'íllIlo

nH qunnt ias :H11:11I!(' {ndi-

ao

Ministério

cio K én·I!(l:

2.°:

Do urbigo 37.", II." 1) «'l'nIllS)llJl't(,,»

....

_

;;0

()()O$!)()

OHDE:\!

no

N.· J~

gXERCI'I.'O

Para o artigo 38.°, n.> 2) «Manutenção
dos
serviços dos adidos militares»
. . . .
•o capítulo

5i5

50 000$00

-I-

3.°:

Do artigo 52.°, n.O 1) «Pessoal dos quadros
»
- 280 000$80
Para o artigo 51.°, n.s 1) «Alimentação»
. . + 280000$80
Do artigo 133.°, n.v 1) Pessoal dos quadros ...
. . . . . ..
- 241 496$00
Para o artigo 135.° «Outras despesas com o
p ssoals :
N.> 1) «Alimentação»
N. ° 2), alínea a) «Furdamcn to do pessoal
menor (civil}»

+

226496$00

+

15000$()O

.. \ri. 2.° ,ão abertos no Ministério
das Finanças,
a
Iuvor elo Ministério
do Exército,
créditos especiais 110
llloniante
de 5 522 GI0$, destinados qucr a reforçar
\'C'rhas insuficicntementedotadas,
quer a prover à real i%flc,:ãode de p<'!"\l\S não
do Estudo em vigor:

previstas

l'apílulo 1,u «(;nLinelú do M inistro ":xército (Li sbou) :

no Orçameuto

Serviço

Mccuuogrúlico

Artigo 10.0 'Outros
encargos», 11.° 2) «Encargos r sultante»
da execução dos urtigas I·H.O e 1-16.° do Decreto n.v -12561, do
7 do Outubro d 1959».
. . . . .
V"Pi(ulo 2.0 «E~tado-~fllior
Órgãos

.\rligo

11.°,

Missões

...

»

1) «Lu;'" ... » ..

O

«S rviço
Academia

40000toO
110000$00

e de estudo

:l .0, 11.0 2) «:\[Ul1l1tcnçt'\o doi'! sl'rvil;O!l
. . . .
adido
Illililnn's»

a.

30 OOO$O()

centrais

e comissões
de serviço
no estrangeiro

,\r(igo
d.,
<'oIpílulu

lI.O

do

do Exército»:

1:l.o, n.? 2) «Artigos de expodicuto

\r(i~()

Geral

aoo UUO$uu

de instrução>:
Militar

(Lisboa)

Al'ti o :íli.n• 11.° 2)
Do St·tl10\'l·Il(.t·-;»,
IIJ(1)( na)
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tigo 37.° do Decreto n.? 18381, ele 24 de Maio de 1930,
(' a minuta do presente decreto foi examinada
e visada
pelo Tribunal
de Contas,
como preceitua'
o aludido
~ único do artigo 36.° do Decreto n.? 18381.
Publique-se
Paços
1961. -

e cumpra-se

do Governo

como nele

da República,

se contém.

20 de Novembro

do

-Antán_,io de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha
.sottomayor Correia de Ol'iveira - Alfredo Rodrigues
dos Santos Júnior - João de Matos Antunes VarelaAntónio Manuel Pinto Barbosa - Mário José Pereira
da Silva - Fernando Quintanilha Mendonça Dias!llberto Marciano Gorjão Franco No queira - Eduardo
de Arantes e Oliveira - Adriano José Alves MoreiraM~nuel Lopes de Almeida - José do Noscimenio Ferretra Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribcú'o José João G,pnçalves de Proença - Henrique de M ironâa T1asconcelos Martins de Carvalho.
AMÉRICO

DEUS

RODRIGUES

THOMAZ

Ministério do Exército
Repartição

do Cabinete

Decreto-Lei n.O 44 045
'.\ Tornando-se
nece sário alterar o quadro orgânico dn
. I anutenção
Militar,
a fim de lhe permitir
dar cubn 1
('\nnpriJlH'nto
;\ sua missão, tornada
muito mais vusí.a
('01» a nr-tunl
situação no ultramar;
l"S<ln<1o da fnr-uldude
conferida
pela ].3 parte do
11.° 2.° do artigo
10D.· da Constituiçüo,
o Governo de('reta
eu promulgo,
para valer como lei, o seguinte;
Artigo
único.
O mapa VI anexo ao Decreto-Lei
11." 41 92, dl' 3 de Outubro de 1058, é substitu ído pelo
anexo no pr sente diploma.
Publique--;e
e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo da Repüblica,
20 de Novembro de

1!!ül.

DEu RODRIGUES 'I'noaxz - Antóalazar-José
Gonçalo da Cunho SoitolI~a'yor Correia de Oliveira - Alfredo Rodri,qucs dos
·~{ftltos Júnior
.:I ntúnio
Jianuel Pinto JJarbo.~~.1[lÍrio osé Pereira da [l va - Fernando Qu,intamllw
.A?n~urc

nto de Oli oeira

.r

ORDF,~l DO BXlmm'l'O

N.o 'J~

Ifendollça Dias - Ed1wrdo de A7'lmtes e Olioeira=«
Ildriano José Alves Moreira - Man1lel Lopes de Almeida - José do Nascimento
Ferreira Dias JüniorCarlos Go mes da Silva Ribeiro - José João Gonçal ves
dr Proença -llpl/r/que
dr Mi1'rl'flda Vasroncelos
!llart ins de Carvalho.
.
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Pessoal militar
(a) 1
Director, coronel do S. A. M...
(6) 2
Tenente-coronel
do S. A. M.
Tenente-coronel
ou major do S. A. M.
(c) 1
Major do S. A. M
.
Major ou capitão do S. A. M. . . . .
(/)1 (g)(lJ) 1
1
Capitão ou subalterno do !::l. A. M.. .
(/)1
Capitão ou subalterno de engenharia ou serviço
de material (h). . . . . . . . . . . . . . .
1
(j) 1
Capitão ou subalterno do S. S. M. (h) .•••
Capitão ou subalterno do S. V. M. (h) . . • . •
1
4 (l) 1
Sargento . . . . ..
.
.
Prillleiro-sargento
graduado, mestre de padaria (ln)

Ses~ri~~~~)r~e~t~

_\

1
2

1

1

4

(c)1
1

(/)1

ti) 1

(o) 1

1

1 (IJ) 1

1

1 (/)1

(e) 1

(c) 1

1

1

(/)1 (/)1

1

1 1
1 1 (1)1 (IJ) 2 1

1 1
1 1

1 (r)8

2
6
42

(r)8

(p)1

3
2
1

1

1

3

1

1

1

1

~ra.d~a~o,. c~ll~ram~stre. d~ ~a~

•

1

1

1

fi

3

3

3

2

6

6

44
1

2

1 1 1 1 1

7

Pessoal civil
a) 'Técnico:
Capelão (n) . . . . . . . .
Atitiistente social (n) . . . .
Auxiliar do lSerYiço social (n)
Astiiotente do jardim-escola
(n)
Profetitiora (n) .
Radiologista t n)
Dentista (n) .
]\l"dir;o 11;)

!

(t) 1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

Agente técnico (e eng I a a ln.f ....
Chufe de armazém de 2.' classe
Chefe de armazém de 3. a classe
DesenI.ador de 1.' classe . . •
Analista
Técnico de serviço de 1.' classe
Técnico de sel'vi~'o de 2.' classe . .
Preparador de laboratório
. . . • .
Encarregado
de serviço de 1.' classe.
Encarregado de serviço de 2.' classe.
Encarregado
de serviço de 3.' classe.
AjuJante de laboratório de L' claslSe.
Ajudante de laboratório de 2.' classe.
Ajudante de fiel de 1.' classe
Ajudante de fiel de 2.' classe
Ajudante de liel de 3.' classe
Enfefll.eira
Telefonista
• • . • • .

1
1

1

l..-'_,_,-;-_

___ -~_.I...-_.!._-

~__

-

~ __~_~~~--L-~--~--~--~---~JL~~~l~l-=-~~~~l~--L-=-l--~-l--L-~~---'-~r

4

~~

1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

2

2
1

2

1

6

1

2
2
1
1
2

1

1
1
1
1

2

1
2

1
1

1 1
2 1

fi
6

1

1

1

1

;1

1
3

b) Administl'ativo:

1

Primeiro-oficial
Segundo-oficial
Guarda-livros
.

1

A transportar

1

1

1

-- - -- -- -- --- --- -- --- --- - --- ----- --- -------fi -4 --1 ------ --- --- ------ --- --2
1 12
2
3
2 3 2 1
4
2
2
10
7
fi

6

1

1

3

6

fi

1

3

9

1

3

6

3

2

1
1

1 1

1
1

1

8

aTa 417

1
1

17

6

7
1
-1- -1- -1-
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Postos ou categorias

S.' dlvls!lo

Combustíveis

.,"

e

g-

cri

,,;

----------------------1--Terceiro-oficial
. . . .
Arquivista
. . . • . .
Auxiliar de contabilidade
Escriturário de 1.' classe
Escriturário de 2.' classe
Dactilúgrafo.
. ..
Auxiliar de escrita de 1.'
Auxiliar de escrita de 2.'
Auxiliar de escrita de 3.'

------------ ----5

Transporte
.

6

1

1
1

3

6

5

- ---1

3

-- -.--_------- --- -- -- -- -- - -- -- --------- ------------------------------- ---9

1

3

6

3

2

1

2

2

10

5

7

4.

1

1

4.

2

2

3

2

3 2

1

1

1

1

12

8

8

8 4

2

17

17

3

3

4

4

4

4

1
.
.
. . .
. . .
classe
classe
classe

1

1

1

1
1

3
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

3
2
1

1
1

1
2

2
2
2

1

1
2
1

1 1
2
2

2

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
2
1

4
7

1
1

2

13 3
1

1

4

1

2 1

2

1

1
1

1

1
1

1

1

1 183
13
1
5
26
.s)l (8)1 (8)1
36
13
26
20

1

16

r) Men01':

.....

Porteiro

1

1

1

1

d) Fabril:
Mestre de L', 2.' e 3.' classes
Contramestre do 1.', 2. a e 3.' classes .
Chefe de grupo de 1.', 2.' e 3.' classes
Operário do grupo A de 1.' classe . .
Operário do grupo B de 1.' classe
Operário do grupo C de 1.' classe

4

2

1
1

3
4.

G
5

1
1

(j

3
5

10

e) P1'ivativo das messes de oficiais:
1

Chefe de cozinha.
Ecónoma,
...
Chefe de mesa.
Despenseiro.
.
Cbefe de copa.

a~

--------------------8
6
8
8
1
7

1

2

Director.

ChL~,~~~---------~·
Umésubdlrectoreumólno
e,c~~~~----~~'-~----~~-=--:-:~~--~~~~

~

4.

-- -10

2

---------6
14 15

rf

•
t

6

-3

----------L------~~__~

(f) Podedo
lq)
")
i)
j)
~
I)
m)
n)
o)
p)
q)

111

4.
:3
3

111
111

3

111

Total.

~cb

111

ser o (,t. l!i. v .....
Acumula com a chefia administrativa
da 5." secç o <tO' .dr"1YUS ger"10.
Na sua falta poderão sor contratados civis devidamento diplomados.
Habilitado com o cW'so do moagom de cereais.
Dove ser qulmico·anallsta.
Enformolro ajudante do radiologista o agentes flolc08.
Arligo 3.° do Decreto n.o 11692, de 20 de Malo de 1926.
A contratar modiante remuneração
a fixar de acordo com as exigências do serviço.
Engenheiro civil.
Engenheiro electrotécnico.
Acumulam com a gerOnda da. messes de oficlals do Porto, Lishoa e Pedrouços.
Quatro .11.0capitAes do S. A. M. e quatro sAo subalterpos, podendo dois ser do Q. S. O. E.
DosignaçAo correcta dOI actuais empregados de escritório.
Prestllrá assistllnci n religiosa em todos 08 estabeleclmontoS fabris do Ministerlo do Exército

Ministério do Exército, 20 de Novembro de 1961. - O Ministro do Exército, Má"io José Pereira da Silva.
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Decreto-Lei

N.o 1:l

581

n,> 44048

Couviudo, nas actuais circunstâucias,
dar nova rcda('~iio ao artigo 10:30°do ]~statuto do Oficial do ]~xérr-ito, a fim de possibilitar a solução de problcmus relativos tL atribuição
de oficiais milicianos a chefias
i ~(;llicas, nomeadamente médicos especialistas, e ainda
ao enquadramento de unidades e forças militares;
U saudo da faculdade
conferida pela 1." parte do
u.? 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1.0 A redacção âo § 2.° do artigo 103. ° do
Decreto-Lei n.? 38916, de 18 de Setembro de 1952,
que alterou o Decreto-Lei n. ° 36 304, de 24 de Maio
de 1947 (E tatuto do Oficial do Exército), passa a ser
a seguinte:

Art. 103.
§ 1.°. . . . . . . . . . . . . .
0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

~ 2.° Em tempo de guerra ou de grave emergêllcia, ou ainda quando se verificarem excepcionais exigrn('ia~ de serviço, pode ser autorizada a
graduação até ao posto de tenente-coronel, inclusive, dos oficiais milicianos que, pela sua categoria
mental e moral, pelas suas aptidões especiais, pelos
seus feitos em combate ou pelos altos serviços prest ado" ao País, sej am &onvocados para desempenhar
funçõe para a' quais se repute conveniente possuírem tal graduação.
Art. 2.° Ao referido artigo 10a .. é acrescentado
com a seguinte redacção:

um

~ :3,0,

, 3.0 (~uando imperiosas necessidade' de enquadramento de unidades ou forças militares o exigirem, o MiniRtro do Exército pode, ouvido o
Uon elho Superior elo Exército, reduzir o tempo
mínimo d permanência nos postos a que se referem os artigos 100." e 101.°, não podendo, porém,
esta redução conduzir a um tempo de permanência
inferior ao que vigorar para o quadro permanente.
A antiguidade
conta nos termos legais.
Puhlique-se
PaC'C)selo
101;1.'_

e cumpra- e como nele se contém.

OOYC'rIlO

AMBUICO

da Repúhlica,
Dsus

UODRIGUES

21 de N 0\'('111
'rrroMAz

-

1>1'0

de

A1ItÓ-

58:!

ORDKlVI ])0 gXEROI'l'O

~.o

1~

nio de Olioeira Salazar - Alfredo Rodrigues dos Santos
.l úrcior - João de lIIatos Antunes
Varela - Antón'io
Manuel Pinto Barbosa-Mário
José Pereira da SilvaFernando Quintanilha lIf endonça Dias - Eduardo de
Arantes e Oliveira - Adriano José Alves MoreÍ1'ajJ;[ anuel Lopes de A l'/11
eid a - José do N ascimenio F erreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro Tosé Loão Gonçalves de Proença - Henrique de Miranda Fasconcelos j)Iartins ele Carvalho.

Presidência do Conselho
Gabinete

do Ministro

Decreto-Lei

da Defesa- Nacional

n.O 44049

1. Previu-se
inicialmente
dotar cada órgã,o de execução dos Serviços Sociais das Forças Armadas
com
um conselho administrativo.
Assim aconteceu com o Lar Académico
de Filhos de
Oficiais e de Sargentos,
em Oeiras, órgão de execução
de assistência
escolar daqueles
Serviços,
dotado com
autonomia
administrativa.
.

2. Todavia, vem demonstruudo
a experiência
que,
nos domínios assistenciais
(sanitário,
materno-infantil,
escolar, de velhice e invalidez e religioso ) e de repouHo
e recreação (colónias de férias, cuaas de l'epOURO e outras
instituições
ou estabelecimentos
destinados a fim idêni i«os}, dada a multiplicidade
de aspectos e cousequente
número e variedade dos seus órgãos e execução, ser-se-iu
conduzido
à criação de UlH número vultoso de conselhos administrativos, nem sempre justificndo
pelo YOlume do órgão que servem.
Acresce que ta I solução, nlém dr unt ie .onómica em
pessoal, conduziria
a uma imensidade
ele contas de gerência, que, conforme
dispõe o urtico 1.0 do Decrrto-Lei n.? 42864, de 1 dI' Mar~'o de 1960, deveriam
ReI'
submetidas
ao 'I'ribunal de Contas com o correspondente acréscimo de tra ba lho pura este rrrihullal.
3. Para obviar aos inconvenientes
,1 pontudos.
-se no ecretnrindo da nire('~ão dos Nt'l'\'i~OR
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FOl'C;ns Armadas,
cuja organlzut;ão
foi nprovudu ('
em t'x('('u\,ão pelu Port.uia
n ." ]8 Hi7, d(' 31 de
])PZP])] hro cIP 1 n60, o serviço
méd iro-sor-ial , de inval i(lpz e de c'1I1I uru, doi ado do autonomia
administrativa
(' tendo, entre outros encargos, o de administrar
os órg'ãos de execução dos domínios atrás referidos.
Ao conselho administrativo
deste serviço compete a
gerência
das importânr-ius
dest inurlus à sutisfução
dOR
respectivos
encurgos (' deverá apresentar
:tH suas
('0))tas directameute
ao 'I'ribunal de Contas.
X estes term os:
CL1S

posta

Convindo adaptar à recente estrutura
da direcção dos
Serviços Sociais das Forças Armadas
a posição do Lar
Académico
de Filhos de Oficinis o de Sargentos,
em
Oeiras, criado pelo Decreto-Lei
n.? 42 RóI, de 17 de
Feyereiro
de 1960;
Não se verificando
a necessidade
da autonomia
admiui strativa com que estava dotado este Lar Acndémico,
e havendo que harmonizar
a sua orgnniznc;iio em conformidade;
U sando da faculdade
conferida
pel a 1.a parte do
n.v 2.° do artigo 10n.o da Ccustituicão,
o Governo decreta e eu promulgo,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo
1.0
retirada
a autonomia
administrativa
ao Lar Académico de F'ilhos de Oficiais e de Sargentos
e extinto o respectivo ('o~selho administrativo.
Art. 2.°
revogado
o artigo
5.0 do Decreto-Lei
n.s 428ól, d 17 de Fevereiro
de 1960.
Art. 3.0 O presente diploma entra em vigor em 1 de
.1aneiro de lHG2.

:e

:e

Publique-se

o cumpra-se

como nele se contém.

Paços do Governo da República,
22 de Novembro de
lf)(jl. - AMÉRICO Dzcs RODRWUE
TUOMAZ Antônio de Ül iveira Sula;:ar - Al jredo Rodrig11es dos Santos Lúnior - Loão de .1Iatos Antunes
Varela - Antônio Ma1!1Lcl Pinto Barbosa. - Mário Losé Pereira da
Silva - Fernando
Qllintanilha
jJf endonça
DiasEduardo de Arant cs e Ulireira - Adriano José Alt'e.1
Moreira - .110/111cl Lopes de Almeida - José do Na.~·
cilnento
Ferreira
l)ias .Júnior - Carlo,~ Gomes da
Silva Rlbeiro-.!osP
.latio G()nçlllve,~ de ProenraHenrique
de .lfzranda. l'ascon('elo.~ Mal'tins
de Carl'alho.
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de Energia Nuclear

Decreto-Lei n.· 44060

o progressivo incremento do uso das radiações íoni.
zuntes e o melhor conhecimento dos perigos de tais
radiações aconselham a urgente adopção de providências tendentes a assegurar uma protecção eficaz das
pessoas a elas expostas.
Para melhor elucidação das condições em que o prohlema se situa no nosso país, realizaram-se já, por
iniciativa da Junta de Energia Nuclear e com a colaboração da Direcção-Geral de Saúde e dos centros de
estudos de energia nuclear, inquéritos preliminares,
clínicos e laboratoriais, a 84 instalações de radiografia,
42 instalações de radioscopia e 23 instalações de radioterapia pertencentes a hospitais, consultórios médicos
e outros organismos, e da análi e dos elementos colhi(los concluiu-se que:
A protecção assegurada nas instalações de raios X
examinadas não é, em muitos casos, satisfatória;
Uma percentagem
apreciável do pessoal das
mesmas instalações recebe doses de radiações superiores aos máximos admissíveis, quer pela referida
deficiência de protecção da instalações em si,
quer por inadequado regime de trabalho 00 mesmo
pessoal.
Ainda com objectivos de inquérito
e como L"
fase das medidas regulamentares a propor ao Governo,
foi publicada a Portaria n ." 17223, de 16 de Junho de
1959, pela qual se tornou obrigatória a declara~ão,
pelos respectivos possuidores, à Junta de Energia Nuclear, de todos os equipamentos, instalações e ~u::usquer outras fontes de radiações ionizantes ut.i1~zados
no Paí para fin científico, médicos e industl'lal.s. A.,
respostas recebidas, em número superior a um nlllhar,
permitiram, não só inventariar
ssa ins talações, como
também avaliar, em relação tt generalidade dos ~asos,
das condições de protecção à data existentes na mstalações em g,uestão.
.
Em segUlmento a este conj unto de providênCIas preIimiuares, e porque o nosso país aderiu a uma resOlução referente à uniformização elas normas de protec-
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c;ão contra as radiações ionizantes tornada pelos países
membros da Organização Europeia
de Cooperação
Económica, impõe-se agora oficializar entre nós esses
preceitos de base e, bem assim, designar um órgão competente para a segurar o seu cumprimento e propor a
regulamentação,
em pormenor, dos princípios a observar na importação, produção e utilização de materiais
radioactivos, de aparelhos de raios X e de outros meios
produtores de radiações ionizantes.
lI: essa a finalidade do presente diploma, no qual se
inserem pre crições de ordem técnica correspondentes
às normas de base definidas por um grupo de especialistas da referida organização internacional e se confia
a superintendência
do seu cumprimento a uma comissão a criar na Junta de Energia Nuclear - sem prejuízo de mais tarde, normalizada a situação actual, ser
transferida tal atribuição para outro departamento do
Estado mais directamente relacionado com as actividades em causa.
Por outro lado, considerando que os empregados por
conta de outrem profissioualmente expostos aos perigos
das radiaçõe. ionizantes encontram um princípio salutar de protecção r assistência para si e suas famílias
na Lei n.? 1942, de 27 de Julho de 1936, o mesmo se
verificando em relação aos servidores do Estado não
sub critores da Caixa Geral de Aposentações, por força
do § único do artigo 1.0 do Decreto-Lei n." 38523, de
23 de Novembro de 1951, procura-se no presente diploma assegurar idêntica protecção e assistência aos
servidores do Estado subscritores da Caixa Geral de
Aposentaçõe , uma vez que o decreto-lei acima citado
apenas regulamenta a responsabilidade do Estado por
acidentes relacionados com o serviço, não abrangendo
as doenças contraídas no exercício das funções públicas
e por causa delas.
N este termos:
1; 'ando da faculdade conferida pela 1.& parte do
11.°2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seg~inte:
. ~rtigo 1.0 A protecção das pessoas ~ontra .as radiações
IonIzantes obedecerã às normas geraIS contidas no presente diploma.
Art. 2. As doses máximas admissíveis de exposição
à~ radiações ionizantes c as concentrações máximas
0
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admissíveis elos nuclidos radioactivos na água ele beber
e no ar inalado constam dos anexos I e II do presente
diploma.
§ único. Os valores fixados nos anexos I e II podem
ser alterados por despacho do Presidente do Conselho,
sobre proposta da Comissão ele Protecção contra as
Radiações Ionizantes, a criar na Junta de Energia Nuclear, nos termos do artigo 6.°
Art. 3.° As doses de exposição às radiações ionizantes
e a contaminação radioactiva da água de beber e do ar
inalado devem ser medidas por forma a verificar-se a
observância dos limites estabelecidos no artigo anterior.
Art. 4.° Os materiais e equipamentos produtores de
radiações ionizantes deverão ser protegidos e a sua utilização regulamentada
por forma a reduzir as doses
recebidas pelas pessoas expostas a e sas fontes ao menor
valor pràticamente possível.
Art. 5. o Nos locais com as características
definidas
na base A) do anexo I deverá ainda observar-se o seguinte:
a) Os seus acessos serão devidamente
inalizados,
com letreiros, sinais acústicos e luminosos e
outros dispositivos de tipo, quanto possível,
uniforme;
b) As pessoas com idade inferior a 18 anos não
poderão exercer actividade profi ional que
envolva a expo ição a radiaçõe ionisantes:
c) As pessoas profissionalmente expo tas à radIações ionizantes deverão ser instruídas sobre
os perigos a que estão sujeita e obre a vantagens do cumprimento das regras de protecção para o efeito estabelecida ;
.
ri) Será assegurada fiscalização por método fí 1.COS
das doses de radiação recebidas e, bem a SIm,
vigilância médica;
.
e) Quando se verifique que uma pes '00; profi 810nalmente e. posta às radiaçõe iOlllzantes. recebeu dose superior aos Iimites eslabelecld~s
no anexo I, ou quando razões de ordem medica o aconselharem, deverá ela er suspensa
de tal actividade p lo t mpo julgado necee-

ário.
it s conArt. 6.0 Para a segurar a aplicação do ~re:el o p 0tidos no pres ui diploma, í: criada (\ Comi: RaO de r
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(O. P. C. R. 1.),
Nuclear e terá a

a) O director-geral de Saúde, que presidirá;
b) O vogal representante da Defesa Nacional no
conselho consultivo da Junta de Energia N uclear;
c) O director da Estação Agronómica Nacional, vogal do mesmo conselho;
d) O professor catedrático de Medicina que tiver
assento no mesmo conselho consultivo;
c) L' m representante da Ordem dos Médicos;
1) Um representante da Sociedade Portuguesa de
Radiologia e Medicina Nuclear;
.9) O director dos Serviços Técnicos de Higiene do
Trabalho e das Indú trias, da Direcção-Geral
de Saúde;
h) O director-geral do Laboratório de Física e Engenharia Nucleares;
i) Dois investigadores chefes de serviços do mesmo
Laboratório;
j) O técnico responsável
pela protecção contra as
radiações ionizantes no Laboratório de Física
e Engenharia Nucleares.
~ 1.° Para tomarem parte nos trabalhos da C. P. C.
presidente poderá convocar os técnicos cuj a
t'oluboru,ão julgar conveniente.
, 2. ° A C. P. C. R. r. será secretariada pelo director
dos erviços Centrais da Junta de Energia Nucleal',
que assegurará a execução elas resoluções tomadas e o
re spectivo expediente através dos serviços deste organismo.
Art. 7.° O presidente da C. P. C. R. r. poderá constituir entre os yogai e os técnicos referidos no § 1.0
do artigo anterior grupo' de trabalho para se ocuparem
ae assunto determinados.
Art.
." O presidente da Junta de Energia Nuclear
[H)(lt'rá assistir tIS reUlliões da ('. P. C.. H. 1., assuminclo cnl âo a sua presid0ncia.
Art. D." Carecem de prévia nutoriznçâo da C. 1>. C.
u, r. a im[lortar;ão,. pl:od'l~rrO, utilizll~·~O., al'lll?Zen:.Ig'Plll,
transporte e .eJlllllnn~~1O de mat~rJ:),l.s l'[lCho:cüVos, bem como a ll11porta~'ao, produção,
iustalação
e

H. 1.,

°
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utilização de aparelhagem produtora de radiações ionizantes para fins científicos, médicos ou industriais.
§ único. A C. P. C. R. I. poderá impor as medidas
de protecção julgadas necessárias às pessoas e entidades
que à data da publicação do presente diploma se dediquem às práticas referidas no corpo deste artigo.
Art. 10.° Além da competência expressa no artigo
anterior, cabe ainda à C. P. C. R. 1.:
a) Promover a realização de inquéritos, inspecções e fiscalizações com o fim de assegurar
o cumprimento do disposto neste diploma o
nos seus anexos;
li) Propor ao Governo as disposições regulamentares a adoptar nos diversos casos particulares
da protecção contra as radiações ionizantes;
r.) Divu 1gar as medidas destinadas a assegurar a
protecção das pessoaR em geral contra os perigos das radiações iouizantes.
Art. 11.° Sempre que::ie verifique terem sido acentuadamente excedidos os valores máximos admir ~íveis fixados nos anexos deste diploma ou que tenha ocorrido
qualquer acidente do qual possa resultar a sujeição d~
terceiros aos perigos das radiações ionizantes, devera
() facto ser comunicado o mais ràpidnmeute
possível
II Junta de J~nergia Nuclear, a fim de serem [omadus
imedi alas providências.
Art. 12. Para os efeitos do disposto nos artigos 9.0,
10.0 e 11.°, prestarão os serviços especia.lizados da Junta
de Energia .r uclear e da Direcção-Geral de Saúde li
colaboração
técnica que llles for solicitada pela. C. 1>.
C. R. I.
Art. 10. Passam a ser extensivas aOR servidores do
Estado subscritores da Caixa Geral ele Aposenta~õ:~
vítimas de acidente ou doeucn resu1t:mtl:' de expoSIÇí~O
profissional às radiações iotli~alltc ns di<;po~il,'õesl~~al~
cm vigor sobre re ponsabilidnde
do Estado por aCIdentos dos seus servidores tlirednJllente relacionados eO])l
o serviço.
Art. 14.0 :Nos exames médicos, para efeitos legais, ~~
cnsos de acidente ou doença pl'ofi~sional re:m1tantes :\
- d as rar l'iações ionisaules
...
ncçuo
po derá
era sem}ire ser a o0'1'(é-gano à entidade responsável por esses exames ~~/n I.
clico du espcciul idudc, tlesigna(lo pela n. P. C.
.
0

0

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 12

589

Art. 15. O presidente da O. P. O. R. I., os vogais
designados nas alíneas b) a g) do artigo 6. e, bem
assim , os técnicos referidos no § 1.0 do mesmo artigo
terão direito a uma senha de presença de 150$ por
cada reunião a que assistirem, quer da própria Comissão, quer dos grupos de trabalho, e também aos transportes e ajudas de custo correspondentes à sua categoria
como funcionários públicos. Os correspondentes encargos serão suportados pelo orçamento da Junta de Energia Nuclear.
Art. 16. A O. P. O. R. I. poderá ordenar a suspensão do funciouameuto dos equipamentos, ou proceder à
apreensão dos materiais produtores de radiações ionizantes, quando, por inobservância de disposições regulamentares ou de medidas de protecção impostas pelo
estado dos equipamentos ou materiais ou por qualquer
outra razão, deles resulte perigo.
Art. 17. ° Serão punidos:
1.° Com multa de 1000$ a 5000$:
0

0

0

a) Quaisquer condutas que, por acção ou omissão,
ocasionarem expo i~ão de pessoas a radiações
ionizantes em doses superiores às máximas
legalmente permitidas, ou concentrações de
uuclidos radioactivos na água de beber ou
no ar inalado superiores às máximas fixadns ;
li) A não adopção de medidas para a conveniente
protecção e utilização dos materiais e equipamentos produtores de radiações ionizantes,
de harmonia com o estabelecido no artigo 4.°
2.° Com multa de 5000

a 50000$:

a) A inobservância

das imposições estabelecidas
nos artigos 3.° e 5.°;
li) A prática de actos previstos no corpo do artigo n.o, sem a prévia autorização nele exiO'ida;
t:) .A. °falta de urgente comunicação à Junta de
Energia Nuelear dos factos previstos no artigo 11. o

:l:o om a pena do al'iig~ H~8.o. cl? Código Ponnl, Rem
prejuízo da multa que 8eJ<l npl icável nOR termos dos
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números anteriores, o funcionamento de equipamentos
com inobservância da suspensão determinada ao abrigo
do artigo 16.°
4.° Nos termos do artigo 23. do Decreto-Lei
n. o 41 204, de 24 de Julho de 1957, a omissão ou falsidade de declarações nos inquéritos a que se refere a
alínea a) do artigo 10. o
§ 1. o A negligência é sempre punida.
§ 2. Em caso de reincidência na infracção prevista
no n." 3.° do corpo deste artigo, os equipamentos serão
declarados perdidos a favor do Estado.
0

0

Publique-se

e cumpra-se

como nele se contém.

Paços do Governo da República,
25 de Novembro de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES TnoMAZ- António de Ol'ive'ira Salazar - José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira - Alfredo Rodrigues dos
Santos Júnior - João de Matos Antunes VarelaA ntónio Manuel Pinto Barbosa - M ário José Pereira
da Silva - Fernando Quintanilha },f endonça DiasEduardo de A rantes e Oliveira - Adriano José Alves
Moreira - Manuel Lopes de Almeida - José do Nascimento Ferreira Dias Júnio1'-Carlos
Gomes da Sil1Ja
Ribeiro - José João Gonça7ves de Proença - Henrique de MÚ'andr~ Vasconcelos M artins de Carvalho.

Anexo

I

A) Doses máximss admissíveis para as pessoas
profissionalmente
expostas às radiações ionizantes
Em relação

l.LS

pessoas

que oxorcam

a sua adi-

vidude profissional em locais onde ('. istum fontes de
radiações
ionizantes
nos quais possam
receber do,
so~ superrores
a 1,5 rem por ano obserntr-se-a ' o ""o

guinte:
1. A dose nuiximu admissível
]) será lletcl'minadn
pela fórmula dc base D=5(N-18),
na qual:
l) -

6, expresso em rem, a dose efedivaJl1cu!e recebida nas gónadnH, U()~ órgão::; henwfopoéticos

e

1l0~

cri talino

;

1.' Hérie
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N .- ,é a idade expressa em anos.
Os dispositivos de protecção serão baseados numa
dose média de 0,1 rem por semana.
2. Sem prejuízo do limite estabelecido no n ." 1, a
dose máxima acumulada durante um Iperíodo qualquer
compreendendo 13 semanas consecutivas não deverá
exceder 3 rem, nem 12 rem no decurso de um ano.
A recepção de uma dose de 3 rem de uma só vez não
poderá ser admitida senão a título excepcional.
No cálculo da dose cumulada ter-se-ão em 'conta as
illdicaçõe que seguem:
a) Quando a dose anteriormente recebida for 000nhecida ,e inferior ao máximo dado 'pela fórmula de base, poderá tolerar-se uma acumuIação de doses à cadência de 3 rem por
período de 13 semanas enquanto aquele máximo não for atingido;
b) Quando e desconhecer a dose anteriormente
rece bida ou esta corresponda às normas de
uma época em que a dose máxima admissível
era "superior ao limite resultante ela aplica"ão da fónnula de base, será ela tomada em
conta como se correspondesse a este limite;
r) Salvo para as mulheres em idade de concepção,
poderá admitir-se,
em trabalhos especiais,
uma dose de 12,5 rem. Esta dose, que só pode
ser recebida por uma pes,soa uma única vez
no decorrer da sua vida, deve ser integrada
na dose máxima admissível dada pela aplicação da fórmula de base. A eventual ultrapassagem em 'l'elaç~o a esta dose máxima
total não entra em [inha de conta;
ti) Quando, por efeito de uma forte irradiação aci(lentaI, uma pessoa reüebe,. uma só vez na sua
vida, uma dose compreendida entre 3 e 25 rem,
será e~ta acrescida à dose acumulada até ao
momento elo acidenie.Se
resultar um valor
<upr-rior ao nuíximo dado pela fórmula de
ha~l', po(l<.'ní despl'czar-sc o excesso nos ultcriorcs cáleulot> da dose ncuniuladu,

5fl2
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3. Se a dose recebida
acidentalmente
ultrapassar
o limite jndicado na alínea d) do n ." 2, o caso será considerado 'potencialmente
grave e deverá ser submetido
às autoridades
competentes, que tomarão as medidas
apropriadas
e formularão
recomendações
quanto à exposição profissional ulterior.
4. Sem prejuízo do disposto no n.? 1, as irradiações
parciais do organismo
não deverão exceder:
(/) Irradiações
externas afectando
as mãos, 01'1 antebraços, os pés e os tornozelos - 15 rem por
período de 13 semanas e 60 rem por ano;
{)) Irradiações
externas
afectando
a pele no seu
conjunto - 8 rem por período de 13 semanas
e 30 rem por ano;
c) Irradiações
afectando
quaisquer
órgãos internos, salvo as gónadas,
os órgãos hematopoéticos e os cristalinos
- 4 rem por período de
13 semanas e 15 rem por ano.

B) Doses máximas

admissíveis

para casos particulares

1. Pessoas não profissioualmonte
expostas, nos termo~
da base zl }, mas que, no exercício da sua actividade, se
encontrem
ocasionalmente
em locais do tipo defínide
na mesma base e pessoas que, pela sua profissão,
se
encontrem
expostas a uma fonte de radiação fora desseR
locais - 1,5 rem por ano.
.
2. Pessoas que residam nas vizinhanças
de locm~ do
tipo definido na base A), onde possam fazer-se
enil!' os
efeitos nocivos da re pectivas
irradiações
- 0,5 rem
por ano.
As doses máximas admissívei
indicadas nos mimeros anteriores
da presente base referem-se
a irradiações
totais do organismo
por fontes externas e interuas-

a.

C) DOSeiSmáximas admissíveis

para a população

em geral

- em cera 1 a uose
1
1. IJ ara a popu 1açao
geue 'tic'\ '1 urál'
ximu admisaíve] será de 5 r~llI por pes~()a, aCUlllU n~.l
,d(~ ~I idade dr 30 anos. No cômputo desta ?Ht4C ;;erl~'~
1
L\~
consi:. 1era d as, por poudcrução , as {ot-\('S
roce bid
>. '1', !J{'-los
·
l'
1
-idas
pc
'
jH'titioas pro fi sstonu mente expostas ou a irung ,.
L'

ORDEM

DO ~XERClTO

N,o

12

593

casos particulares referidos, respectivamente,
nas bases f1) e B).
Não serão tidas em conta as irradiações devidas ao
fundo natural e aos exames e tratamentos médicos,
2, Na aplicação do número anterior deverão observar-se as recomendações formuladas em 1958 pela Comissão Internacional de Protecção Radiológica (parágrafos
62 a 70).

Anexo

II

Concentrações máximas admissíveis
dos nuclidos radioactivos na água de beber
e no ar inalado
1, Em relação às pessoas a que se refere a base A)
do anexo I, as concentrações dos nuclidos radioactivos
na água de beber e no ar inalado não deverão ultrapassar, para uma irradiação contínua dessas pessoas,
vulculada à razão de 168 horas (uma semana), os valoI'PS indicados nos quadros I, II e III, ou esses valores
mul.tiplicados ,por um factor 3 no caso de o tempo de
irradiação
dessas mesmas pessoas ser de 40 a 48 horas
por semana, observando-se o seguinte:
II) .\.s concentrações máximas admissíveis ele cada
nuclido radioactivo indicado no quadro I
corrcspondeui à irradiação contínua que liberta a dose máxima admissível ao organismo
inteiro ou órgão crítico, A contaminação de
"MIO
órgãos, a níveis comparáveis, pela
absorção de um ou mais nuclidos radioactivos deve ser considerada como uma irradiação total do organismo;
II) Para os nuclidos radioactivos cuj a solubilidade
ou in olubilidade não possa ser e tabelecida
com segurança, deve ser adoptado o valor
mais restritivo;
<,) Xo caso ele uma mistura de nuclidos radioactivos de nal.ureza conhecida, deve ser considerada a acção cumulativa das irradiações que
eles provocam c a. >1egul'adoque os valores elas
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concentrações máximas admissíveis não foram excedidos pelo emprego da fórmula:
n
~

1

d)

e)

f)

!J)

-

C_i_

~1

(CMA) i

onde Ci é a concentração do nuclido radioactivo ,i (expressa em microcurie / centímetro
cú bico) e ( CM A) i o valor da concentração
máxima admissível do nuclido radioactivo i
(expresso em microcurie / centímetro cúbico)
constante do quadro I;
No caso de uma mistura de nuclidos radioactiYOS
cuja natureza é total ou parcialmente
desconhecida, os valores das concentrações
máximas admissíveis a utilizar são os constantes dos quadros II e III;
Os valores das concentrações máximas admissíveis que figuram nos quadro I, II e III devem ser considerados como médias ao longo
de um período de treze semanas consecutivas;
No caso de nuclidos radioactivos que proyOquem uma irradiação por submersão, a concentração máxima admissível é calculada a
partir da dose que receberia uma pessoa colocada no centro de um hemisfério de gases
radioactivos de raio infinito;
No caso de haver, simultâneamente,
uma irradiação externa e interna, a' concen1raçÕ(>H
máximas admis ívei devem ser reduzidap de
DE'

onde D é a do e máxllllU
E
'
n~1l1lissível, expressa em rem, para um
ríodo de treze semanas consecutivas e E e, n
dose, expressa cm rem, reeebida por irl'luh.1~'ão externa durante um período de treze semanas consecutivas,
um factor --

r~-

2, Nas \'izinhanç,Hs de Iõcuis do tipo (h'tinido n,"
base ,1) do anexo I onde posHam fazer seu t ir-se os dCla.
d as respectivas
~,
,
l'Hl\'OP~,
~
to'K nOC1\'08
irrur
as c'on"cntr
'\'ÕC,S elos nuclidos
radioactivos
nu tíg-ua <1(' beber (', ~~~
ar lnalado não deverão ultrapassar l/III dos "alorcs fix,1
dos no número anterior.

ORD~:\l

DO EXERCI1'O
QUADRO

Concentrações

N.O 12

5D5

1

máximas admissíveis dos nucUdos radioactivos
na água de beber e no ar inalado
Coucent

raçõ os máxlruas
adnussivots
(mterocurtojconumotro
rúhiro)
Nllrlido
radioactivo

E1omonto

Forma
Na
ilgllt\ de hoher

No

"1' Inalndo

--227

89 Ao

sol.
ins.

1:1

2X10-5
3X1O-3

8Xl0
DX 10

o X 10--4
9X1O-4

3X1O-8
6X1O-n

5
4XI0
3X1O-4

2 X 10-12
4XI0-lt

4XI0-5
3X1O-4

2 XI0-12
4XI0-11

3X1O-4
3XlO-4

6XI0-8
5XI0-8

2 X 10-4
2X1O-4

5Xl0-8
7 X10-n

lO-a
10-3

2X10-7
Ü X10-n

-

10 -ii

12

---

Actínio
228 A
89 c

sol.
ins.

--241 Am
95

sol.
ins.

---

Americio
.243

A

95 m

sol.
ins.

--122 ,}b
51
I

sol.
ins.

--124 ~.ó
51

Antimónio

I

sol.
Ü1H.

--125 Sb

51

-

--I

37 A

18

subm.

---

Argon
41 A

-

bOI.

ins.

18

suhm.

-

-

4.Xl0

7

ORDEM

5\JG

DO EXEltCI'l'O

N.O 1:J
<:Olli'f'IlI.I·UÇÕOS

m:hillla ...

adIllJs~í,roi:o;

(III i CI'o(·tlriü/l'on t!mot
Ntlclldo
ra.uon-uvo

Elumont o

--

Forma

Na
;'lgun do uobor

1'0

t-

ii IIi t'o)

--

No
ar iualndo

-

7::1
33 As

sol.
ins.

5X10-n
5XlO-3

7 Xl0

5Xl0-1
5Xl0-4

10-1
1Xl0-

10

7
7

74
33 As
Arsénio

sol.
ins.

R

--

70
3:>As

2Xl0-1
2X10

sol.
ins.

J

4Xl03Xl0-H

H

-- -

77
33As

2X10-7
10-7

8XlQ-4
8X10-4

sol.
ins.

-10 e
7XJO

sol.
ins.

211 At

Ástato

85

I

10- H
1O-~

-

-

131
56 n«

2X10
2Xl0-S

sol.
ius.

s

-1.><10-7
10-7

4

.1><10-H
10-H

--

B,lrio
140 B

56

3X10
2X10

sol.

a

ins,

I

-

-Berílio

Berquélio

7
4De

sol.
ins,

2 X10-2
:lXlO-2

2><10 _G
7
.1><10-

2~~lJk

sol.

6><10-8
(;><10-8

3><10b
1><10-

ins.

t

Bismu to

-

--

("011/ inua}

207 /I'
8:~ I

1><10.1><10-4

sol.
ins,

200 IJ'

83

1

sol.
ins.

--

6><10-1
ü><lO-~

10

-

6><10- H
S
5><10-

~

-ü><lO5><10-\1

5\:!7
<":ouc'ontJ'nçõc:; m:', Xilll(\~
artmtsstvoís
ímot ro l'úl,i('O)

(111 lerocurtojccnt
Xur-lldo
rndio acttvo

Elemont o

Formn
Na
águtt <lü hoher

-

.

-210
83

Bismuto
("())1liIlIlOl;iío)

No

ar Inalndo

ntt

-

sol.
ins,

9

4X10-4
4Xl0-1

2Xl0
2XlO

4 X1O-3
4X10-S

3X1O R
7 X10-~

3Xl0-3
4X10-4

4X1O
GXJO-B

2XJO-3
2X10-S

2X10-8
3XlO-R

3XlO-4
3X10-4

10-8
10-8

9

-212n:
83 t

bOI.

ins,

-82
35E?'

Bromo

sol.
ins.

7

-109Cd
48

sol.
ins.

-115mCd
48

Cádmio

sol.
ins.

--

•
115Cd
83

sol.
ins.

_-

3XlO-1
4X10

45
20 Ca

sol.

nX10-5
2X10

ins.

4

3

8XlO-~
GX1O-8
10- 8
4X10-8

--

Cáicio

47 C
20 ((

sol.
ins.

5X10-4
3XJO

4

6XlO-S
6XlO-S

-2·19 ('1
08

4.X10
2X10-4

ú

I~

5X10
BX10

11

--

(;alifórnio

sol.
ins.

4

250 Cf
98

ins.

10
3Xl0

252Cf
!J8

sol.
ins.

7 X10-ú
7X10-5

bOI.

4

2XlO-1~
3XlO-11

I

-

---

2XJO10

11

12

598

ORDEM
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DO g:XERCI'rO

Couconu-açõos
máxhu as
ndmtssfvcts
[mí
Nucli<lo
radroucuvo

Elomonto

crocurtojcout

imot

1'0

cúbí

r

o)

F'ormn
Na
águn de hohor

No
ar inalado

--

Carbono

1: C (C02)

('*)

sol.

ío- G

8XlO-~

-sol.
ins,

141 C
58 e

9XI0-4
9Xl0-4

2XIO
5XIO

4XI0-4
4Xl0-4

9X10-8
7XlO-R

7

-R

-sol.
ins.

143 C
58 e

Cério

--

sol.
ins.

144 C
58 e

3X10-!)
2XIO-n

10-4
10-4

-131C
55 8

sol.
ins.

ti

2X10-2
9XlO-8

4X10
10

6XlO-2
10 2

10-5
2X10-H

9XlO-5
4XI0-1

10-8
4XI0-!)

10 3
2X10-3

2X10-7
3XlO-H

G

-134mC
55 .~

sol.

ins.

-134 C
55 s

sol.
ins.

--

Césio

135

sol.
ins.

55 C.'I

-

-136
55

-- -.
137C
55 I;
Chumbo
(continua}

sol.
ins,

2X10
4X10

1

sol.
ins,

4XI0
JXIO

sol.
ins,

c,

-

9X10
6X1O

4
I

82

)

106XI0-H

-1

203 Pl

7

--

3

~

2XIO
5X10

~
!l

-

Xl0 _7
9
"
(jX10-- ,

-

1.' ~érin
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Ooncoutraçüos
múxlmns
admissívois
(mtcrocuclojconttmetro
cúhlco)
Elomento

Nucliue
radroncuvo

Forma
Na
água de bobor

No
ar inalado

--sol.
ins.

210 Pb

82

Chumbo

10-G
2Xl0-3

4Xl0-11
8Xl0-11

2Xl0-4
2Xl0-4

6Xl0-\)
7Xl0-\)

---

(cout iII uarão]

sol.
ins.

212Pb
82

--sol.
ins.

36 Ci
17

8XlO-4
6Xl0

4

10-7
8X10-!l

---

Cloro

sol.
ins.

38 Ci
17

4X10 s
4X10-3

OX10-7
7Xl0

5X10-3
4X10-3

10-G
6Xl0

3XlO-2
2 X10-2

6XlO-G
3X10 -o

10 3
9Xl0-4

3XlO-7
2X10-8

7

--sol.
ins.

57Co
27

8

--58m('O
27

sol.
ins.

---

Cobalto

sol.
ins.

58
27C o

--sol.
ins.

60
27Co

5X10
3X1O

4

3XI0
2X10

3

4

10-7
3XlO-n

--Cobre

64

20

rll

bOI.

ins,

3

7X10-7
4X10-7

--85m 1"

36

Ir

Crípton
(eunlilll/a)

suluu.

-

10-0

-

3Xl0-<i

--851'
36 U'

subrn.

---

coo

ORDlm

DO EXERCI'l'O N.o 1~
uucxíuurs
:tclmissiveis
lmet 1'0 í'úJ,h'o)

<..!Ollcontl·nr,Õf'S
(11li{'I'O('Hl'io/COHt

}:u<"lhl0
rndloneu \'0

Elomonto

Porum

--

Na
/tgun do belior

No
ar inalado

--Crípton

87 r

36

("otltinullçr"io)

~1'

suhm.

-

2><10-7

--51
24

Crómio

C1'

sol.
ins,

2><10
2><10-

4><10-6
8><10-7

2
2

---

.

242
9GOni

sol.
in '.

2><10-4
2><10

.1><10-11
G><1O-11

4

--243
96

r

sol.
ln

ins.

5><10-5
2><10-1

2><10
3><10-11

12

--Cúrio

244 C
96 m

sol.
ins.

7 ><10
3><10-4

ú

4><10
3><10

[,

3><10-12
3><10-11

--245 C

96

,?n

sol.
ins.

2X10-12
4 ><10

4

11

--246

96 Cni

sol.
ins.

2><10-12
4><10 _11

4 ><10- "
1
3><10

--165

66 Dy

1Jiprésio

sol.
ins.

7

9><107
7 ><10-

B

4><10
4 ><10

3

--16G
66 Dy

b01.

in '.

1

·1><10
4 ><10

H

8><10
7 ><10

1

Il

-

--Enxofro

35 ,
16

sol.
ins.

H

6><103><10-~

9>< 10~
9>< 10'

n ><10n><1O-1

2><10-

1

--I~rbio
(cont inuu}

reo
E
68 !J1'

sol.
ins,

---

7

I

10 I-

-

7

-
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Concun trnçõcs múxhun»
ndmísslveís
(1lI irt·O(·1I1·jr/cofltí metro rúhi('o)
EIOllll'uto

Xuclido
radioactivo

Forma
Na
água do bobor

No
ar Juntado

--I~;rhio
(t'ollliIlI1ll\'(1O)

171 ]i'.
68 ,1

sol.
ins.

10-:1
10- 3

2XI0-7
2X10-7

4XI0-4
4XJO-4

8XJO-H
8Xl0-H

nXl0-4
nXl0-4

2Xl()-7
2X10-7

a XJO 4
3 X 10-- 4

GXJO-R
5XJO s

--46
21 Se

sol.
ius.

--Esr:1ntlio

47
21 Se

801.

ins,

--48 Se

21

sol.
ius.

--113

50Sn

sol.
ins.

!)XJO
8X10-4

JO~ 7
2XJO-R

4

---

Estanho

• J25 S
50 n

sol.
ins.

2X10-4
2X10-1

4XJO-8
3X]()-R

--85mS1'
38

sol.
ins.

7 XlO7X]0-2

JO - 5
10-5

2

--85 Sr
38

sol.
ins.

10-:1
2X]O ..~

8X1O-R
4X10-R

--Estl'ôncio
(continua]

~!)

Sr

sol.
ins.

lO
:3Xl0

I

10-8
I

1O-H

--!)O

38

'1'

sol.
ins.

JO G
4 X 10-

10 10
2XlO-H

4

-!J1

38'

'11'

sol.
ins,

---

7 XlO-4
5Xl0-1

2XJO
!)X10

-

7
S

Gü2

ORDEM

DO EXBRCITO

N.O 12

Conconu-açõcs múxlmns
admissíveis
(mícrocurte/eenttmotro
cúhico)
XII('Udo
radioactivo

Elemento

Forma
No
ar Jnnladc

N"
água do beber

--

92
3881'

Estt'ôncio

(continuação)

sol.
ins.

7XIO-4
GX10-4

2XlO-7
10-7

GX10-4
GXlO-4

10-7
10-7

8X10-4
8X10-4

4X10-·
GX10-9

2X10-4
2X10-4

lO-o
2X10-0

2XI0-s
2 X10-s

3XIO-8
3X10-8

8X10-s
2X10-2

3XlO-7
3X10-7

6X10-4
5X10-4

5X10-8
2X10-8

8XlO-3
5X10-s

2X10-6
9X10-7

2X10-4
2X10-4

2X10-8
3XJO-8

-152 r
G3 ~n
(0,2horas)
152l'
G3 un.
(13 anos)
I~u répio

154]'
G3 "n

sol.
ins.

-sol.
ins.

9

-sol.
ins.

-155
G3En

sol.
ins.

-55
26Fe
Ferro

sol.
ins.

--

50
26 Fe

sol.
ins.

-Flúor

18 l'
9 '

sol.
ins.

-Fósforo

32P
15

sol.
ins.

-153 G 7
64 (

sol.
ins.

2X10
2X10

s

8X10
3xlO-8

S

--

Gallolínio

159 G 7

64 (

sol.
ins.

_-

8X10
8X10

7

2X1010-7

4
I
1-

8

-
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Concentrações
máximas
admlssivols
(micl'ocul'io/contimotro
cúbí co)
Nuclido
radtoacuvo

Elemento

Forma
No
ar Inalado

Na
água do bobor

-Gálio

72
31Ga

sol.
ins.

4X10-1
4X10-4

8XlO-8
6Xl0-8

ncrmânio

32 ,c

71('

sol.
ins,

2X10-2
2X10-2

4Xl0-6
2X10-6

7X10-4
7 X10-4

10-8
3XlO-8

3X10-2

2XlO--6

3X10-4
3XlO-4

7 X10-8
6X10-8

10-2
10-2

3XlO-6
2Xl0-6

-sol.
ins.

18111/
72

Ihifnio

--3
1 JJ (.'iI<)

l li.Iro g'('1l io

(IITO ou 3IlzO)

-sol.
ins.

166lIo
67

I lólmio

sol.

--

•
113mI
4\J n

sol.
ins.

-114111
111
49
índio

-

-

115mln
,I!)

001.

ins,

2X10
2Xl0-,1

4

cLXlO-8
7 X 10- o

LX10
4XlO-3

3

8XlO-7
GXlO-7

I
1

\JX10-8
10-8

4

2Xl0-n
10-7

-sol.
ins.

-sol.
ins,

\JX10
!)Xl0

126 I
53

sol.
ins.

10 ú
!)X10

12!) ,

sol.
ins.

2 Xl0
2Xl0

115
4!)ln

--

10110
(l'Ol/til/l/rI)

-

fi;}

-

G

s

:3 X lO
2X10

10
!S

(j()4

ORDEM

DO EXERCITO
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~.o

1.a Sério

Concontruçõos
máximas
admlssivois
(microcurtejconthuetro
cúbico)
XuctIdo
radioactivo

Elourouto

F'orrun
Na
do hohor

[tg'UCI.

~o
<Ir inalado

--131 [
53

lO-ii

sol.
ias.

OX10-1

2Xl0
10

3X1O-1
2Xl0-a

·IX10
3X lO

4.X10-5
.t X lO -·1

5 X lO
7 X lO

fi
7

--1:12I

sol.
iII:;.

fí3

1\
7

--133

Iodo
(continuação}

~ol.
ias.

53 f

\)

t>

--5X10OX1O-3

sol.
ias.

134 I
53
,

1351
53

lO -7
10-6

1

--10~ 1
7 X10-4

SOl.

ios.

2Xl0-~
7
lO

--77

2 X ro
2X10-3

sol.
ins,

lUO I
l'

.1X1O10- 7

3

7

--19:11
77

Irídio

ins.

-

X 10-.1
tX10- 1

lXl09Xl0-l1

I

8X io
5X10

•.1:

sol.
l'

-1!14 [77 r

3X10
3X10 -

sol.
ins.

j

175 )'(
70

)

~ol.
ins.

.
!lO
;)\1 )

ítl'io
(continua]

~ol.
ius.

lO

:1

10

3

(11m)
;)(1

H

I

LX 10

:3X 10

I

-_

7
-7

H

II

.

..

in

sol.

;IX

in«.

:I X 10

-~.~~------

~XlO
2X 10

-:lX 10
:l 'x.. 10

s

-

--It(:l'bio

H

:J

..

8>< 10
n><10-

li
li

ORDgM
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DO EXERCITO

Coucontracõus
máximas
udm lss ivci s
(mtcrocurto/conthuou-o
cúhíco}
XIU'!iI!O

l·:Jemonto

Forma

rudtoacuvo

úguu

Xo
ar inalado

Na.
do hehur

--911"
39

3XI0-,j
3XlO-4

sol.
ins.

10- s
10-8

--Itrio
icon! inuação)

sol.
iII,.

n2 1"
;I!J

-3U

4

10 7
10-7

3XI0
3XI0-4

4

GXI0 -8
5Xl0-8

-

sol.
ins,

93 1"

6XI0
GXI0-4

--sol.
ins.

140
57La

Lautânio

2 X10-4
2XI0-4

5X10
4XI0-8

10- j
1O-1l

2XIO-7
2XIO-7

3XlO-4
j
3XI0

7XI0-l!
5XI0-8

10 3
10-3

10
10-

10- :I
10-3

3XlO-7
2XI0-7

8

--sol.
ins.

177
71 J:1t

Lutécio

---

c,.

sol.
ins,

52M
25 n

--~Jangallés

sol.
ins.

54Mn
25

7
8

--sol.
ins,

~~u«

--lU7m1/r1

80

.

sol.
ins.

2XI0
2X10

:.I

3XI0-7
3XI0-7

3X105X10

:.I
:I

4X 10-.7
UXI0- 7

:.I

-Ml'rCÍlrio

1~ [[fI

sol.
ins.

-20311g

80'

001.

ius.

-

2Xl0-,j
10 :.I

~XlO-·H
4X1W ti

606

ORDEM

1.' Série
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DO EXERCITO

Concontrnçõos
nulximus
ndmisslvels
[mícrccurtoccntimotro
cúbico)
Nuclido
radioactivo

Elomunto

Forma
No
ar inalado

:Na
úguu do beber

-!l!l
42Mo

Molibdénio

sol.
ins.

3Xl0-7
7Xl0-8

2Xl0-3
4Xl0-4

-144Nl

60 (

sol.
ins.

7 Xl0-4
8Xl0

3Xl0-11
10-10

4

-147

Neodórnio

sol.
ins.

60Ncl

10-7
8XlO-8

6Xl0-4
6Xl0-4

-sol.
ins.

14!lNd
60

3

3Xl0
3Xl0-3

6Xl0-7
5Xl0-7

-237

sol.
ins.

93Np

10-12
4Xl0-lt

3Xl0-ó
3X10-4

--

Noptúnio
239
93 Np

10
10

801.

ins.

3

3Xl0-7
2Xl0-7

3

-nam
iJ11

N'b

·tX 10
·lXl0

3
3

.j

X105X10-o

8

2X10
3XIO

7

s x ro

G

--- --

-

95 }..'l

Nióbio

sol.
ins.

41

)

HOI.

lO s

ius.

10-3

R

--- -- -!J7 \'l
41' )

---

---

5!J\.
2
I
.I.

NiqUf\1

(cunlinl/a)

-

sol.
ins.

sol.
ins.

-63 \'.
28' I

!JXlO-3
UX10
2><'lO
:lX ro

801.

ius.

--

a x to
7X 10

3

-

~X 10

--

3

::l X 10-7

2

;\X 10-7

I

3

2XlO-1i
10-7

ti

-

1.' Série
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N.O 12

Concentrnçõos
múxímas
udruísstvcls
(microcurio!contímotro
cúbico)
Elomonto

Nuclido
radioactivo

Forma
No
ar inalado

Na
água do bobor

--Níquel

65 LV'
28 ~

(continuação )

sol.
ins.

10-3
10-3

3Xl0-7
2Xl0-7

7Xl0-4
7 Xl0-4

2Xl0-7
2 Xl0-8

3Xl0-2
2XI0-2

6XI0-U
3Xl0-G

2Xl0-3
2XI0-~

4X10-7
10-7

--185Os
76 s

sol.
ins.

--191mO
76
s

sol.
ins.

---

Ósmio

191O
76 S

sol.
lOS.

---

,.

193
76 U8

sol.
ins.

GXI0
5Xl0-4

4

10-7
9XlO-8

--~ol.
ins,

196
79A1t

2 X 1O-'~
10-:1

4.X 10
2 Xl0-7

5XI0-4
5X10

10-7
8XI0

7

--Ouro

1!)8t
79" n

sol,
ins.

4

8

--1!)!)t
79 I ti

HOI.

ius.

2X10
2Xl0-3

:l

7

·LXI0
3X10

7

-10i{1'1

sol.
ins.

3Xl0
3 Xl0

lOUpl
t6 (

~01.
ius,

!)XI0-·J
7XlO-

1!)1rt
78

bOI.

46

(

a
:l

7

fiX10
3XI0

7

Pal:\dio

Platina
«'(lIlI/IIIIlI)

lus.

-

10-3
10-3

J

2XlO
10

7
7

HXtO-7
2 X lO

7

608
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1. a Sério

Concentrações máximas
admissíveis
e/centtmctro
cúhico)

(rnicrncurí
~lOIl1011tO

Nuclldo
radioactivo

Forma
Na
água de beber

No
ar inalado

--193mPt
78

sol.
ins.

10-2
10-2

2X10-ü
2X10-6

QX10-3
2X10-2

4X10-7
10-7

10-2
9X10-3

2X10-6
2X10-ü

10-3
10-3

3X10-7
2X10-7

--193Pt
78
Platina
(continuação}

sol.
ins.

--197mPt
78

sol.
ins.

--197Pt
78

sol.
ins.

--238P
94 U

5X10-5
3X10-4

7X10-13
10-11

5X10-5
3XlO-4

6 X 10-13
10-11

5X10-5
3X10-4

6X10-1:J
10-11

2X10-3
10-2

3 X10-11
10-8

5XI0-5
3XW-'1

6Xl0

ÍlIS.

7Xl0-G
3XlO-4

2Xl0-10
7X10-11

sol.
ius.

3 X lO 2Xl0-·j

sol.
ins.

--239P
94 li

sol.
ins.

--Plutónio

240P
Q4 n

sol.
ins.

--241
04 Pu

~ol.
ius.

--242
94Pn

sol.
ins.

10

-13

-ll

--Polónio

l'ota-sio

210 P
84 o
12 r

10

1.

sol.

---

j

7XlO
4Xl0-8

7
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G09

Concentrações máximas
admissíveis
(mlcrocurtejcentimctro
cúhieo)
Elcurcnto

NucJido
rndloacuvo

F'crmu
Na
água de

No

ar inalado

bobor

--142 p

50

1·

sol.
ins.

3Xl0-4
3Xl0-4

7XlO-8
5Xl0-8

5Xl0·-4
5Xl0-4

10-7
GX10-8

10-3
10-3

2Xl0-7
3XlO-8

3Xl0-4
3XlO-4

7Xl0-8
3XlO-\)

4Xl0-4
4Xl0-4

10-7
8Xl0-8

2Xl0-3
2Xl0-3

2Xl0-1l
3Xl0-8

---

Praseod í mio
143 P

50 /.

sol.
ins.

--105

47 Ag

sol.
ins.

--110mA
47 g

Prata

sol.
ins.

--111A
47 .rI

•

sol.
ins .

--147

61 PI/!

sol.
ins.

---

Proruécio

140l'
61 III

sol.
ins.

4Xl0-4Xl0-4

j

10-7
8Xl0-S

--230 p

m

.a

sol.
ins.

2Xl0-3
2Xl0-3

GX10- 10
3Xl0-1O

!)Xl0-6
3Xl0-'1

4X10-13
4X10-11

--Protactínio

231r

m

sol.
rt

lns.

--233f'
01 ti

-

sol.
ins.

10-3
10-3

2Xl0
6X to

--Radão
(colltinua)

220/,
86 ln

---

-

10-7

-7
li
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Concent.rucêus máximas
admlsslveís
(mlcrccuriejceunmetro
cúbteo)
Elomonlo

Nuclldo
radioactivo

Forma
Na.'
água de beber

No
ar iualado

-

10-7

--Radão
{continuaçiio}

222R
86

n

---

223B
88 a

sol.
ins.

7 ><10-6
4><10-5

6>< 10-10
8><10-11

2><10-5
5><10-5

2><10-ll
2>< 10-10

10-7
3><10-4

lO-H
6><10-8

3><10-7
3><10-4

2><10-11
10-11

6><10-3
3><10-3

9><10-7
5><10-8

9><10-4
5><10-4

2><10-7
8 ><10-8

--224B
88 a

sol.
ins.

---

Rádio
226 R
88 a

sol.
ins.

--228R
88 a

sol.
ins.

--183 B

75

e

sol.

ius.

--186
75Re

sol.
ins.

---

Rénio

187 u
75 te

sol.
ins.

3><102><10-2

2

3><102><10-7

G

--188 n
75 lC

sol.

ins.

6><10-4
3><10-4

10 -7
6><10

10-1
10-1

3><10
2><10

10-3
10-3

3><10-7
2><10 _7

--l~~m Bit

sol.
ins.

---

Ródio

105
4.5 EIt

sol.
ins.

---

s
ú
5
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N.o 12

Concentraçõos máximas
admisslvois
(microcuriojcontimotro
cúbico)
Elemento

Nuclido
radioactivo

Fonna
Na
água do beber

No
ar inalado

7X10-4
2X10-4

10-7
2X10-S

10-3
2X10-3

2X10-7
2X10-8

4X10-3
3X10-3

8XlO-7
6X10-7

8XlO-4
8XlO-4

2X10-7
3X10-S

10-3
10-3

2Xl0-7
2X10-7

10-4
10-4

3XlO-8
2X10-9

--86 Rb

37

sol.
ins.

---

Rubídio

87Rb
37

sol.
ins.

--97

44

s«

sol.
ins.

--103

44 RIt

sol.
ins.

---

llutêuio
11)5Ru

44

sol.
ins.

--100

44Rn

sol:
ins.

--147

62 Sn:

sol.
ins.

----6X10-4
7X10-4

2X10-11
9X10-11

--Sarnário

151 Sm.

62

sol.
ins.

4X10-3
4X10-

3

2X10-8
5X10-8

--153 Sm

62

-

sol.
ins.

8X10-4
8X10-4

2X10-7
10-7

3X10-8
3X10-8

4X10-7
4X10-8

9X10-8
2X10-3

2X10-G
3XlO-7

--Solénio

75 e

31

-

sol.
ins.

--Silício

31 Si

14

sol.
ins.

---
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1.a
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Concoutraçõos
múxtmas
admlss lvols
(mlcroeuríejcenttmctro
cúbico)
Elomonto

NucUd.o
rndioactivo

Forma

Na
água do bobor

No
ar inalado

-22

11 NII

sol.
ins.

4><10-4
3><10-4

G><lO-R
3><lQ-U

2><10-3
3><10-4

4><10-7
5><10-8

4><10-3
2><10-3

0><10-7
4><10-7

3><10-3
2><10-3

7 ><10-7
3><10-7

10-3
7><10-4

3><10-7
8><10-8

10-3
6><10-4

2><10-7
0><10-~

4><10-4
4 ><10-4

10-8
7><1O-\)

--

Sódio

iiNa

sol.
ins.

-200 Ti
81

sol.
ins.

-201 'J'l

81

sol.
ins.

--

Tálio
202

81

u

sol.
ins.

-204 Ti
81

sol.
ins.

-Tântalo

182 Ta

73

sol.
ius,

-96m '1'
43
c

sol.
ins.

3><10-n

10-1
10-1

10-0

-OG

r

43 TI'

'I'eenéoio

sol.
ins,

10 13
5><10

4

2><10-7
8><10-8

4><10-3
2><10

3

8><10-7
5><10-8

--

(1'0111 inua]

f)7m Tc

·13

sol.
ins,

-m

43 Tc

sol.

2><10-2

ins.

8><10-3

--

4XI0-U

10-7

-

O.RDKM DOI~XÊRCl'l\O

N.o 12
Concontraçõos
IIl:íXIIll:U~
adrnísstvols
(microcurio/contírnotl'o
cúbf co)

Elomonto

NlI~\ido
radioactivo

Forma
No
ar Inalado

J\a

água do bobor

--99m'J'
43

C

'I'ocm'cio

sol.
ins.

GXlO-2
3XlO-2

10-5
5XI0-G

3XlO-S
2XI0-S

7XlO-7
2XI0-8

2XI0-1I
10-3

10-7
4XI0-8

GXI0-4
5XI0-4

5XIO-8
10-8

3XlO-3
2XI0-s

6X10-7
3XI0-7

3XlO-4
2X10-4

3XlO-s
10-8

8XI0-s
8X10-'s

2X10-G
10-G

GXlO-4
4XI0-4

10-7
6XI0-s

---

(continuação]

sol.
ins.

99 'J'
43 C

--125mT
52
e

sol.
ins.

--127mT
52
e

sol.
ins.

--127r
52 e

sol.
ins.

--Telúrio

129mT
52

e

sol.
ins.

--129T
52

e

sol.
ins.

--131mTe
52

sol.
ins.

--132Te
52

sol.
ins.

3XI0-4
2 X10-

4

7X10-s
4XI0-8

4

3X10-8
10-8

--'1'(lrhio

160 'l'b
65

sol.
ins.

4XI0-4
4XI0-

--'I'õrio
(1'01111/11111)

227 1n

00

sol.
ins.

---

2X10-·j
2X1O-4

10-10

GX10'

Jl
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1.' ~ét'io
máxima ...

Conconu-açõos

ndmtsslvols
(mtcrocurtojcentünotro
1':lomonto

Nuelido
radioact Ivo

cúhiro)

Forma

Na

No
ar inalado

água do babar

-228

90

n

I

sol.
ins.

7X10-5
10-4

3XlO-12
2 X10-12

2 X10-5
3X10-4

8X10-111
3X10-12

2X10-3
2 X10-3

5X10-7
4XI0-7

2X10-5
4X10-4

10-11
4X10

2X10-4
2X10-1

2X10
10-8

--

230n
90

t

sol.
ins.

-231'n
90 t
Tório

sol.
ins,

--

(continuação]
232n
90 t

sol.
ins.

12

-231n

90

t

sol.
ins.

8

-1'11 natural

sol.
ins.

10-11
10-12

10-5
10- 4

1701'
G9 II!

sol.
ins.

10-8
10-8

5X10-1
5X10-1

--

'rúlio

171'T
G9 111

sol.

ins.

181 IV

sol.
ins,

185 TV
74

sol.
ins,

74

5X10-3
5X10

1><..10 3
a XI0-!l

Tungsténio
(continua)

--

3

10
10

s
3

.1X10-8
8><10 8

7

8><108
.1><10-

-7
3><10- 8
4><10-

-

-

].a
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Concentrações
máximas
admíssívots
(mícrocurlejcentlmetro
cúbico)
Elemento

Nuclido
radioacti vo

Forma
Na
água de hobor

No
ar inalado

--Tungsténio
(continuação)

187W
74

sol.
ins.

7X10-4
6XlO-4

2X10-7
10-7

5Xl0-5
5Xl0-5

10-10
4Xl0-11

3X10-4
3X10-4

3XlO-11
9X10-12

3XlO-4.
3Xl0-4

2Xl0-1O
4Xl0-11

3XlO-4
3XlO-4

2Xl0-1O
4X10-11

3Xl0-4
3Xl0-4

2Xl0-1O
4Xl0-11

3XlO-4
3XlO-1

2Xl0-1O
4Xl0-11

4Xl0-4
4Xl0-1

3Xl0-11
5X10-11

2Xl0-4
2X10-4

3XlO-11
2X10-11

3XlO-4
3Xl0-4

6Xl0-H
2X1O-8

--230 U
92

sol.
ins.

--232U
92

sol.
ins.

--233U
92

sol.
ins.

--234,U
• \)2

sol.
ins.

---

Urânio

235U
\)2

sol.
ins.

--236 U
92

sol.
ins.

--238U
92

sol.
ins.

--U

natural

-

--Vaná(lio

-

sol.
,
ins.

48 V

23

sol.
ins.

---

G16

ORDEM

N.o 12

DO, EXERCITO

1." Série

Concentrações
máximas
admisslvois
(mfcrocurtejcentlmorro
cúbico)
Elomento

Nuclido
radioactivo

Forma
No

Na
água do bober

ar inalado

--131mK

-' e

54

subm.

-

4X10-6

-

3X10-6

-

10-

--Xénon

133 X
54'< e

suhm.

-135
54Xe

subm.

6

--sol.
ins.

65 Z
30 _It

4X10-~
2X10-1-

10-3
2X10-3

--Zinco

z.t

69m

30

'

69 Z
30 ",n

sol.
ins.

7X10-4
GX10-4.

sol.
ins.

2X10-2
2X10-

10-7
10-7

2

2X10-6
c
3><10

-

--93 ,
40X1'

sol.
ins,

4X1010-7

X10-3
8XlO-3

~

-

--Zircónio

ss ZJ1'
,lO

sol.

ins.

GX10
6X10

--- -97Z
-10.1'

(.) o. vnJor

s dM doses

posto 00,.
( •• ) O. vatores dns doses
postos IlTO u '}f,O.

máximas

sol.

ins.
ndlllls.lvlIls

III(\XIIllUSndml"slvol.

- I

I

-

2X10-1
2 X10-1
. no unlt'. monto
sno únl,·",,,onto

.1>< 10-~
~
10

_-.1><10-1'
1l
3><10-

-

\'Álldos no co""

.

\'"lIdoS

• COltl'

uo:

l'
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QUADRO II
Concentração máxima admissível de uma mistura
de nuclldos radioactivos não identificados, na água de beber

Natureza

Concentração máxima
admlssível
(mtcrocurlojcenttmetro
cúbico)

do. misturn

Mistura qualquer de emissores alfa, beta,
gama, se os nuclidos radioactivos
90 S1', 126 J 129 J 131 f 210 Pb
3 8
53'
53'
53'
82 '
210 P
211 At
223 R
224 R
84 o,
85'
88 a,
88 a, ~
226
88 R a,
231

91 Pa,

227
89 A c, 228
88 1~
la, 230
90 ''1''I!,
232
90 Th e TI! natural pude-

j

rem ser excluídos (a) .

------------------1---------Mistura qualquer de emissores alfa, beta,
gama, se os nuclidos radioactivos
90
129 210
210
223
38 Sr, 53 I, 82 n; 84 Po, 88 Ra,
226
228·
231
r
88 u«, 88 n«, 91 Pa e TI! natural puderem ser excluídos (o) .

I

-----------------1---------Mi~tura qualquer de emissores alfa, beta,
gama, se os nuclidos radioactivos
90 S
129 I
210 Pb
226 Ra e
38 r,
53'
82 '
88
928
~88 Ra puderem ser excluídos (a) .

--------------1--------Mistura qualquer do emissores alfa, beta, )
gama, se os nuclidos radioactivos
226 oe
R

88 88°
cluítlos (o)

228 R

puderem

ser ex-

. . . . . . . .

-----------------1---------~Iistura qualquer de emissores alfa, beta, }
gama
I

10-

7

(a) «Puderem ser excluídos'
signHlc" que"
concentração
d08.08
nuctldos rndiOo.~tlv08 na água do hoher ó desprezável
cm rotação Il. concontruçãc
máxima
adm! .lvollnd!Clldll
no quadro J.
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Concentração müxhna admissível de uma mistura de nuclidos
radioactivos não identificados, no ar inalado

Naturozn

Concentração
máxlma
admissivel
(mícrocuríejcontünctro
cúbico)

da mlsturn

1

Mistura qualquer de emissores alfa, gama,
se os emissores alfa e os nuelidos ra.
.
90
129
210
82 Pb, ~
dioactivos
38 Sr,
531,
227 A
89 c,

228 R
88 a,

230p
91

a,

241 P
94 u

I
I

10-9

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

__ e_2_~_~_B_,,_._p_ud_e_r_el_n_s_e_r_ex_e_I_UJ_'d_0_S_(a_)_.
__.

Mistura qualquer de emissores beta, gama,
se os emissores alfa e os nuclídos ra.
.
210
227
228
dioactivos
82 Pb,
89 Ac,
88 Ra
e 2~i

P1!

puderem

ser excluídos

10-10

(a) ..

Mistura qualquer de emissores beta, gama,
se os emissores

alfa e o n uelido ra-

diioac tiIVO 227
89 A c pu d erem ser exe I uídos (a)

10-11

.

Mistura qualquer ele emissores alfa, beta,
gama, se os nuclidos radioactivos
227
230,
231
232
89 Ar,
901ft,
9t Pa, 90 Til, TI!

nat.,

238
239
240)
212 >
9,1 Pu, 94 Pu, 94 lu, 91 f"

e 2~~ Cf puderem

ser excluídos

(a) ..

10-12

1.' Série
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Concentração máxima
admissível
(mícrccuríejcentunetro
cúbico)

da mistura

Mistura qualquer eleemissores alfa, beta,
gama, se os nuclidos radioactivos
231
239
240
91 Pa, Til nat.,
94 Pu,
94 Pu,
U2
U9
.
94 Pu e
98 CI puderem ser excluí-

I
I

I

dos (a) . . . . . . . . . . . . . . J

Mi;::.:: q"~'q.~d'

,~i"""
alfa, beta,

j

4XI0-13

I

(a) _Puderemsor

excluídosu significa que a concentração desses nuclidos radioactivos no ar inalado é desprezávol
em relação à concentração
máxima admissível
indicada no quadro I,

Presidência do Conselho, 25 de Novembro de 1961. O Presidente do Conselho, António de Olioeira Salazar.
(Rectificndo

n~ Diá"io do GoreT1/.o, n.? 17, 1.' sérío,

do 25 do Janoíro

de 1962).

Ministério do Interior
Decreto-Lei

n.O 44 062

Convindo reunir num só os diplomas - Decreto-Lei
n." 29 233, de 8 de Dezembro de 1938, e Decreto-Lei
u.? 42872, de 12 de Março de 1960 - que regulam
a organização e funcionamento da Legião Portuguesa,
constituída de harmonia com as bases aprovadas pelo
Decreto-Lei n." 27058, de 3'0 de Setembro de 1936,
e introduzir no regime vigente algumas alterações com
vista a uma maior eficiência da sua actuação;
U ando da faculdade conferida pela La parte do
11.° 2.° do artizo 109.° da Constituição,
o Governo de<:reta e cu pro~ulgo, para valer como lei, o seguinte:
. Artigo 1.0 A Legião Portug:uesa, o~ganização patriótica constituída por voluntárIo
destinada a fomentar
a resistência moral da Nação e a cooperar na sua
dere a contra os inimigos da Pátria e ela ordem social,
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é reorganizada

de harmonia com os princípios estabelecidos neste decreto-lei.
Art. 2.° A Legião Portuguesa estende a sua organização e actividade a todo o território português.
Art. 3.° A Legião Portuguesa é um organismo público dependente do Ministro do Interior e o serviço
resultante das suas actividades é, para todos os ereitos, considerado serviço público. Compete, porém, ao
Ministro da Defesa Nacional estabelecer as directivas
de ordem geral relativas à defe a civil do território.
§ único. Em caso de emergência ou de guerra a
Legião Portuguesa pode pas ar para a dependência do
Ministro da Defesa Nacional.
Art. 4.° A Legião Portuguesa é superiormente dirigida por uma, junta central composta por:
Um presidente.
Um comandante-geral.
Um secretário-geral.
Quatro vogais.
§ l.° O presidente é nomeado pelo Governo, por proposta do Ministro do Interior, de entre indivíduos que
tenham prestado relevantes serviços e dispõe de voto de
qualidade nas deliberações da Junta.
§ 2.° O comandante-geral
é nomeado pelo Gover.n~,
por proposta do Ministro do Interior, de entre OfiCIaIS
generais do activo ou da re erva.
~ 3.° O secretário-geraI é tam bém nomeado pelo Governo, por proposta do Ministro do Interior, de entre
oficiais superiores da milícia lezionãria, de prererêncHl
diplomados em Direito, que tenham prestado relevantes
serviços à Legião.
§ 4.° Os vogais da Junta Central, igualmente nomeedos__,
pelo Gov:erno, sob propostn do Mini tro do I?~el'lor,
sento escolhidos entre indivíduos, civis ou illll.1tar_:s,
que tenham prestado relevantes fleryiços à orgamzaC;:<lo.
Art. 5.° À Junta Central compete dirigir superlOrmente a Legião e cspcciflcndnmcnte
:
.
1.o Definir as directrizes a seguir em. todaR as suu~
a~t~vidades, .quer civis, quer mil itnres, quer da defesa
('1vil d() territórir,
j
1
2.° Estruturar e fiscul izar () movimento nacional egionário no sentido da sua maior expansão, por fornIa
a estar presente em toda a parte onde houver um poriuguê: amante da 11:1 Pátria j
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3.° Colaborar com as organizações patrióticas anticomunistas, com vista à unidade de acção na preparação moral das populações;
4. Manter a colaboração com a Mocidade Portuguesa
no que interesse à. educação da juventude e à manutenção da luta pelas tradições e pelos valores morais e
patrimoniais da Nação, pela integridade da Pátria e
pela dignificação da família;
5. o Cooperar na protecção aos fracos, aos humildes e
aos de protegidos e na sua integração e aproveitamento
nas diferentes tarefas da actividade do País, promovendo o seu acesso aos benefícios sociais;
6. o Propor ao Governo as providências adequadas ao
regular cumprimento das missões da Legião e aprovar
todos os regulamentos internos, que serão publicados na
2.& série do Diário do Governo pelo Ministério do Interior;
7. Administrar
todos os fundos da Legião Portuguesa, sej am ou não provenientes de .subsídios do Estado;
8. Propor ao Governo os modelos de uniformes,
guiões, estandartes, distintivos e quaisquer símbolos a
utilizar pelas forças legionárias ou pelos membros da
organização; •
~. o Premiar
e punir todos os elementos da organização, nos termos dos respectivos regulamentos;
10.° De ignar os comandantefl distritais, sob proposta
do comandante-zerul,
e nomear as comissões criadas
para a diferent~s actividades;
11.° Sancionar as propostas do comandante-geral para
a nomeação dos 2.° comandantes-gerais,
adjuntos militares e comandantes das unidades independentes, quer
da mil ícia, quer da defesa civil;
12. o ln peccionar. superiormeIl:te todas. as actividades
ela Lezião no contmente, nas Ilhas adjacentes e nas
províncias ultramarinas;
13.0 Dirigir directamente os serviços de propaganda
e o d acção p icolõgica e de. segurança, b~m ~omo os
de acção ocial e admllllstratlvos da orgalllzaçao;
14.0 Admitir alistar, suspender, abater ou expulsar,
nos termos leg;is em vigor, os el.ementos .da ?l~lícia, da
defe. a civil c do moyimento nacional legIOnal'lO;
15.0 Decidir obre todas as exposições do comandante-geral em matéria de orgânica ou de instrução;
0

0

0

1
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16.° Dar posse às comissões a que alude o n.? 10.° aos
e
comandantes distritais, aos 2. comandantes-gerais
aos adjuntos militares;
17.° Elaborar o projecto do orçamento da Legião
Portuguesa relativo a todas as suas actividades e submetê-lo à apreciação e aprovação do Ministro do Interior;
18.° Aprovar as contas antes de serem remetidas ao
Tribunal de Contas;
19.° Tudo o mais que por lei ou regulamento lhe vier
a competir.
§ único. O Ministro do Interior submeterá à apreciação e à aprovação do :Ministro da Defesa Nacional o
orçamento da Legião Portuguesa na parte relativa às
actividades da defesa civil.
Art. 6.° O comandante-geral
dará execução às deliberações da Junta Central, competindo-lhe especialmente:
1.0 Organizar e dirigir superiormente os serviços de
instrução militar dos legionários;
2.° Elaborar, com cooperação dos seus adjuntos e
para serem presentes à Junta, os proj ectos de regulamentos internos.
3.° Exercer a acção disciplinar nos termos das respectivas disposições legais.
4.° Comandar, em obediência às ordens do Governo,
todas as forças da Legião e da defesa civil.
Art. 7.° O comandante-geral
dispõe para o au ilia.r
nos seus estudos e trabalhos e preparar as suas decisões do quartel-general
da Legião Portuguesa,
que:
de harmonia com este diploma e para os fins da LeI
n." 2093, de 20 de Junho de 1958, será devidamente
reorganizado.
Art. 8.° Para coadjuvar o comandante-geral
em ~odas as suas atribuições, substituí-lo nas uas au ênclU'-l
ou impedimentos e exercer as funções que por del~gação do mesmo lhes couberem, poderá haver ~Ol";
2.° comandantes-gerais,
um dos quais erá especlUlmente destinado às actividade
da defesa eivil.
Art. 9.° No quartel-gen rol da LeO'ião Portuguesn
poderá haver quatro adjuntos do est~do-l'laior, sendo
três militares e um civil.
Os três adjuntos militares de'liO'nam-se por che~:,
1.0 subchefe e 2.° subchefe do esta~lo-maior da LegHlO
Portuguesa.
oS

8
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Art. 10.° Os 2.° comandantes-gerais, brigadeiros
ou coronéis do activo ou da reserva, são nomeados
pelo Ministro do Interior, sob proposta do comandante-geral.
Art. 11.° Os adjuntos militares são nomeado pelo
Ministro do Interior, sob proposta do comandante-geral.
§ 1.0 O chefe do estado-maior da Legião Portuguesa
será oficial superior do corpo do estado-maior do activo.
§ 2.° Os dois subchefes do estado-maior serão oficiais
superiores do activo habilitados para o desempenho
das funções do estado-maior, um dos quais será obrigatoriamente da Marinha. O mais graduado ou, no
caso de igualdade, o mais antigo dos subchefes do
e tado-maior desempenhará as funções de 1.0 subchefe
e o outro as de 2.° subchefe.
§ 3.° O adjunto civil é o secretário-geral da Junta
Central.
Art. 12.° Em cada distrito administrativo do continente e ilhas adj acentes há um comando distrital da
Legião, cujo comandante, oficial das forças armadas do activo ou da reserva, será coadjuvado por um
2.° comandante, oficial das forças armadas do activo
ou da re erva ou oficial da milícia legionária.
Directamente
subordinado ao comandante-geral,
o
comandante distrital comanda as forças legionárias do
s~u distrito e dirige e coordena nele .toda a acção da Leglão Portuguesa.
Art. 13.° Nas províncias ultramarinas
as actividades da Legião Portuguesa serão desenvolvidas sob a
orientação de um comando próprio, segundo as directivas emanadas de juntas provinciais, com organização e competência ajustadas às características peculiare de cada. província.
Art. 14.° Em cada concelho haverá um delegado
conc lhio, de ignado entre os legionários desse concelho pelo comandante-geral, sob proposta do respectivo comandante distrital.
. único. Nos concelhos em que houver unidade legionária constituída o delegado concelhio será o respectivo comandante.
Art. 15.0 Na defesa da Nação e na luta contra os inilniO'o. da Pátria e da ordem social a Legião tem duas
miSsões primordiais: colaborar activamente na ma nu8
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tenção da ordem pública em íntima ligação com as
forças e organismos de segurança interna e organizar,
preparar e executar os serviços da defesa civil do território.
Art. 16." As forças legionárias
terão organização
que lhes imponha, colectiva e individualmente,
rigorosa disciplina, as incite à prática das virtudes militares e as ligue e corporize no mesmo espírito das
unidades das forças armadas.
Art. 17.° A organização militar da Legião será determinada em regulamento especial, tendo em atenção
as suas funções de instituição paramilitar e que as suas
forças da milícia são forças militarizadas.
As formações e serviços do corpo da defesa civil
estão sujeitos a regime especial a definir no respectivo
regulamento.
Art. 18.° As forças legionárias actuarão sempre em
obediência aos princípios doutrinais da organização
e sob as ordens da autoridade civil ou militar, conforme
o determinado nas Leis n.O 1960 e 1961 e 2034, respectivamente de 1 de Setembro de 1937 e 18 de Julho
de 1949, e em atenção à segurança interna, de harmonia com a Lei n.? 2084, de 16 de Agosto de 1956.
Art. 19.° Podem pertencer à Legião Portuguesa,
constituindo o movimento nacional legionário, todos o
portugueses de ambos os sexos, com mais de 18 anos
de idade, que tomem sob juramento o compromisso
de servir a Nação, de harmonia com os intuitos expressos na fórmula adoptada para esse fim.
§ 1.0 Os indivíduos que, por razões de idade ou de
capacidade, não possam pertencer aos diferente
escalões da milícia serão aproveitados pelo movimento nacionallegionário
em missões culturais, sociais ou outras
onde as suas quali dades sej am útei à Nação.
.
§ 2.° Os indivíduos do sexo feminino poderão constituir formações auxiliares da milícia em serviços adequados, tais como serviços de saúd , de transporie.s, de
transmissões, de auxílio social, de acção psicológics e
de secretaria.
Art. 20.° ~ as gurado o ingresso na I_;egião, DO termos elo artigo anterior, aos filiado da Mocidade portuguesa.
.
Art. 21.° A formações ela milícia rec berão lll~trução militar e as da d Ie a civil a in trução COnyenIente
S
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aos fins a que se destinam, Os componentes de ambas
as formações deverão normalmente usar uniforme próprio em todos os actos ou serviços para que sejam convocados.
Art. 22.° Os membros do movimento nacional legionário poderão ter um distintivo próprio para usarem
com o trajo civil e 'Um cartão de identidade que permita
o seu fácil e segurro reconhecimento.
Art. 23.° O uso de quaisquer distintivos, insígnias,
condecorações ou uniformes legionários por pessoa que
nunca tiver pertencido à Legião ou por quem dela tiver
sido eliminado ou expulso ou estiver suspenso fará incorrer o infractor na pena prescrita no Oódigo Penal
por uso ilegítimo de uniforme ou de condecoração.
§ 1.0 Em igual pena incorrerá aquele que fabricar,
detiver ou alienar ilegalmente os distintivos, insígnias,
condecorações ou uniformes a que se se cefere este artigo, salvo se o facto constituir crime a que seja aplicável pena mais grave.
§ 2.° Quando se provar que os factos a que se refere
este artigo foram praticados para realizar outro crime
ou com qualquer outro intuito fraudulento, a pena pod rá ser elevãda até ao dobro.
Art. 24.° Os quadros das forças da Legião Portuguesa
. fio, em regra, constituídos por oficiais ou graduados do
Exército ou da Armada, de preferência na situação da
re erva ou de rreforma, e por oficiais e graduados de
complemento,
S 1.0 O departamentos do Exército, da Marinha e da
.Aeronáutica definirão as condições a satisfazer pelos
oficiais e graduados da milícia promovidos pela Legião
para as suas forças para o ingresso como oficiais e graduado de complemento, respectivamente,
no quadro
clo. erviços gerais do Exército, na reserva legionária
da Armada e na Força Aérea .
. § 2. As equiparações e postos dos graduado da LegIão serão con ignado em regulamento próprio.
Art. 25. Na organisação
ela resistência moral da•
~
b
~':1.c'ão a Legião Portuzuesa estruturará
o seu movimento por forma a ass~gurar a continuidade das tradiçõe do povo português, o seu amor à família e à
terra do seus maiore , combatendo em todos os campo e por todos os meios as doutrinas subversivas.
0

0
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Art. 26. A Legião não é uma instituição de assistência para os seus membros, mas procurará desenvolver, no mais alto grau, a solidariedade e a camaradagem, que, a par do espírito de corpo e da comunhão
de ideal, são fulcro e força da organização.
Art. 27. E aplicável ao serviço legionário, superiormente determinado, o disposto no artigo 8. da Lei
n." 1961, de 1 de Setembro de 1937, no Decreto
n." 17335, de 10 de Setembro de 1929, e no Decreto-Lei n. o 38 523, de 23 de Novembro de 1951.
Tal serviço não implicará para os legionários, até
ao limite de sete dias em cada ano, qualquer perda
de vencimento ou salário, quer seja serventuário do
Estado, quer de entidades públicas ou privadas, incluindo empresas particulares.
§ único. Quando o serviço a que se refere o corpo
deste artigo exceda o período no mesmo fixado, por
ser executado em caso de emergência, é-lhe aplicável
9 disposto nos artigos 27. e 28. do Decreto-Lei
n. o 43 568, de 28 de Março de 1961.
Art. 28. Os legionários auxiliam-se mutuamente
no cumprimento dos seus deveres e ficam ligados, sem
distinção de hierarquia que não seja a da Legião, pela
solidariedade que lhes impõe a comunhão de ideal.
Art. 29. o A quebra dos deveres legionários ficará
~ujeita a acção disciplinar, que, nos casos de traição,
msubordinação ou cobardia, terá sempre como conseql.~ên?ia a expulsão, sem prejuízo da re pon abilidad.e
criminal. A expulsão, aplicável unicamente por delIberação da Junta Central e sujeita à homologação do
Con~elho de Ministros, implica sempre a demissão de
quaisquer cargos públicos e a incapacidade para neles
ser provido.
Art. 30. Consideram-se real isado em legítima d~fesa os actos praticados por um legionário para prevenIr
O~l f~zer cessar uma agressão ilícita
contra a pessoa ou
dignidade próprias ou de outro legionário, contrs o
armamento e equipamento ou quaisquer outras COIS~S
destinadas ao servieo
da Lecíão
ou contra o prestígIO
)
b'
desta ou de quaisquer outras instituições ou pess~a.
quo o legionário deva defend r, sempre que os ~eI~s
empregados sejam aqueles que os deveres dos leg'lOnarios e as circunstâncias
razoàvel mente aconselheul,
0

0

0
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. alvo se o legionário tiver provocado a agressão por
uma atitude contrária aos princípios da Legião.
§ único. Se os meios de defesa empregados forem
excessivos, ou se tiver havido provocação por parte
do legionário que se defende, mas insuficiente para
razoàvelmente justificar a agressão, ou se o acto ror
praticado
pelo legionário
depois de consumada a
mesma, sem haver receio da sua renovação, poderá o
legionário ser isento de pena, quando tiver procedido
num estado de exaltação desculpável.
Art. 31.° Consideram-se praticados em obediência a
u.ma obrigação, e por isso justificados, os factos cometidos em cumprimento de deveres dos legionários prescritos nas leis e nos regulamentos internos da Legião,
salvo se houver excesso na execução, contrário aos princípios e ao espírito legionários.
§ único. Se houver excesso na execução por motivo
ele exaltação desculpável, poderá o legionário ser isento
de pena.
Art. 32. Os processos relativos a crimes de que
rorem arguidos legionários e constituídos por factos
praticados em serviço da Legião ou em razão de serviço lecionário serão instruídos e julgados pelas autoridadeso e tribunais militares competentes, de harmonia
com o Código de J ustiça Militar, que, .p~ra este ere~to
e no termos devidos, se consIdera aplicável aos legionário .
§ 1.0 Consideram-se praticados em serviço legionário
Osfactos cometidos por membros da Legião que estejam
legalmente a desempenhar funções ou missões específicas da mesma ou que sejam perpetrados contra
legionários naquelas condiçõ~s.
_
.
§ 2.0 Consideram-se cometldos em razao de serviço
legionário o factos que tenham origem em quaisquer
acto praticado' no cumprimento de deveres legionários.
§ 3." Se os pl'oces os respeitarem a crimes de que
~orem artruido leo'ionários da Brigada Naval, serão
ln st ruí d o o e julga dI">
.
• possrve
ível ,
os, semp!e que aSSIm
s.eJa
pelas autoridades e pelo Tnbunal de Marmha.
Art. 33. Os oficiais e sargentos das forças armadas,
na. ~itua~ão de activo 0ll; de reserv~, e_:n serviyo na
Legülo Portuzue a medIante autorizaçâo do titular
rlo departame~to cdmpetente, serão p~ra to~~s os efeitos con iderados m omissão ele servIço mIlItar.
0

0

ORDEM DO EXERCITO N.o 12

628

1.' Série

Art. 34. Aos legionários com mais de três anos de
serviço efectivo das forças da milícia é aplicável o
disposto no artigo 30. do Decreto-Lei n." 43568, de
28 de Março de 1961, atribuindo-se-lhes preferência em
todos os concursos públicos e no preenchimento de lugares públicos não sujeitos a concurso.
Art. 35. Os legionários sujeitos à lei militar, quando
convocados por mobilização parcial ou geral, devem
apresentar-se nas unidades militares a que pertencem
ou para que forem destinados no plano de mobilização.
Art. 36. Os oficiais da milícia poderão usar armas
independentemente
de qualquer licença de uso e porte
de arma, nas condições que forem fixadas pelo Ministro
do Interior, sob proposta da Junta Central da Legião
Portuguesa.
Art. 37. Sem prejuízo do direito concedido para licença de uso e porte de arma, nos termo gerai e nos
especialmente estabelecidos para a Legião, o legionários de categoria igualou
inferior à de comandante
de secção só poderão usar armas quando no de empenho
das suas funções legionárias ou por determinação elo
comando da unidade a que pertençam ou da autoridade
militar a que, eventualmente, e tejam subordinado.
Art. 38. À Legião Portugue a compete a instrução
pré-militar da juventude, nos termo do artigo 25.0 da
Lei n.? 1961, de 1 de Setembro de 1937, e a in trução
militar dos indivíduos a que se referem as alíneas a).
b) e c) do artigo 4. do Decreto-Lei n." 31956. de 2
de Abril de 1942.
Art. 39. O Governo pode, sempr que o julgar co.uveniente, atendendo à segurança exigida ou à in~l~pensável continuidade para a "ida da Nação, por umples despacho do Mini tro competente, ordenar que os
serventuários de d terminados s rviços públicos do E~tado, autarquias locais e organismos corporativos e de
coordenação
conômica, e, b m assim, mp1' sas concessionárias d serviço públi ios, sej um e.'dusivamentc
ou de preferência el m ntos legionários
Art. 40.0 O ove1'110podo autorizar qu no 0(,1'vi\,.05
públicos do Estudo das autarquias lo 'ais, dos orgaUl~'
mos corporativos e de coord nação couómicu, na' e111presas conce aionárias de s rviços públi o
nas ~presas purticular s de int r sse para a segurunçu na 'JOna1
ou indispcnaáv is ~l vida r 'O"ulnr ela 1 ação ' formem
0
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subunidades legionárias, constituídas por elementos recrutados no respectivo pessoal ou admitido nos termos
do artigo anterior, com vista à autodefesa das suas
instalações.
§ 1.0 Todas as despesas inerentes a estas unidades
serão suportadas pelos respectivos serviços ou empresas.
§ 2. Os meios materiais de defesa serão adquiridos
pelos serviços interessados, ficando à carga da Legião
Portuguesa, embora afectos aos serviços correspondentes.
Art. 41. Na Legião Portuguesa haverá um único
conselho administrativo responsável pela contabilização
e aplicação das dotações para as actividades legionárias
e da defesa civil do território, assim como do produto
da quotização dos membros do movimento nacional
legionário e de quaisquer quantias provenientes de subsídios ou dádivas feitos ao movimento ou à Legião.
§ único. No início de cada mês o Departamento da
Defesa Nacional colocará à disposição da Legião as verbas correspondentes ao duodécimo das dotações orçamentais aprovadas para esse ano e relativas às actividades da defesa civil.
Art. 42. Os legionários ficam dispensados do pagamento da taxa militar, enquanto pertencerem às formações da mi!ícia.
Art. 43. Todas as disposições deste diploma são aplicáveis aos membros das formações da defesa civil do
território.
Art. 44. As forças da milícia são forças militarizadas e, cm princípio, de aplicação local, isto é, dentro do
concelho onde se situar a unidade a que pertençam; mas
podem ser utilizadas por ordem superior do Comando-Geral em outros locais onde a sua acção se torne indispensável.
Art. 45. Os elementos legionários deslocados nos
termos do artigo anterior têm direito a alimentação e a
subsídio de marcha nos termos da legislação em vigor.
Art. 46. O. membros do movimento nacional legionário prestarão juramento segundo a fórmula seguinte:
0

0

0

0

0

0

0

Compromisso do legionário

Como legionário, juro obediência aos. meus chefes na defesa da pátria e da ordem socwl e a~rmo
so~ellemente pela minh.a h~nra que tudo sacrificaret, incluindo a própna »ida, se tanto for neces-

ORDEM DO EXERCITO N.· 12

630

1." Sério

ao serviço da N arão, do seu património espiritual, da moral cristã e da liberdade da terra
portuguesa.

sério,

Art.47.· Toda a legislação em vigor relativa à Legião
Portuguesa será adaptada aos princípios estabelecidos
neste diploma.
Publique-se

e cumpra-se como nele se contém.

Paços do Governo da República, 28 de Novembro de
19fH. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES 'I'nousz - António de Oliveira Salasar - Alfredo Rodrigues dos Santos
Júnior - João de Matos Antunes Varela - António
Manuel Pinto Barbosa-Mário
José Pereira da SilvaFernando Quintanilha Mendonça Dias - Alberto M arciano Gorjão Franco Nogueira - Eduardo de Arantes
e Oliveira - Adriano José A loes Moreira - Manuel
Lopes de Abmeida - José do Nascimento Ferreira Dias
Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - José João
Gonçalves de Proença - Henrique de Miranda Vasconcelos M artins de Carvalho.

11- PORTARIAS
Ministério do Exército
Direcção

do Serviço de Pessoal

Repartl~ão

Portaria

de Oficiais

n.· 18814

Considerando a e cas ez de oficiaia v terinário
do
quadro permanente,
actualmente
em número muito
reduzido para as n c s idade do E. 'rcito, motivad~,
em parte, pela falta de candidato
ao concur o ordInários, abertos de harmonia com a Portaria n." 11 332,
de 6 de Maio de 1946;
, .
'I'ornando-ao
n c . sário promover a admiss ão r.aplda
de oficiais veterinários no quadro permanente, d)spe~sande as formalidades demoradas nos COllCUr'O
or<hnários:
}faIHb
o Govprno da Repüblica
1>01'1ugup~a, y lo
}fini tro elo Kércilo,
aprovar
pôr m . cuçao o
seguint :
r
L· E aborto, 110 01'1'('1\1(' ano, 11m C'ollcur. O .·trao dinário docum ntal para oficiai. v criruirios elo quadro
I' rmanont .
í
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2.° A abertura do concurso será anunciada no Diário
do Governo e na Ordem do Exército e o prazo para a
admissão ao concurso será de 60 dias.
3.° São condições indispensáveis de admissão ao referido concurso:
a) Ser cidadão português, filho de pais portugueses;
b ) Ser solteiro ou casado com senhora portuguesa
originária ou de país com que Portugal mantém relações diplomáticas normais;
c) Ter aptidão física, verificada pela junta médica
de in pecção, e altura mínima de 1,62 m;
d) Não ter completado 36 anos de idade no dia 31
de Dezembro do ano co.rrente;
e) Estar legal e moralmente habilitado para exercer a medicina veterinária;
.
f) Ter pre tado serviço nas fileiras como oficial ou
aspirante a oficial miliciano em qualquer
arma ou serviço;
g) Dar garantia de cooperar na realização dos fins
superiore do Estado e defender os princípios
de ordem política e social estabelecidos na
Constituição Portuguesa;
h) Po uis em alto grau o sentimento de devoção
à Pátria;
i) -ão ter ido condenado nos tribunai civis ou
militare
m pena que o impossibilite
de
seguir a carreira das armas ou de ingressar
no corpo de oficiais do quadro permanente do
Exército.
§ único. Con ideram- e ao abrigo das alíneas a) e b)
de te número o indivíduos filho de pais portugueses
que t nham adquirido a nacionalidade brasileira e de
bra ileiro que tenham adquirido a nacionalidade portugue a, e o pai. teverem cumprido as obrigações impo ta. p la Lei do Recrutamento
e Serviço Militar,
quando a la. ujeito .
4.° O
andidator deverão instruir o seu pro ces o
para adnti" ão ao concurso com os seguintes documentos:
1) R querim nto dirigido a S. Ex." o Ministro do
E. ército;
2)
rtidã d idade, narrativa completa;
3)
ndo cas ado, certidão de idade, narrativa compl ta, da mulher;
4) Pública-forma da carta do cur o;
..L
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5) Certidão do Sindicato dos Médicos Veterinários
provando que nele está inscrito e com direito
ao pleno exercício das suas funções;
6) Nota de assentos completa;
7) Declaração a que se referem as alíneas g) eh)
do número anterior;
8) Certificado do registo criminal, actualizado, no
mínimo, três meses antes da entrega dos documentos.
§ único. Todos estes documentos e quaisquer outros
comprovativos de competência ou mérito especial serão
entregues na unidade ou estabelecimento militar a que
'ÜS candidatos
pertencerem até ao último dia fixado para
a admissão ao concurso e deverão dar entrada na repartição competente do Ministério do Exército, no máximo, até dois dias depois de encerrado aquele prazo.
5.° Os candidatos serão ordenados, para admissão e
consequente colocação no quadro permanente de ~ficiais veterinários, por ordem decrescente das classíficações do curso de Medicina Veterinária.
6.° Em igualdade de classificação, recorrer-se-á às
preferências constantes do Regulamento do ConcursoS
Ordinários para Oficiais Veterinários.
. _
7.° A lista dos candidatos admitido, nas con(h~oes
citadas nos números anteriores será publicada na Ord~111
do Exército,
sendo a colocação provisória na respectIva
escala de antiguidade
feita ele harmonia com os n." 5.°
e 6.° da presente portaria, ficando inscritos à esquerda
elos oficiais veterinários aprovados no último concurso,
no posto de alferes veterinário.
8. Os candidatos admitido serão mandados apresentar na Escola do Serviço Veterinário Mihtar', a fim ele
frequentarem um estágio destinado a completar os seus
conhecimentos militare e técnico-militare.
,
§ L." O estágio a que se refere este número tera a
duração efectiva de três meser (' erti constituído por
uma parte teórica e urna parte prática.
1
.§ 2.° O programa do stágio erá elaborado. p~ a
Direcção do Serviço de Saúde e con tará, nas suas Iin as
gerais, de:
0

I) Parte teórica:
a) Organização

e funcionamento do serviço veteC (l1Urinário militar em tempo de paz e em
panha ;

1.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 12

633

b) Higiene veterinária e alimentação dos solípedes;
c) Exercícios clínicos diários;
d) Análises laboratoriais;
e) Hipometria;
f) Inspecção de alimentos destinados às tropas;
g) Noções sobre a utilização de cães nos exércitos
modernos.
II)

Parte

prática:

Terá lugar no Hospital Militar Veterinário, nos
laboratórios de bromatologia e bacteriologia do
mesmo Hospital e no Depósito de Material Veterinário e Sidero técnico .
. § 3.° Salvo o caso de mobilização, os oficiais estagiános não serão de viados durante o estágio para qualquer serviço exterior.
9. o Terminado o estágio, o conselho de oficiais instrutores enviará ao director da Escola do Serviço Veterinário Militar uma apreciação sobre o aproveitamento
e aptidão manifestados por cada um dos estagiários.
Estas informações serão dadas em separado, de modo
a poderem er·integradas no processo individual de cada
um dos estagiários.
10. O ingres o definitivo no quadro permanente dos
oficiais do Exército somente se efectuará depois de os
alferes e tagiários terminarem com aproveitamento
e
boas informações, quanto a qualidades militares, disciplinares, morai, e profissionais, o estágio que frequentaram.
11. O alfere estagiários que não merecerem informação favorável no estágio a que foram obrigados serão
eliminados por de pacho do Ministro do Exército.
12. O oficiais ou aspirantes a oficial miliciano que
se encontrem no ultramar prestando serviço à data da
abertura do presente concurso e desejem concorrer ingres arão no quadro permanente com o posto de alferes,
se satisfiz rem à condições exigidas, só efectuando o
eS!ágio a que são obrigado~ após a seu regresso à_ ~e~ropole. Se tiverem aproveItamento no mesm~ ~staglO,
lngre arão definitivamente no quadro de oficiais veteri1?-ário, endo então promovidos ao posto de tenente
e lntercalados com os restantes concorrentes, consoante
a SUa cla sificação no curso de Medicina Veterinária.
0

0

0
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13.° Os casos omissos continuarão a ser regulados
pela Portaria n." II 332, de 6 de Maio de 1946, que
trata dos concursos ordinários.
Ministério do Exército, 16 de Novembro de 1961. O Ministro do Exército, Mário José Pereira da Silva.

Presidência do Conselho
Cabinete

do Ministro

Portaria

da Defesa Nacional

n.O 18818

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n." 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar com as quantias que
se indicam as seguintes verbas da tabela de despesa
do orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas em vigor na província de Moçambique:
CAPITULO 1.0
Despesa ordinária
Despeeae com o material:
Artigo 4.°, n.s 1), alínea c) «Aquisições do utilização permanente - Semoventes - Embarcações
com motor»
.
Artigo 5.°, n.O B) «Despesas de conservação e aproo
veitamento do material - Móveis» . . . . . .

100000$00

Pagamento de 8erviço8 e diver808 encarg08:
Artigo 12.° «Abono de família» . . . . .

700 000$00

100 000$00

CAPITULO 2.°
Despesa extraordln'rfa
Deepesae por outra8 dotaçõe8 de receita:
Artigo 17.°, n.s 1), alínea b) «Imóveis para infra-estruturas e outras instalações, incluindo habitações - Pelas dotações dos artigos 1.°, 2.° e
... da receita ordinária-Apetrechamento»
.. ~

000$00
1800 OOO~

1,'
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tomando como contrapartida a seguinte disponibilidade
da mesma tabela de despesa:
CAPITULO

1.0

Despesa ordinária

Artigo
em
por
Artigo
soaI

Despesas com o pessoal:
1.°, n.? 1) «Remunerações certas ao pessoal
exercício - Pessoal dos quadros aprovados
lei» . . . . . . , . . . . . . . . . . . .
3.°, n.v 1) «Outras despesas com o peso
- Alimentação às praças» . . . . . . . .
CAPITULO

800000$00
100000$00

2.°

Despesa extr&ordlnária
Despesas

por outras dotaçõe8 de receita:

Artigo 17.°, n. ° 1), alínea a) «Imóveis para infra-estruturas
e outras instalações, incluindo habitações - Pelas dotações dos artigos 1.0, 2.° e
... da receita ordinária - Construções ou aquisições e grandes reparações ou reconstruções»

900000$00
1800000$00

Presidência do Conselho, 20 de Novembro de 1961. O Ministro da Defe a Nacional, A ntónio de Oliveira
~alazar.
Portaria

n.O 18819

~I~ndn o Governo da República Portuguesa, pelo
~hlllstro da Defesa Nacional, o seguinte:
lTOS termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar com as quantias que
,e indicam as eguintes verbas da tabela de despesa do
orçam mto privativo das forças terrestres ultramarinas
em vigor na província de Moçambique:
Despeeae

com o pes8oal:

Artigo 3.0, n.O õ}, alínea b) «Outras despesas com
o pe soalAjudas de custo de embarqueA A, pagar na metrópole» . . . . . . . . . . . .
rtlgo 3.0, n.s 6) alínea b) «Outras despesas com
o pessoalS~bsidios de interrupção
de viagCm - A pagar na metrópole» . . . .

A transportar

.

.j;30 000 $ 00

50000$00
500 000$00
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Despesas com o material:

1.' . érie

N.o 12

. . .

500 000 00

Artigo 4.°, n.? 2), elínea b) «Aquisições de utilização permanente -- Móveis - Máquinas de escrever, de calcular, de contabilidade,
duplicadores, ficheiros e correspondentes
sobresselentes»
Artigo 6.°, n.v 1) «Material de consumo correnteImpressos»
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Artigo 0.°, n.O 2), alínea a) «Material de consumo
corrente - Artigos de expediente e diverso material não especificado - Para serviço geral».
.

400000

00

350000$00
650000$00
1900000

tomando
como contrapartida
as seguintes
dades da mesma tabela de despe, a:
Despesas com

O

00

disponibili-

pcssoal:

Artigo 1.0, n.O 1) «Remunerações
certas ao pessoal
em exercício - Pessoal dos quadros aprovados
por lei»
.
Artigo 2.°, D.O 1), alínea a) «Rcmunernçõcs
acidentais - Gratificações de funções c serviços especiais - Pessoal militar»
. . . . . . . . . .
Artigo 3.°, n.s 1) «Outras despesas com o pessoal - Alimentação
às praças» . . . . . . . .

350000$00
700000

-

50000

-1900

00
00

000 00

Pre idêncin do Conselho, 21 de Yo\'embro de 19(31.O Ministro da Defesa NaciouaJ,
11ntúnio de Oliveira
Salazur,

Ministério do Exército

Manda

Estado-Maior

do Exército

Portaria

n.· 18829

o Governo

da

Mini tro do Exército:
1.° Criar um distintivo

República

Portugue:

a,

pelo

do curo o de
. tndo-D1a~or,
para ser usado p los oficiais
exér .itos
stl'angcltOS
tlue em Portuga]
Irequeutcm
tom apro\'('iÜl111cnto
ague lc 'urso.
2.° OOI1('('<1c1' aos oficiais (':-.trnllg'l iros habilitados
eOIlI
o curso de cstndo-mnior
profr ssado 110 ( - iruito J!ortug-uêi\ o direito ao uso 'J)(\l'lJ1nlllut ' dnqu lo <li:-;tinln·o.
a.o O distintivo ag-ora crintln, d prata cillz('l.aa~, cm
relevo, e nas dillll\llSÕt\S c11' i),i) cm x.1 r-m, li o ln(h~':Hlo
no nnoxo à presento portaria o a sua d \ Cril;:IO l' 'I segllllltO:
Escuda: cl azul, com uma ospadn do prata g-uornc-

cidn

ele

0\11'0

r.

1l1Tl

ao

óculo

de

0111'0,

pn_ ado

eDl

1,' Sério
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aspa, e uma coroa de louros e de carvalhoe, frutadose atada do mesmo, brocante sobre tudo.
Elmo: de prata, fechado, não ornamentado e forrado de vermelho.
Timbre: as quinas de Portugal moderno (cinco
escudetes de azul em crus, cada um carregado
de cinco besantes de prata em santor).
Paquife e »irol: de o-uro e azul.
Ministério do Exército, 23 de Novembro de 1961. O Ministro do Exército, 'Mário José Pereira da Silva.

638
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Ministério do Ultramar
Cabinete

do Ministro

Secção Militar

PortarIa n.O 18837

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro do Ultramar,
nos termos do n.? III da
base LXXXVIII da Lei Orgânica do Ultramar Português, que sej 30m tornadas extensivas ao ultramar as
disposições do Decreto-Lei n. ° 43 802, de 19 de Julho
de 1961, publicado no Diário do Governo n." 166,
1." série, que elevou para 50$ o valor da estampilha
criada pelo Decreto com força de lei n ," 13 670, de
26 de Maio de 1927.
/

Ministério do Ultramar, 24 de Novembro de 1961. O Ministro do Ultramar, Adriano José Alves Moreira.

Presidência do Conselho
Cabinete

do

Ministro

da Defesa

Nacional

PortarIa n.O 18850

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n." 42559,
de 3 de Outubro de 1959, inscrever duas rubricas e
respectivos créditos, que a seguir se indicam, na tabela
de despesa do orçamento privativo da forças terre.stres
ultramarinas
em vigor na província de MoçambIque:
Dcspeeas com o material:
Artigo 4.°, n.v 1), alínea b) «Aquisições de utilização permanente - Somoventes - AIlimai8 -

Cães de guerra» . . . . . . . . . . . . . . .
Artigo 5.°, n.s 2), alíncu b) «Despesas de conservação e aproveitamento
do matcrialSomoventes - Animai8 - Cãe« de guerra) .•.....

100000$00
100000$00
200000$00

].a
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tomando como contrapartida
da tabela de despesa:
Despesas

com

639

a seguinte disponibilidade

o lJe88oal:

Artigo 2.°, n.? 2) «Remunerações
acidentaisGratificações de isolamento» . . . . . . . . .

200000$00

Presidência do Con elho, 28 de Novembro de 1961. O Ministro da Defesa Nacional, António de Oliveira
Salazar.

III - DETERMINAÇÕES
Ministério do Exército
Direcção

do Serviço de Pessoal

Determinação

n.O 15

Em aditamento à in trução 15.& das instruções para
execu,ão do :Qecreto-Lei n." 28 404, de 31 de Dezembro
de 1937, constante da determinação VII da Ordem. do
Etcército n." 3, 1.& série, de 1941, p. 121, determina-se
o seguinte:
a) Os proce. so por desastre em serviço relativos a
ferimento
ou mutilação graYe cm combate
ou na manutenção ela ordem pública, a que
e refere a al ínea b) elo artigo 8. o do Decreto-LE'i n ," 28 404, de 31 de Dezembro de 1937,
são constituídos apenas pelos seguintes doeumentos:
Cópia do trecho do relatório da acção donde
conste o ferimento ou mutilação grave.
llrlatório médico.
b) Sejam publicados nas .Ordens de. :~e/'viço das
unidades e estahelecImentos mil itnre , para
efeitos de averbam(>nto na folha de matrícula
e ficha snnitária,
a confirmação do desastre
em sen'iço c o' ferimento'
}'ccehidos, nus
cond ições refprida no processo.

640
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IV - DESPACHOS
Ministério do Exército
Repartição

do Gabinete

Despacho

do Ministro

n.O 6

1) A carência acentuada ele capitães das varias armas (mormente da arma de infantaria)
em face das
necessidades ele mobilização para o ultramar impõe
solução imediata com vista a, se não eliminar, obviar
as faltas existentes.
2) Nesse sentido, e porque a via normal de obtenção
ele oficiais com este posto não é de momento utilizável,
em virtude da existência diminuta ele subalternos do
Q. P., há que recorrer a tenentes do Q. C.
3) Não é, porém, aconselhável que se criem ituações
sem qualquer garantia futura, até porque o recrutamento destes oficiais se tornará difícil.
4) Por outro lado, 'deverá garantir-se que o níyel
técnico dos oficiais do Exército seja compatível com as
funções a desempenhar.
5) Assim, determino que:
a) Os tenentes do Q. C. que j lí acorreram ou ,~enhnm a acorrer nos convites para prestaçao
de serviço como capitãe e atisfuçam às condições a seguir indicnda frequentem um estágio numa elas NlCOlnR práticas de duração
máxima de dez scmanns ;
lJ) As condições a que o tcueutes miliciano
d~vem satisfnzer para serem admitidos ao. estagio referido nuteriomu-nto são as seg\tlntC'tl:
'I'er Hlrl10S dr 3:") unos de idadr orn 31 de
Dezembro do ano em (1\1(' é feito o Co11-

vito ;
.
Ter, pelo menos, irl'~ anos de pel'lnanêncHt
no posto;
.
lTiio ter puuicões . uporiores a prisiio 81111ples;
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Ter boas informações
prestado.

quanto

GH
ao serviço

c) O estágio deve incidir sobre as matérias essenciais ao comando de companhia ou unidade
equivalente em tempo de paz e em campanha;
d) Findo o estágio, serão elaboradas informações
individuais e concretas sobre a capacidade
dos tenentes para o exercício das funções de
capitão;
c) Os tenentes que obtiverem informação favorável
serão promovidos a capitães milicianos e mobilizados para o ultramar, por imposição de
serviço, pelo mínimo de dois anos;
f) Findo o serviço no ultramar e mediante informação favorável do comandante da R. ~I.
(ou C. T. 1.), poderão os capitães referidos
em d), e a seu pedido, frequentar o curso da
Academia Militar, devidamente adaptado à
idade e seus conhecimentos militares;
fJ) Findo o curso na Academia Militar, serão intere alados na escala dos capitães do Q. P.,
com a antiguidade do termo do curso, e ordenados na escala conforme as classificações
obtidas.
G) Os serviços competentes estudarão urgentemente
a forma legn 1 de dar execução ao presente despacho e
proporão, em detalhe, a organização do estágio e curso
preyistos e a intercalação futura nas escalas do quadro
permallcnte.
7) Os oficiais a que se refere o presente despacho,
em qualquer altura antes do ingresso no Q. P., serão
luandaclo, passar tt disponibilidade quando tenham informaC;'õcs desfavoráveis
ou falta ele aproveitamento no
Curso a frequentar na Academia Militar.
.
_8) Casos especinis
qu<, se não e_llquadrem n~R condlÇ'oes provista' na nl ínea b) do n ." 0, mas que (lIgam resP;iyo a oficiais que tenham demonstrad? qualidades .n~tO~'l~~ pnrn
o serviço militar, serão objecto de deeisão
llUllhÜ'l'ial.
Lishoa, i de X ovem bro de 1961. Ex(.rciio, Jiârio José Pereira da Silva.

O Mini iro do
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DECLARACÕES

Ministério do Exército
5.'" Repartição

da Direcção-Ceral

da Contabilidade

Pública

De harmonia com as disposições do artigo 7.° do
Decreto-Lei n.? 25 299, de 6 de Maio de 1935, se publica que S. Ex." o Subsecretário de Estado do Exército, por seu despacho de 5 de Setembro último, autorizou, nos termos do § 2.° do artigo 17.° do Decreto
n.? 16 670, de 27 de Março de 1929, a seguinte transferência:
CAPITULO 2.°
Estado-Malol' do Exél'clto
Serviço

Cartográfico

do Exército

Artigo 21.0 «Despesas de conservação e aproveitamento do material» :
N.o 1) «(De semoventes»:
Da ,a.línea a) «Animais»

-

7000$00

Para a alínea b) «Veículos com motor»

+ 7 000$00

5.~ Repartição da Direcção-Geral da Contabilidade
Pública, 30 de Outubro de 1961. - O Chefe da Uepartição, José de Oliveira Carvalho.

De harmonia com as disposições do artigo '1.° do I?ecreto-Lei n." 25299, de 6 de Maio de 1935, se publIca
que S. Ex." o Ministro do Exército, por seu despacho de
21 de Outubro findo, autorizou, nos termos do § 2.° do
artigo 17.° do Decreto n.? 16670, de 27 de )!arço de
1929, as seguintes transferências:
CAPITULO 3.°
Sel'vlços de Instrução
Instituto

de Altos

Estudos

Militares

Despesas com o pes8oal:
Artigo 43.0 «Remunerações certas ao pessoal cm exercício:.-:
Do ~.o 1) «Pessoal dos quadros aprovados por
'125000$00
leiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._-_----
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Para o n,? 2) "Pessoal

Do n.> 3) «Gratificação
ploma)»

643

assalariado»:

Alínea b) "Pessoal eventual».
Artigo 44.° «Remunerações

N.o 12

+

....

225000$00

acidentais»:
de especialidade

(di.
7000$00

Para o n.? 1) «Gratificações pelo desempenho
de funções especiais e por acumulação de
regências».
. . . . . . . . . . . . . . .

+

7 000$00

De harmonia com o preceituado no artigo 14.° do Decreto n." 43 425, de 23 de Dezembro de 1960, esta transferência foi confirmada em despacho de 6 de Novembro
corrente por S. Ex." o Subsecretário de Estado do Orçamento.
5." Repartição da Direcção-Geral da Contabilidade
Pública, 9 de Novembro de 1961. - O Chefe da Repartição, José de Oliveira Carvalho.
.

VI-

PARECERES

Ministério do Exército
D.irecção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição

do Justiça e Disciplina

Publica- e o parecer do Supremo Tribunal Militar
de 9 de
ovembro do corrente ano, homologado por
de. pacho mini terial de 29 do mesmo mês, do teor seguinte:
.I.

o

Governo da República Portuguesa, pelo Ministério
do Exército determinou, em portaria com data de 10
do luê find~, que este Supremo Tribunal Militar emiti se parecer sobre:
" a liberdade provisóri?, prev:i~ta nos artigos 61.°
e 62. do ódigo de Ju tiça Ml~ltar pode ser co~o dirln a um militar que cumprru dois terços, nao
da pena imposta na oníença de condenação, como
0

G44
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refere aquele artigo 62.°, mas só da pena que tinha
a cumprir e cujo quantitativo é apenas um terço
da pena imposta nos termos do disposto no artigo 3.° e § único do Decreto-Lei n." 25 98i, de 26
de Outubro de 1935.
-:1:) Em termos tais, o Supremo Tribunal emite o seguinte parecer, por unanimidade, dos seus juízes reunidos em conferência e em sessão plenária:

A liberdade provisória prevista nos artigos 61.°
e 62.° do Código de Justiça Militar pode ser concedida a um militar que já expiou dois terços da
pena cujo cumprimento lhe tiver sido efectivamente fixado, mesmo que o haj a sido em função
do disposto no artigo 3.° e § único do Decreto-Lei
n." 25 987, de 26 de Outubro de 1935, e desde que
se verifiquem os demais pressupostos legais de que
depende a sua concessão.
Lisboa, 9 de Novembro de 1961. - Carlos Costa Ai acedo, generalJorge Henrique Nunes da Silva, g~neralJoaquim
Marques Esparteiro,
contra-almlrante - Luís Sousa Gomes, generalFrederico. da
Conceiçâo Costa, general - Luís Celestino da ?~lva,
contra-almirante - António Fragoso de Almeida=:
Francisco António Lopes Moreira.

VII - RECTlFICACÕES
Presidência do Conselho
Secretaria-Ceral

Tendo sido publicado com inexactidão no Diário do
Governo n.? 69, La série de 24 de Mar\o último, p~l.o
l\finisté:-io. das Finanças,' Direcção-Geral
da C~ntabihdado Publica, o Decreto-Lei n. o 43 555 determUlo que
se faça a seguinte rectificação :
'
N o artigo 5.°, onde se lê: « ••• , estahelecI id ~s
nos § § 1.0 e 2.0 do artigo 9.0 do Decre o

1.a Série
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n. o 17 335, ... )), deve ler-se: « ••• , estabelecidos no artigo 9.0 do Decreto n. o 17 335, ... »,
Presidência do Conselho, 31 de Outubro de 1961.O Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar.

o lJinistro

do Exé"cito,

Mário José Pereira da Silva

Está conforme.

o Chefe do

Gabinete,

·,

UU
a

AIUK UU LX HGII
I=P

MINI5 TÉf\IO DO EXÉf\CITO

Ordem do Exército
1.a Série

N.O 13

30 de Dezembro de 1961

Publica-se ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS
Ministério do Exército
Repartição

do Gabinete

Decreto n.O 44 069

Considerando que o Decreto n.? 42937, de 22 de
A?~il de 1960, que regula as comissões de serviço dos
llulltares do Exército no ultramar, carece de certos
ajustamentos, devido à situação especial ulteriormente
ali criada· ,
'Considerando, por outro lado, que não é ainda o
1110mentooportuno de o mesmo decreto ser novamente
p.ublicado na íntegra com nova redacção, parI' se admitir virem a tornar-se necessários novos ajustamentos
d~rivados da experiência resultante da aplicação das
di posições vigentes;
. Usando da faculdade conferida pelo n. o 3.° do arÜgo 109.0 da Constituição, o Governo decreta e eu
promulgo o eauinte:
Artigo 1.0 Ob corpo dos artigos 16.°, 32.° e 38.° do
Decreto n ," 42937, de 22 de Abril de 1960, passam
a ter a eguinte redaoção:
Art. 16. o Ta aplicação da escala geral para
n.olll.ações por impo ição de e~vi9? devem estas
recaa no oficiais de menor antiguidade.
Art. 32.
a aplicação. da .r~spe.ctiva . escala
geral para nomeações por imposiçao de serviço de0
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vem estas recair nos oficiais e aspirantes a oficial
de menor antiguidade.
Art. 38. ° Na aplicação da escala geral para
nomeações por imposição de serviço devem estas
recair nos sargentos de menor antiguidade.
Art. 2.° O n." 3.° dos artigos 22.° e 35.° do decreto
referido no artigo anterior passa a ter a seguinte redacção:
3.° Pagamento,
pelo Ministério do Exército, da
pensão que queiram deixar na metrópole,
desde que a mesma não exceda dois terços
dos seus vencimentos.
A pensão é autorizada mediante declaração
do interessado e destina-se quer às pessoas
de família, quer à satisfação de compromis os
que tenha contraído.
Art. 3. Fica sem efeito o disposto no § 3.° dos artigos ]6.° e 38.° e bem assim o disposto no n." 1.0 do
~ 1.0 do artigo 32.°, todo do Decreto n." 42937, de
22 de Abril de 1960.
Publique-se e cumpra- e como nele se contém.
0

Paços do Governo da República,

4 de Dezembro de
António de Oliveira Salazar - António Manuel Pinto Barbosa - Mário José Pereira da Silva - Adrian» José
cllves 111oreira.
1961. -

AMÉRICO DEUS

RODRIGUES THOMAZ -

Ministério das Finanças
Direcção-Ceral

das Contribuições

e Impostos

Deoreto n.O 44083
Em harmonia com a autorização concedida pelo artigo 7.° da Lei n." 2106, de 21 de Dezembro de 1960;
Usando da faculdade conferida pelo n." 3.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:
,
Artigo 1.0 Os artigos 6.°, 44.° a 48.°,50.° e 52.° a 57.
do Regulamento do Imposto do Selo pa am a ter a seguinte redacção:
Art. 6.° O papel elado .própriamente ~ito t~rá
vinte e cinco linhas em cada lauda e as dimeu oe:!
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de 297 mm de altura por 210 mm de largura. O selo
será estampado na parte superior, em relevo branco,
cercado pela inscrição «Imposto do selo 5$ », a tinta
de óleo.
§ 1.0 O papel será marginado por perpendiculares às linhas de escrita, impressas com a mesma
tinta que for usada na estampagem da inscrição a
que se refere o corpo do presente artigo, ficando na
frente de cada laudo, a margem esquerda com
30,6 mm de largura e a direita com 8 mm. Com as
me mas dimen ões será marginado o verso, mas invertendo a respectiva posição.
§ 2.° Não é permitido aumentar o número de
linhas em cada lauda, nem escrever fora do espaço
entre linhas marginais, salvo o disposto !JlO artigo 27.°, e bem assim as entrelinhas para correcç.ão do texto, as notas de distribuição, os despachos, as conta dos papéis avulsos e os reconhecimentos de assinaturas.
§ 3.0 O disposto no parágrafo anterior é igualmente aplicável ao papel comum do formato legal
quando, seJldo expressamente autorizado, substitua
o papel selado .

. . .

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

. .

ÀrL. 4:4.° O selo dos anúncios de que tratam as
alíneas a) e b) do n. ° 2 do artigo 12 da tabela
ger 1 do imposto do selo é cobrado dos anunciantes
pelas empresas publicitárias,
únicas responsáveis
para com a Fazenda Nacional pelas respectivas
importâncias.
Art , 45.° Para a arrecadação do selo devido pelos
anúncios insertos em quaisquer periódicos, incluindo o Diário do Governo, os responsáveis apre.entarão até ao dia 8 de cada mês, na secção de
finanças do concelho ou bairro da sua residência
ou sede, declaração conforme o modelo n. ° 1 respeit:.mte ao mês anterior, acompanhada da colecção
dos números publicados ne se período, a fim de que,
feita a conferência, sejam passadas, dentro de 48
hora, guia para. entrege do ~mpos!,<>,n~ tesouraria
da Fazenda Pública, ato ao dia 15 imediato.
: 1.0 Quando ce ar ou for interrompida a publicação de qualquer periódico, a r:spec~iva admin~stração upre entará, no prazo de OIto dias, na secçao
de finança , a declaração a que se refere o corpo
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deste artigo, juntamente com os números publicados, para efeito de pagamento imediato do selo
devido.
§ 2.° Se os periódicos forem publicados a bordo
de qualquer navio nacional, os prazos anteriormente referidos diferem-se para o mês imediato ao
do regresso do navio.
Art. 46,° A taxa de 3 'por cento a que se refere
a alínea a) do n. ° 2 do artigo 12 da tabela geral
do imposto do selo, quanto a anúncios pagos) publicados em qualquer períodico, incluindo o Diário
do Governo, incidirá sobre o custo dos mesmos, devendo tomar-se por base para liquidação do imposto a receita cobrada dos anunciantes, nunca inferior, porém, à resultante da respectiva tabela de
preços e descontos normais que as empresas editoras ou proprietárias das puhlicações adoptem e sem
ter de atender-se a contratos especiais ou a quaisquer outras reduções.
§ 1.0 O Grémio Nacional da Imprensa Diária é
obrigado a remeter à Direcção-Geral das Contribuições e Impostos a tabela de preços e descontos
normais, em duplicado, no prazo de vinte dias,
contados da data da aprovação pelo aludido GrémIO.
§ 2.° As empresas editoras ou proprietárias de
publicações periódicas que não façam parte ~o
Grémio Nacional da Imprensa Diária ficam sujeItas às mesmas obrigações impostas ao Grémio.
§ 3.° Qualquer alteração às referidas tabelas
deverá ser igualmente comunicada dentro do prazo
de vinte dias, contados da data em que a mesma
se tiver produzido.
§ 4.° As empre as editoras ou proprietária.s de
publicações periódicas deverão adoptar um livro.
que será facultado à fiscalização, constituído p.or
talão e recibo, devidamente numerados) nos quaIS,
entre outros elementos, designarão:
Nome e morada do anunciante j
Natureza do anúncio a publicar, segundo a
classificação constante da respectiva tabela
de preços j
Dia ou dias em que deve ter lugar a publicação j

1." Série
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Número de linhas e custo por cada uma'
Custo especial quando, segundo a tabela, o
preço não sej a por linha;
Total do custo efectivo do anúncio;
Imposto a cobrar do anunciante, tendo em vista
o disposto na parte final deste artigo.
§ 5.° E obrigatória, para efeitos fiscais, a conservação em arquivo de todos os talões pelo espaço
de cinco anos.
§ 6.° As empresas editoras ou proprietárias dos
jornais diários poderão, a seu requerimento e mediante despacho do director-geral das Contribuições e Impostos, ser dispensadas da adopção do
livro referido neste artigo desde que 'possuam outros
elementos de escrita que permitam a fiscalização
do imposto.
Art. 47.° Os editores da publicidade referida na
alínea a) do n. ° 2 do artigo 12 da tabela geral
do imposto do selo, exceptuados os anúncios insertos em quaisquer periódicos, devem apresentar na
secção de· finanças do concelho ou bairro da sua
residência ou sede um exemplar de cada edição,
acompanhado da declaração modelo n." 2, a fim
de, efectuada a liquidação, serem passadas as respectivas guias para pagamento do selo devido.
§ 1.0 Para cálculo do imposto não poderá tomar-se como custo do anúncio importância inferior à da tabela de ,preços do Diário do Governo
para os anunciantes de Lisboa e Porto. Esse mínimo terá a redução de 50 por cento e 75 por cento,
respectivamente,
para os anunciantes das demais
cidades e restantes terras.
§ 2.° Se o anúncio for gratuito ou não puder
dete,rminar- e-lhe 'O custo, observar-se-á o disposto
no parágrafo anterior.
Art. 48.° As pessoas responsáveis pelo pagamento do imposto do selo devido pelos anúncios
tributados nos termos da alínea b) do n.? 2 elo
artigo 12 da tabela geral do imposto do selo são
~b:igadas a escriturar um livro especial, nã,.? suJeIto a selo autenticado pelo chefe da secçao de
finanças do' concelho ou bairro da sua residência
ou sede, no qual regiRtarão os nomes e moradas
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dos anunciantes, custo do anúncio e importância
do selo arrecadado.
§ único. Em face do livro anteriormente mencionado serão passadas as guias para entrega do
imposto cobrado na respectiva tesouraria da Fazenda Pública durante o mês seguinte ao da cobrança.
Art. 50. Se os anúncios mencionados na alínea a) do n. o 1 do artigo 12 da tabela geral do
imposto do selo forem editados, em comum, por
mais de um anunciante,
em relação a cada um
deles será devida a respectiva taxa .
.
. . . . . . . . . . . .
Art. 52. O pagamento do imposto a que se referem as alíneas a) e b) do n. o 1 do artigo 12 e os artigos 32 e 41 da tabela geral do imposto do selo
será efectuado antes de iniciada a publicidade.
§ único. Os interessados devem apresentar declaração contendo os elementos indispensáveis à
liquidação do imposto, acompanhada, quando for
caso di so, de um exemplar do respectivo anúncio.
Art. 53. Para pagamento do selo devido pelos
cartazes ou anúncios pintados em parede, madeira,
placas metálicas ou análogas, gravados, feitos com
letras em relevo ou por qualquer outro processo,
deverão os interessados apresentar nas secções de
finanças do concelho ou bairro da área a que pertencerem os locais de exposição declaração em
que indiquem os dizeres, a superfície ocupada
e o mês ou meses, dentro do mesmo ano civil, em
relação aos quais queiram pagar imposto. A secção .de finanças processará guias em triplicad~, nas
quaIs mencionará, além da importância liquldada
e do período a que respeita, as indicações da declaração.
§ único. Na liquidação ter-se-é em vi ta que os
meses são os do calendário.
Art. 54. Se 08 intere ados pretenderem pagar
no concelho ou bairro da sua re idência ou sede o
imposto devido pelos cartaze ou anúncios que pretendam expor fora da respectiva área, Ó o
derão fazer mediante autorização do director-gera
da Oontribuições e Impostos, a quem devem requerê-la, indicando o número de e. emplares e OS
Q

.
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locais de exposição, Os requerimentos podem ser
apresentados, nas sedes do distrito, aos directores
de finanças e, nos demais concelhos, aos chefes das
secções de finanças.
ATt. 55.° Pela publicidade referida nos artigos 32 e 41 da tabela geral do imposto do selo serão
pagas tantas taxas quantas forem as pessoas a
quem os anúncios interessarem,
considerando-se
como um só anúncio as referências às dependências, agências, filiais, fábricas ou armazéns do
mesmo anunciante. Qualquer alteração nos calendários, cartazes ou anúncios implica o pagamento
de nova taxa.
Art. 56.° Para efeitos de incidência do imposto
considera-se anúncio qualquer publicidade com fim
lucrativo ou mercantil.
Art. 57.° Considera-se abrangida pelo n.> 4 do
artigo 41 da tabela geral do imposto do selo a
simples indicação da empresa, do produto ou da
marca.

Art. 2.° O~ artigos n.s, 12, l7-A, 18, 20, 23, 24,
25, o n." II do artigo 29, os artigos 32, 36, 37, 41, 46,
50, 61, 64. 68, 84, 88, 91, 92, 93, as verbas n. IV, VI,
".r-A, VI-B, VII, VIII, IX, XII, XVII, XXI, XXII do artIgo 105, e os artigos 118, 136, 140, 141, 142, 157, 159,
162 e 167 da tabela geral do imposto do selo passam
a ter a seguinte redacção:
08

Artigo l~-A - Alv~r~ de .concessã~ de autorizações germs ou especIal,s de importação ~ara produtos derivados do petroleo, por cada qUIlograma
dos produtos cuja importação é autorizada - $003
(selo de verba).
.
Artigo 12 _ Anúncios ou qualquer outra publicidade ou reclamo:
1. Publicidade
feita directamente
pelo anunciante, de produtos, serviços ou de quaisquer indústrias comércios ou dIverbmentos:
a) E~ catálogos, programas, reclamos, etiquetas e outros impressos de qua~quer natureza~ por
cada edição de 1000, ou fracção, sem afixaçao ou
exposição:
Anunciantes
de Lisboa e Porto - 8$ (selo
e pecial).

G54
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Anunciantes
das demais terras especial) .
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6$

(selo

4$

(selo

Tratando-se de objeotos-brindes,
as taxas são
elevadas ao quíntuplo.
Para efeito da liquidação do imposto, a referência à tipografia, litografia ou oficina que executar
o trabalho, obrigatória por força do disposto no
artigo 5.° do Decreto n." 12008, de 2 de Agosto
de 1926, deve ser completada com a indicação do
número de exemplares de cada edição e data da sua
execução, expressa em algarismos. Se o impresso
não estiver abrangido pelo mencionado artigo 5.°
ou o objecto do reclamo não puder conter a aludida
indicação, deverá a mesma ser suprida por uma
declaração escrita pelo proprietário da tipografia,
litografia ou oficina. Tratando-se, porém, de impressos ou objectos adquiridos no estrangeiro, a
declaração será feita pela entidade responsável
pela distribuição.
A falta da indicação ou da declaração anteriormente referidas suj eita os infractores à .penalidade estabelecida no artigo 238.° do Regulamento
do Imposto
do Selo, aprovado pelo Decreto
n ," 12700, de 20 de Novembro de 1926.
b) Por processos sonoros ou de proj ecção, por
cada mês ou fracção:
Anunciantes de Lisboa e Porto - 24$ (selo
especial) .
Anunciantes
das outras cidades - 12$ (selo
especial) .
Anunciantes das demais terras - 8$ (selo e:lpecial ) .
2. Publicidade feita por intermédio de terceir?s:
a) Por inserção de anúncios em periódicos, l~cluindo o Diário do Governo, ou em livro" catalogos, programas,
folhetos, embalagen
ou em
qualquer outro meio de publicidade, sobre o cu' to
do anúncio - 3 por cento (selo especial).
O imposto relativo aos anúncios de proces os de
execução fiscal publicados no Diário do Governo

1." Série
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é reduzido a um terço nas execuções até 300$ e a
metade nas de valor superior a 300$ até 1000$.
Ficam isentos os anúncios de inventários orfanológicos quando o seu custo constitua encargo
dos cofres dos tribunais, os que para fins da sua
gerência e atribuições torem mandados publicar
pelos corpos administrativos
e pessoas colectivas
de utilidade pública administrativa
e bem assim
os referentes a processos judiciais, fiscais e administrativos em que as mesmas entidades sej am interessadas.
b) Por emissões radiofónicas, televisionadas ou
difundidas por qualquer processo sonoro ou de
projecção, sobre o custo do anúncio - 3 por cento
(selo esp ecial) .
Quando a publicidade referida nesta alínea for
gratuita ou não puder determinar-se-lhe
o custo,
o imposto será liquidado de harmonia com a alínea b) do n.? 1 deste artigo, em relação a cada
empresa anunciada ou, não a havendo, por cada
produto linunciado.
Àrtigo l7-A - Autorizaçõe,s especiais de importação para produtos derivados do petróleo, por
cada quilograma dos produtos cuj a importação é
autorizada - $003 (selo de verba).
Artigo 18 _ Autorizações extrajudiciais
para
casamento, qualquer que seja a forma ou ac~o em
que sejam dadas, cada uma - 60$ (estampIlha).
Ficam isentas as autorizações paTa casamentos
de pessoas indigentes, concedidas no acto da sua
celebração, devendo quem lavrar os assentos declarar à margem o motivo da isenção.
Artigo 20 - Autos de aprovação de testamentos
cerrados, cada um - 80$ (selo de verba).
Artigo 23 - Autos e termos de arrematação de
impostos, rendas e rendimentos do ~stado, autarquias locais e suas federações e uniõee le pessoas
colectivas de utilidade pública administrativa,
cada meia folha - 5$ (papel selado).
E de cada um, sobre o valor da arrematação 3 por mil (estampilha).
Se o valor for desconhecido, incidirá sobre o da
caução ou depó ito de garantia a taxa de 5 por
cento (estampilha).
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Em caso algum 'poderá, da aplicação da taxa
variável, liquidar-se quantia inferior a 100$.
Quando a importância do imposto for superior
a 1000$, deverá o pagamento
efectuar-se por
meio de guia, referenciando-se no auto ou termo
o quantitativo
que tiver sido pago, com a indicação do número e data da respectiva verba e da
tesouraria da Fazenda Pública onde se fez o pagamento.
Artigo 24 - Autos e termos judiciais, perante
qualquer autoridade
ou em repartição
pública,
que compreenderem arrendamento ou licitação de
bens imóveis, caução ao pagamento do imposto
sobre as sucessões e doações, cessão, conferência
de interessados em que se concorde na adjudicação
de bens comuns, confissão ou desistência de todo
ou parte do pedido feito em qualquer processo,
desistência do recurso interposto, encabeçamento
de prazo, confissão de dívida, fiança, hipoteca, penhor, quitação, responsabilidade
por perdas e danos e transacções, cada meia folha (a) - 5$ (papel selado).
E de cada um - 80$ (estampilha).
A estas taxas acresce o selo que competir a qualquer dos actos ou contratos que ficam individualizados, segundo o que vai determinado
nesta
tabela.
Ficam isentos os termos de fiança do imposto de
justiça em processos criminais e os autos de conferência para aprovação do passivo, encabeçamento
de prazos e sorteio nos inventários.
Artigo 25 - Aval prestado em carta ou em
q.ualquer outro documento em relação a let~as ou
Iivranças, não O sendo na próprias letras e [jvranças, sobre o valor avalizado - 1 por mil (estanlpilha) .
Artigo 29 - Bilhetes de pa sagem:

. . . . . ... .. ...
II -

. . . . ....

Por via marítima:
.

. OU

Em quai quer embarcações naCIOnaIS
estrallgeira~,
obre o seu cu to 3 por cento (selo especinl l-
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Artigo 32 - Calendários anunciadores:
Por cada exemplar e por cada ano - 1$ (selo
especial) .
Os calendários .perpétuos pagarão o imposto
correspondente a cinco anos.
Ficam sujeitos a selo todos os calendários que
contenham qualquer indicação ou legenda anunciativa.
O imposto, quando pago po'r meio de avença, beneficiará dos seguintes descontos:
Até 1000 exemplares - 10 por cento.
Pelos que excedam 1000 até 20 000 - 20 por
cento.
Pelos exemplares restantes - 30 por cento.
Os calendários serão carimbados nas sedes dos
distritos pelas direcções de finanças e nos demais
concelhos pelas respectivas secções de finanças,
depois de pago o imposto.
Artigo 36 - Cartas de jogar, sejam quais forem
as suas dimensões, formas e desenhos, cada baralho:
Sendo nacionais - 10$ (selo especial).
Sendo estrangeiras - 20$ (selo especial).
Ficam isentas as cartas de jogar nacionais que
se exportarem para países estrangeiros.
Artigo 37 - Cartas de naturalização,
cada
uma - 80$ (estampilha).
Artigo 41 - Cartazes ou anúncios afixados ou
expostos em qualquer lugar, que façam propaganda de produtos, serviços ou de quaisquer indú trias, comércios ou divertimentos:
1. Feitos em papel, por cada um e em cada ano
civil:
Anunciantes de Lisboa e Porto - 2$ (selo especial) (a).
Anunciantes das outras cidades - 1$50 (selo
especial) ( a) .

-----

(a) Quando, porém, s.e tr~te de cartazes ?u anúncios
t!.m que não tenha. havido intervenção de tJ~ografia ou
litografia, podo o selo s?r pago por estllmptlhl' fiscal,
coln. I o inutiliznda pelos interessndos.
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Anunciantes das demais terras pecial) (a) .

1$ (selo es-

2. Feitos em qualquer outra substância que não
seja papel, por cada um e em cada ano civil:
Anunciantes
especial) .
Anunciantes
especial) .
Anunciantes
especial) .

de Lisboa

e Porto -

6$

(selo

das outras

cidades -

4$

(selo

terras -

2$

(selo

das

demais

3. Pintados em parede, madeira ou placas metálicas ou análogas, gravadós, feitos com letras em
relevo, em azulejos, ou por qualquer outro processo, e bem assim os expostos em caixilhos, por
cada um, por metro quadrado de superfície ou
fracção, em cada mês ou fracção de mês:
Anunciantes de Lisboa e Porto - 3$ (selo especial) ,
Anunciantes
das outras cidades - 2$ (selo
especial) .
Anunciantes das demais terras - 1$ (selo especial) ,
Estas taxas terão a redução de 15 por cento e
30 por cento, quando os cartazes ou anúncios tiverem dimensões superiores a 5 m2 ou a 10 m", respectivamente.
Exceptuam-se os cartazes ou anúncios que conjuntamente servirem para indicação de distâncias
quilométricas ou outra orientação de interesse geral, em quaisquer estradas, aos quais será aplicada
a redução de 75 por cento.
4, 'I'abuletas, chapas ou quaisquer anúnc~os ,afixados ou pmtados em veículos, por cada anunCIO e
em cada ano civil:
Anunciantes de Lisboa e Porto -- 30$ (selo
especial) ,
porém, se trato 11(' cartau''''
ou anLÍncios
lião tenha hav ido intr.n"C'Ilç'ão de tipografi:1 01'
litografia" Jlo~l? o selo ,CI' pruro por ('stampilha lls('a,
(o) Quando,

f'1ll

qUI'

colada

() inutiliznda

1)('10, interessndos.
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Anunciantes das outras cidades - 18$ (selo
especial) .
Anunciantes das demais terras - 12$ (selo
especial).
5. Placas ou chapas das companhias de seguros
com quaisquer dizeres, por cada uma e por uma só
vez - 15 $ (selo especial).
Esta taxa, obrigatória em todos os seguros, será
paga conjuntamente com o imposto do selo da respectiva apólice.
6. Luminosos, por cada um, por metro quadrado
e por cada mês ou fracção:
Anunciantes de Lisboa e Porto - 5$ (selo especial) .
Anunciantes
das outras cidades - 2$ (selo
especial) .
Anunciantes das demais terras - 1 $ (selo especial).
Estas \axas terão a redução de 15 por cento e
30 por cento, quando os anúncios tiverem dimensões superiores a 5 m2 ou 10 m2, respectivamente.
N a execução do preceituado neste artigo deverão
ser observadas as seguintes regras:
1. O selo devido por cartazes pode ser pago por
meio de avença, que será concedida com o abatimento de 10 por cento, até 1000 ex>em'plares, e de
20 por cento pelos excedentes, devendo ser carimbados nas sedes dos distritos pelas direcções de
finanças e nos demais concelhos pelas secções de
finanças, depois de pago o imposto;
2.& Quando a afixação ou exposição dos cartazes
tiver de er feita fora da área de cada distrito, a
avença ó 'pode er concedida pelo director-geral
da Contribuições e Impostos;
3..
ão se acham compreendidos neste artigo os
dí ticos ou legendas que os fabricantes apõem nos
pro~uto para garan~ir a sua aute~ticidade.
.
FIcam isentos do Imposto refendo neste artigo:
L O cartazes ou anúncios com as indicações
nece árias para os serviços de exploração de caminho de ferro e de quaisquer outras empresas
&
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de transporte, quando afixados ou expostos nas respectivas estações ou recintos destinados à mesma
exploração ou nos seus veículos;
II. Os cartazes ou anúncios afixados ou expostos
em qualquer estabelecimento,
quando disserem
respeito, exclusivamente,
aos produtos à venda, e
bem assim as embalagens utilizadas no" mesmo
estabelecimentos,
desde que não contenham qualquer reclamo a outros estabelecimentos ou produtos;
III. As tabuletas afixadas nos locais de exercício elas actividades a que respeitam.
Artigo 46 - Cheques passados e pagáveis no
continente ela República e ilhas adjacente - $10
(selo especial) (a) .
Artigo 50 - Compra e venda ou cessão onerosa
ele bens mobiliários ou imobiliários, por auto ou
termo judicial, por escrito particular ou por escritura 011 instrumento notarial - 2 por mil (selo
de verba) (b).
A taxa incidirá:
1. Tratando-se de mobiliários, sobre o preço;
2. Tratando-se ele imobiliários,
sobre o valor
calculado segundo as regras aplicáveis à liquidação da sisa.
N a divisão ou na partilha de bens, a taxa incidirá em tudo o que exceda o valor da quota-parte
que ao adquirente pertencer, por qualquer título,
nos bens adjudicados, sendo o valor dos bens determinado pela regras antecedentes quanto aos imobiliários e, quanto aos mobiliários, pelo valor por
que tiverem sido estimados.
E reduzido a metade o selo das escritura
de
venda na primeira tran mis ao de prédio ü;ento~
de contribuição predial, nos termo do Decreto-LeI
n." 31 561, de 10 de Outubro de 1941, quando a respectiva sisa tenha redução.
Gozam de redução a um quinto do impo .to as
aquisiçõe
por compra. de prédios com destIno à
(a) Continuarão em vigor até n sua completa extinção,
e sem noccasídadc de aposição de novo selo, os ('beques
já selados com a taxa de $05.
(Ii) Pode também scr pngo por estampilha.
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construção e instalação de estabelecimentos hoteleiros ou similares, previamente declarados de utilidade turística, nos termos do artigo 13. da Lei
n," 2073, de 23 de Dezembro de 1954.
Acresce, segundo a natureza do título, o selo dos
artigos 24, 92, 93 ou 100.
Artigo 61 - Contratos feitos perante qualquer
repartição pública, estabelecimentos do Estado
corpos administrativos
ou pessoas colectivas d~
utilidade públdca administrativa
que não estejam
especialmente incluídos nesta tabela:
0

Cada meia folha - 5$ (papel selado) (a).
E de cada um - 50$ (estampilha).
Sendo de serventuários, de cada contrato, além
do selo do papel-10$
(estampilha).
Artigo 64 - Convenções antenupciais - 2006
(selo de verba).
Se envolYerem dote, mais, conforme o valor
deste-3
por mil (selo de verba).
Se o valor for em parte desconhecido ou indeterminado, além destas taxas cobrar-se-á - 25 $ (selo
de verba).
E se o valor for no todo desconhecido ou indeterminado, além da primeira taxa deste artigo cobrar-se-á - 250& (selo de verba).
Acresce o selo do artigo 93.
Artigo 68 - Declaração perante notário para
habilitação de herdeiros, por cada herança aberta,
sej a qual for o número de herdeiros habilitados 80 (selo de verba).
.
Acre ce o selo do artigo 93.
Artigo 84 _ Di pensa de ~mpedimento para casamento, por cada processo - 500$ (selo de verba).
Ficam isentas as dispensas concedidas a nubentes nas condições previstas pelo artigo 364'~J com
obsen-ância do artigo 365.°, ambos do Código do
Registo Civil.
Artigo 88 _ Documentos, livros e ,p~péi,s ::pr~entado a notário a:fim de serem extraldas públicas-formas ou fotocópias, inclusive os referidos no

----

(a) Pode também ser pago por estampilha.
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n," 1 do artigo 187.° do Código do Notariado, por
cada meia folha - 5$ (selo de verba) (a).
Se em relação a tais documentos, livros e papéis
já tiver sido paga, por qualquer forma, taxa do
papel selado de importância inferior à devida no
momento da extracção da pública-forma ou fotocópia, será exigida apenas a diferença.
Artigo 91 - Empreitadas
·e fornecimentos
de
material ou de quaisquer artigos de consume, de
cada contrato:
Sobre o valor do contrato:
De empreitada, sem fornecimento de materiais
pelo empreiteiro-2
por mil (estampilha) (b).
De fornecimentos ou conjuntamente
de empreitada - 3 por mil (estampilha) (b).
Não sendo conhecido o valor do contrato:
Sobre o valor da caução ou garantia paro. cumprimento do contrato - 5 por cento (estampilha) (b).
Se não existir caução ou garantia para cumprimento do contrato -100$ (estampilha) (b).
Acresce, conforme a natureza do título, o selo
dos artigos 92, 93 ou 100.
Tratando-se de empreitadas
celebradas com o
Estado, autarquias locais e suas federações e uniões
ou pessoas colectivas de utilidade pública administrativa, o imposto devido é o do artigo 61-A.
Artigo 92 - Escnitos particulares
de confissão
de dívida, hipoteca, penhor ou fiança ou de qualquer contrato, excluído o de mandato, cada lllela
folha - 5$ (papel selado}.
E de cada um (c)-20t5 (estampilha).
.
Acresce o que competir à confissão de dívIda ou
ao contrato, segundo o que vai determinado nesta
tabela.
Todos os exemplares de um me mo e crito particular são sujeitos, além do selo do papel, à taxa
de 20$, mas as taxas especiais dos contratos ou
actos somente erão pngas em um dos exemplares.
(a) Pode também ser pago por estampilha.

(b) Pode também ser pago por meio de verba.
.
(c) O selo do papel 1)0<1" também ser pago .a tinta
óleo e será pago por estampilha quando a hipoteca,
penhor ou a fiança forem escritos no papel em que
esteja a obrigação principal.

ele
o
'9
1
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N os contratos de arrendamentos de prédios urbanos, feitos nos termos do Decreto ri," 5411, de
17 de Abril de 1919, só é obrigado ao selo do papel
e ao do contrato o exemplar destinado à secção de
finanças.
Ficam isentos os escritos dos contratos de empréstimos de livros, feitos por bibliotecas ou sociedades de instrução, os dos contratos que tiverem
por objecto empréstimos de alfaias agrícolas, zados
e sementes e bem assim os escritos das gar~ntias
desses empréstimos.
Artigo 93 - Escrituras, testamentos '8 mais ins ..
trumentos €xaradüs nos livros de notas dos notários e câmaras municipais, cada um - 80$ (selo
de verba).
Contendo qualquer acto ou contrato especialmente
designado nesta tabela, acresce o selo que nos respectivos artigos se indicar.
N os actos e contratos de valor não superior a
1000$ o selo fixo será de 20$, determinando-se o
valor pela forma prescrita na: ~ei para efeito do
cálculo dos emolumentos notariais.
A taxa deste artigo é reduzida a metade, nas escrituras de venda, na primeira transmissão de pré ..
dios isentos de contribuição predial, nos termos do
Decreto-Lei n." 31 561, de 10 de Outubro de 1941,
quando a respectiva sisa tenha redução.
.
Artigo 105 - Licenças para actos respectivos
a indüsteiase outros:

. . . . . . . .

..

.

...........

IV - Licença para venda em armazém, incluindo os depósitos das fábricas, com exclusão d~s
de tabacos, embora a venda se contrate em eSCrItório separado:
Em Lisboa ou Porto - 500$ (com a contribuição industrial).
.,
.'
N a outras cidades e capitais de dIstrItO200$ (com a contribuição industrial l- ._
N a demais terras - 60$ (com a contrIbmçao
industrial) .
Esta licença compreende não só o~ estabelecilllentos em que se armazenem merca~orIas em grandes partida
e e venda a merccdorie por atacado,
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embora aí se façam também algumas vendas a retalho, mas ainda os escritórios em que se façam
transacções por grosso, embora não haja aí fazendas armazenadas.
Não é, porém, aplicável ao estabelecimento ou
armazém, mesmo abastecido em grande, quando
não se façam habitualmente vendas por atacado.
VI - Licença para hotel (com mais de vinte
hóspedes) :
Em Lisboa ou Porto - 300$ (com a contribuição industrial).
N as outras cidades e capitais de distrito150 $ (com a contribuição industrial).
Nas demais terras - 50$ (com a contribuição
industrial) .

VI-A - Licença para pensão ou
(com mais de dez a vinte hóspedes):

hospedaria

Em Lisboa ou Porto - 100$ (com a contribuição industrial).
N as outras cidades e capitais de distrito40$ (com a contribuição industrial).
N as demais terras - 20$ (com a contribuição
ind ustrial) .

VI-B - Licença para casa de hóspedes
mais de três a dez hóspedes):

(coro

Em Lisboa ou Porto - 60$ (com a contribuição industrial).
N as outras cidades e capitais de distrito30$ (com a contribuição industrial).
N as demais terras - 15 $ (com a contribuição
industrial) .
VII pasto:

Licença

para

restaurante

ou casa de

Em Li boa ou Porto - 150 (com a contribuição indu trial).
. .
N as outras cidades e capitais de ~l tnto 60$ (com a contribuição indu trwJ) .. ~
Nas demais terras - 40$ (com a contribulçao
industrial) .
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YIII - Licença para cafés ou casas de bebidas:
Em Lisboa ou Porto - 300$ (com a contribuição industrial).
N as outras cidades e capitais de distrito60$ (co;m a contribuição industrial).
Nas demais terras - 40$ (com a contribuição
industrial) .

IX - Licença para taberna,
não tenha comida:

quer tenha,

quer

Em Lisboa ou Porto - 120$ (com a contribuição industrial).
N as outras cidades e capitais de distrito60$ (co;m a contribuição industrial).
N as demais terras - 40$ (com a contribuição
industrial) .

XII - Licença para casa de modas:
Em Lisboa ou Porto - 500$ (com a contribuição industrial).
N as· outras cidades e capitais de distrito150$ (com a contribuição industrial).
N as demais terras - 50$ (com a contribuição
ind ustrial) .

XYII - Licença para estabelecimento

fotográ-

fico:
Em Lisboa ou Porto - 150$ (com a contribui.
ção industrial).
N as outras cidades e capitais de distrito50$ (com a contribuição industrial).
N as demais terras - 30$ (com a contribuição
indu trial).

X. I _ Licença para venda, por miúdo, de mercadoria,
géneros ou produtos de qualquer n~tureza, não e pecificados nesta tabe~a, em casas, lojas,
armazéns ou qualq uer estabelecImento fixo:
Em Lisboa ou Porto - 100$ (com a contribuição industrial).
.,
.,
~ as outras cidades e capitais de dIstrIto50 (com a contribuição industrial):
._
N a demais terras - 30$ (com a eontribuição
ind u trial).
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o selo das licenças

mencionadas sob os n." I a IV,
a XVIII e XXI será aplicado na proporção do
tempo da sua validade.
As licenças cujo imposto é pago por meio de
estampilha ou selo de verba caducam no último
dia do ano civil em que forem concedidas. O selo
das licenças liquidadas com a contribuição industrial .é válido apenas pelo tempo a que respeita
o pagamento daquela contribuição.
As licenças tiradas por mês pagarão, porém, a
quinta parte do imposto respeitante a um ano.
XXII - Licença para leilão de móveis, de imóveis ou de semoventes, em casa particular,
em
prédio a vender, loja ou armazém de venda, ou em
qualquer lugar fora das praças de comércio:
VI

Sendo válida

até cinco dias consecutivos:

Em Lisboa ou Porto - 500$ (estampilha) .
Nas demais terras - 100$ (estampilha).
Sendo válida por um dia:
Em Lisboa ou Porto - 250$ (estampilha) .
Nas demais terras - 50$ (estampilha).
Artigo 118 - Nomeação de vendedor de estampilhas e outros valores selados:
Em Lisboa e Porto - 200$ (estampilha).
N as outras cidades - 50 $ (estam pilha) .
N as demais terras - 20 $ ( estampilha) .
Artigo 136 - Procurações,
5$ (papel selado).
E de cada uma:

cada meia folha _.

a) Com poderes para administração
civil50$ (estampilha)
(a).
.
b) Com poderes para gerência comercIal250$ (estampilha)
(a).
.
c) Com poderes gerais para a gerênCIa dos ~egócios de estabelecimentos,
sucursaIs,
(o) Podo também sr!' pago por meio de wrba.

1.a Série
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filiais ou agências de sociedades anonimas ou em comandita por acções, quando
por elas passadas aos seus gerentes ou
agentes - 500$ (estampilha)
(a).
d) Com poderes para qualquer contrato, para
arrematação e para assinar títulos de
crédito-30$
(estampilha)
(a).
e) Com sim ples poderes forenses - 15 $ (estampilha) (a).
f) Com quaisquer outros poderes - 20$ (estampilha)
(a).
1. Se aos poderes conferidos corresponderem taxas diferentes, será devida apenas a maior.
2. As taxas a pagar são devidas em relação a
cada mandante, contando-se como um só: marido
e mulher, pai ou mãe e filhos sob o pátrio poder, e
legais representantes de uma mesma pessoa colectiva.
3. O mandato, quer conferido nos termos do
n." 2. 00 artigo 35. do Código de Processo Civil,
quer apud acta, fica sujeito ao selo referido na
alínea e), sem prejuízo da regra antecedente.
Artigo 140 - Recibos de valor desconhecido ou
quitação geral sem designação de .valor, mesmo
que sej a recíproca -entre ,duas ou mau; 'Pessoas:
0

0

a) Em documento autêntico oficial ou extra-oficial - 100$ (estampilha ou selo de
verba) .
b) Em documento particular - 25$ (estampilha) .
ArtiO'o 141 - Recibos, quitações ou quaisquer
outros tldocumentos comprovativos do pagamento
das transacções ou serviços prestados e bem assim
os que de alzum modo envolvam desobrigação de
dinheiro, val~res ou objectos:
De 200 $ a 1000 $ - 1 $ (estam pilha ou selo
a tinta de óleo).
.
o que exceder 1000$ - 1 por mil (estampilha) .

---• -e-

(a)

Pode também ser pago por meio de verba.
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A estas taxas acrescerá:
a) Nos recibos ou quitações

de laUidémios7,5 por cento (.selo de verba).
b) Nos recibos de juros ou dividendos de acções e obrigações de cupão ou ao portador - 1 por cento (estampilha).

Se a importância
do imposto for superior a
10000$, o pagamento poderá ser feito por meio de
guia, referenciando-se 010 recibo o número e data
da respectiva verba de pagamento e a tesouraria
da Fazenda Pública onde o mesmo se efectuou.
A incidência, liquidação e cobrança deste imposto fica sujeita às disposições seguintes:
a) Serão nomeadamente havidos como recibos:
1. As notas e avisos de crédito;
2. As declarações ou notas de vendas a dinheiro,
vendas sem lançamento, liquidado, vendido, pago,
lançado a crédito ou outras equivalentes, quer sejam apostas em contas, facturas ou títulos, quer
o sejam em qualquer outro documento justificativo
do pagamento do preço, ou da quitação;
3. As notas de recebimento de vencimentos, salários, gratificações ou quaisquer outras remunerações equivalentes,
pagas a funcionários,
empregados e assalariados
públicos ou particulares,
exaradas nas respectivas folhas de pagamento;
4. Os bilhetes,
senhas
ou documentos
de
'cobrança dos preços de transporte,
incluindo ~s
seus suplementos, quando não estiverem nbrangidos pelos artigos 29 ,e 55 da tabela geral do llnposto do selo, nem sujeitos aos impostos de camionagem ou ferroviário.
b) Este imposto incide sobre todos os recibos
processados no território do continente e ilhas adjacentes, bem como nos que, sendo processados fora
desse território, respeitem a obrigações nele assumidas, ou tenham de ser utilizados para docu:rnentarem:
1. Aquisições de bens situados no território do
continente e ilhas adj acentes ou que a ele se destinem;
2. Pagamentos
de serviços de qualque.r natureza, prestados a empresas nele estabelecIdas.
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c) O imposto é devido pela pessoa ou entidade
que cobrar o pr~ço da transacção ou serviço prestado, ou der quitação de dinheiro, valores ou objectos.
Se, porém, os recibos tiverem sido passados fora
~o território do cont~nente e ilhas adjacentes, o
lm:posto, quando devido, ficar~ a cargo de quem
satisfizer o preço, receber a quitação ou usar o documento.
d) Ficam isentos deste imposto:
1. Os recibos de importâncias inferiores a 200$ ;
2. Os recihos de esmolas;
3. Os recibos passados nos títulos de anulação
de qualquer. contribuição ou imposto;
4. Os recibos de pagamentos ou de levantamentos de depósitos efectuados em qualquer repartição
pública;
5. Os recibos de juros e rendas dos títulos de
dívida pública e dos bilhetes do Tesouro;
6. Os recibos de vencimentos de praças das diferentes pelícias do País e bem assim os das importâncias que tenham a natureza de prés, soldadas ou
de férias paga a assalariados não permanentes.
Considera-se pessoal assalariado com carácter permanente o que prestar serviço à mesma entidade
patronal, ininterruptamente,
além de seis meses;
7. Os recibos passados nas letras, livranças, cheques e extracto de facturas;
8. Os recibos passados nos vales postais, telegráficos e internacionais,
emitidos em países signatário. da Convenção Postal Universal;
D. 0:-; recibos passados no continente e ciJhas para
produzirem efeito nas províncias ultramarinas
ou
no estrangeiro;
. "
"
10. Os recibos passados por funclOnarlOs públicos das importtmcias que lhes sejam e?-tregues,
como simples intermediários, a fim de satIsfazerem
do pesas do Bstado;
11. O, recibos de i'mportâncias reSlpeitante,s a 01'dens de paO'alllellto para legalização da saída de
fUlldos que~ por virtude de lei ou de contrato,
tenham de enl'Olltrar-se em pagamentos do Estado,
e bem assim elas que o TeHouro tem de ent~egar a
banto. , r-ompauhins, corretores ou o_utras entidades,
de Ile que s trate de operações reahzadaH por conta
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e interesse do Estado ou para a legalização contabilística de receitas e despesas públicas;
12. Os recibos das importâncias relativas à aquisição de valores selados, selos e mais fórmulas de
franquia;
13. As quitações dos vendedores, cedentes e permutantes dadas nos próprios contratos de compra
e venda, cessão onerosa e troca;
14. Os recibos 'passados pelo Estado ou por qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados,
compreendida a
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e os órgãos
de coordenação de assistência;
15. Os recibos passados pelas autarquias locais,
pessoas colectivas de utilidade pública administrativa e serviços municipalizados,
salvo quando respeitarem ao custo de fornecimentos ou a serviços
prestados nos moldes das empresas privadas de natureza comercial ou industrial;
16. Recibos de jóias e quotas processadas pelos
organismos corporativos, Casas dos Pescadores e do
Povo, sindicatos, instituicões
de previdêne iu e
caixas de abono de famíl.ia anexas aos mesmos
organismos, para benefício de empregados e assalariados, salvo quando passados por organismos corporativos de entidades patronais, incluindo os de
lavoura, que realizem operações comerciais ou ~ndustriais, Igualmente, gozam de isenção os SÓCIOS
e beneficiários dos mencionados organi mos ou instituições pelos recibos que passarem por quaisquer
quantias recebidas no uso dos seus direitos;
17. Os recibos das transacções ou serviços passíveis do imposto sobre consumos supérfluos ou de
luxo;
18. Os recibos pu. sados por qualquer outra
pessoa ou entidade isenta por lei especial. .
e) Nos recibos isentos de imposto mencl~nar-se-á sempre a disposição legal que confere a Isenção, sob pena de esta não poder ser conSIderada.
/) As taxas deste imposto recaem sobre o valor
dos recibos ou daa quitações, sem prejuízo das
seguintes regras:
1.' Nos recibos passados pelas empresas segur~deras, a taxa incido sobre a soma de todos os pre-
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mias, custo das apólices ou quaisquer outros adicionais cobrados dos segurados;
2.& Nos recibos de juros e dividendos de acções
e obrigações e nos de vencimentos, salários, emolumentos, gratificações, percentagens ou quaisquer
outros proventos sujeitos a alguma dedução que
tenha a natureza de imposto, a taxa incide sobre
a importância líquida dessa dedução;
3.& Nos recibos ou quitações de Iaudémios, a
taxa a que se refere a alínea a) do artigo 141 da
tabela geral do imposto do selo incide sobre o
valor apurado segundo as regras aplicáveis à liquidação da sisa;
4.& Nos recibos de juros ou dividendos de acções
ou obrigações, de cupão ou ao portador, a taxa
a que se refere a alínea b) do artigo 141 da tabela
geral do imposto do selo incide sobre a importância desses rendimentos;
5.& Se o recibo for passado em documento relat ivo a saldo de contas no qual se indique a importância" total ela dívida, a taxa incide sobre esse
valor. excepto se tiverem já sido passados recibos
respeitantes aos pagamentos parciais. Neste caso,
a. taxa incidirá sobre a importância da diferença
apurada.
Artigo 142 - Reconhecimento ou autenticação de
a inaturas,
por cada assinatura - 1$ (selo de
verba) (a).
Ficam isentos os reconhecimentos feitos nos atestados de indigência, nos recibos de esmolas e nos
requerimentos e documentos para obtenção destas.
Artigo 157 - Substabelecimentos,
cada meia folha - 5$ (papel selado).
E de cada um - 10$ (estampilha).
Mas sendo feitos na mesma folha da procuração ou de outro substabelecimento, de cada um 15 $ (estam pilha) .
Artigo 159 - Termos de abonação ~u re~onhemento de identidade e de abonação de ldonelda~e,
lavrados em repartições administrativas ou fiscais,
cada meia folha (b) - 51!> (papel solado).

--_

t. uibéui ser pago !l0r &tulllpilha.
.
Pode também ser pago por meio de estampIlha.

ta) Pode
(I"
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E de cada um - 25 $ (estam pilha) .
Artigo 162 - Testamentos públicos ou cerrados,
quando tenham de produzir efeito jurídico, cada
meia folha - 80$ (estampilha).
Artigo 167 - Troca ou permuta de bens imobiliários, sobre o valor apurado segundo as regras
aplicáveis à liquidação da sisa - 2 por mil (selo
de verba).
Acresce o selo do artigo 93.
Art. 3.° As taxas de 5 por cento e de 6 por cento
dos artigos 16 e 166-A da tabela geral do imposto do
selo são alteradas para 7 por cento.
Art. 4.° São adicionados à tabela geral do imposto
do selo os artigos seguintes:
Artigo 49-A - Compra de móveis em leilões,
realizados em casas particulares, em imóvel a vender ou arrendar, loja ou armazém, casa de Iiquidações, ou em qualquer outro lugar fora das praças de comércio, sobre a importância da compra 5 por cento (selo especial).
Exceptuam-se deste imposto as compras de objectos empenhados e as efectuada em leilões promovidos por serviços do Estado, eu estabelecimentos
e organismos, ainda que personalizados,
e bem
assim os sujeitos ao impo to sobre consumos supérfluos ou de luxo.
Artigo GI-A - Contratos precedidos ou não de
concurso público, celebrados com o Estado, autarqui aR locais e suas federuções e uniões ou pe' oas
colectivas de utilidade púhlica admini ·trativa, relativos a empreitadas e a Iornccimentos:
Cada meia folha - 5$ (papel selado) (a).
E de cada um , sobre o valor do contrato:
emprcitad,a ~elll fornecillle~lo de mat,eria)is
pelo empreiteiro - 2 por mil (e ·tampllha .
Do fornecimentos ou conjuntamente
de elllpreitada - 3 por mil (estampilha).

])0

«(t) Pode também

ser pngo por e tnmj.ilha.
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Não sendo conhecido o valor do contrato:
Sobre o valor da caução ou garantia para cumprimento do contrato - 5 por cento (estampilha) .
Se n.ão existir caução ou garantia para cumprimento do contrato - 10.0.$ (estampilha).
Se a importância
do imposto for superior a
1000$, ? pagamento será feito por meio de guia,
referenciando-se no contrato o minnero e data da
respectiva verba de 'Pagamento e a tesouraria da
Fazenda Pública onde o mesmo se efectuou.
Artigo 94-A - Fotocópias que substituam certidões ou públicas-formas, por cada folha que compreenda até duas laudas do documento ou papel5$ (estampilha).
'
Art. 5.° O imposto a que se refere o artigo 49-A da
tabela geral do imposto do selo é devido pelo adquirente dos mó~eis leiloados e será cobrado conjuntamente com o respectivo preço ou sinal de pagamento,
pela pessoa ou entidade responsável pelo leilão.
§ L." A importância
do imposto será obrigatoriamente indicada na factura, recibo ou outro documento
comprovativo da transacção, que deve ser entregue ao
Comprador no acto do pagamento.
§ 2.° Para efeitos de fiscalização devem as pessoas
Ou :ntidades responsáveis pelos. leilõ:s:
.,
l. Possuir um registo espeCl~I'An~o sujeito a selo,
do qual constarão o nome e residência do comprador.
data e custo da compra e correspondente importância
do imposto arrecadado;
2.° Participar com a antecedência de 48 ho.ras, pelo
mpnos, lt secção de finanças do ~o~celho .ou bnirro onde
pretendam efectuar qualquer leilão, o dia, hora e local
em que o mesmo terá lugar;
3.° Arquivar durante cinco anos o registo a qu~ se
refere o n.? 1.0 e os duplicados das facturas, recibos
Ou antros documentos comprovativos das transacções.
~ 3.° O rezisto referido no n. ° Lodo parágrafo an~e~'lor S('rá at~tellticndo pelo chefe da secção ~e A:fin~nças
, concelho ou bairro a que pertença a resIdenCla ou
::de d~s organizadores de leilões ou o local onde estes
realIzem.
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§ 4.° A entrega do imposto será feita na tesouraria
da Fazenda Pública do concelho ou bairro da área do
local do leilão, no primeiro dia útil imediato ao da
sua realização, em face de guia em triplicado, processada pelas pessoas ou entidades responsáveis pelo pagamento, em presença do competente registo, que será
apresentado para conferência conjuntamente
com os
duplicados dos documentos referidos no § 1.0
§ 5.° Constitui transgressão, punível pelo artigo 236. o
do Regulamento do Imposto do Selo, a falta ou entrega
de imposto inferior ao devido, dentro do prazo estabelecido.
§ 6. Serão punidas com multa de 100$ a 100000$,
aplicável a cada infractor, consoante a gravidade da
sua culpa, sem prejuízo das penalidades estabelecidas
no parágrafo anterior:
1. A falta do registo a que obriga o n." 1.0 do § 2.°,
as omissões nele praticadas, bem como a Sua deficiente
ou inexacta escrituração de que resulte prejuízo na
arrecadação do imposto j
2. A falta ou insuficiente cobrança do imposto j
3. A inexactidão do custo da compra para o efeito
de reduzir a importância do imposto devido j
4. A falta de indicação na factura ou documento de
venda, e no correspondente talão ou duplicado do imposto cobrado a cada comprador;
5. A falta da participação a que alude o n." 2.° do
§ 2.°
§ 7. Por qualquer infracção não especialmente prevenida nos parágrafos anteriores será aplicada multa de
100$ a 1000$.
§ 8. O comprador de móveis leiloados é solidàriamente responsável com a pes.oa ou entidade que promover o leilão pelo pagamento da multa referida no
artigo 236. do Regulamento do Imposto do Selo, ?~s~e
que não exij a documento comprovativo da aqtllS1çao
com a indicação do correspondente imposto.
Art. 6. Independentemente
das formas ele arrecadação estabelecidas nos artigos 140 e 141 <la tabela
geral do imposto do selo, podem os interessados ser
autorizados a pagar o imposto por meio de guia, OU
mediante a utilização de máquinas de selar.
t _
Art. 7.0 Para que o pagamento do imposto em fac U
ras ou recibos possa ser feito a tinta de óleo, nos terJIlOs
0

0

0

0

0
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~o artigo 24.° do Regulamento do Imposto do Selo, é
indispensável:
. a) Que o papel tenha o formato de 297 mm x 210 mm,
Impresso em folhas soltas, não dobradas nem picotadas,
ou sede do contribuinte;
b) Que a impressão seja feita numa só folha, mas
de forma que ao dobrar-se se sobreponha o original ao
duplicado, permitindo o processamento de ambos de
Uma só vez;
c) Que sej a reservado no canto superior esquerdo
do original da factura ou recibo um espaço de 4 cm x
x 4 cm, destinado à aposição pela Casa da Moeda do
se~o a tinta de óleo, que será igualmente aposto no duplIcado ou talão;
d) Que o número de facturas ou recibos a selar não
seja inferior a 1000 de cada vez e 'por cada interessado.
Art. 8.° Todas as pessoas ou entidades que por força
d.e contrato prévio processem recibos periódicos relahvos a rendimentos, custo de fornecimentos ou serviços
prestados rezularmenbe
podem, a seu requerimento
e
tnediante autorização concedida pelo director-geral das
Contribuições e Impostos, pagar o respectivo imposto
por meio de guia.
§ 1.° O uso da faculdade conferida por este artigo fica
condicionado:
1. A publicação no Diário do Governo da mencionada
autorização;
2. A organização de um r~gi,sto donde conste:J?-' por
ordem numérica todos os reCIbos processados e a Importância do imposto devido por cada um deles.
§ 2.° Tanto nos recibos como nos correspondentes duP~icados ou talões será feita referência sumária à aludIda autorização.
.
,
§ 3.°. O imposto a que ~e ~efere est~ ar~lg? sera. pa~~,
por meio de guias em tnphcado, ate o último .dla utü
do lllês imediato ao do processamento dos reCIbos,. na
àesollr~ria da Fazenda pública do ?once!ho ou b~lT.ro
a a, re~ldência ou ede, ou no da sItuaç~o das :fihal~J
genclas e sucur ais das pessoas ou enhd,ades autoriZadas.
'
b Art. 9.° O pagamento do imposto referente aós reeil' Os de prémio
arrecadados pelas empresas segurad~as eráa f eito,
.
. pr ocessada em trrpor meio. d e gUla
com o nome ou firma e residência
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plicado, até o último dia útil do mês imediato ao da
cobrança,
Art. 10.° O pagamento do imposto mediante a utilização de máquinas de selar poderá ser feito com autorização do director-geral das Contribuições e Impostos,
nas condições a estabelecer em diploma regulamentar.
Art. 11.° Nos abonos de vencimentos,
ordenados,
soldos, emolumentos, gratificações ou outros proventos
a que tenham direito os servidores do Estado ou de
qualquer dos seus serviços, estabelecimentos
e organismos, ainda que personalizados,
compreendida
a
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e os órgãos de
coordenação oeassistência, das autarquias locaia e das
suas federações e uniões ou das pes oas colectivas de
utilidade pública administrativa,
efectuados por folha
ou pagamento por distribuição nnen al, bem como nos
de pen ões, o imposto será liquidado por desconto e
pago por meio de guia, em seguida à autorização de
pagamento ou ao levantamento, para distribuição, dos
proventos sujeitos ao desconto.
§ único. A importância total dos descontos efectuados pelas autarquias locais ou pelas pessoas colectivas
de utilidade pública administrativa
dará entrada na
tesouraria da Fazenda Pública do re pectivo concelho
ou bairro até ao dia 10 do mês eguinte ao da aprovação para pagamento da respectiva folha.
Art. 12.° Quando os recibo de vencimentos, salários,
gratificações ou quaisquer outra remuneraçõe
equivalentes for m exarados em folhas de pagamento, podem
as entidades patronais inutilizar o selo correspondente
à soma do imposto devido em relação a cada abono,
apurado em coluna para e se efeito aberta nas mencionadas íolh as.
Art. 13. 'cm prejuízo do quo vai di. po to no a~igos 11.0, 12.° e 14.°, é obrigatória a pa 'agem de recibo
no momento do pagam nto do pre~o de qualquer tra~sucção ou serviço prestado, ind pendent mente do me~o
de pagam nto util izado, quando a un importânCIa
não for inferior a 200 .
~ 1.0 A falta de cumprim nto do preceito de t artigo é punida com a sanção corr spondente à falta
de pagam nto do resp ctivo . elo.
~ 2.° Quando o pagamento elo imposto for ef etuado
por meio de e tampilha fiscal d verá
ta er colada
de forma a ficar cortada p lo meio ao d tncar-se o
0
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or-iginal d~ recib~ d~stinado ~ pessoa que satisfaça a
respectiva importância ou obrigação, devendo ficar coIada ao talão ou duplicado apenas a parte inferior
da estamupilha com a indicação da taxa por extenso.
Porém, nos recibos de quitações de dívidas ou obrigações que não representem transacção ou prestação de
serviço, a estampilha será colada por inteiro no próprio
documento.
§ 3. ° Se a selagem for feita por meio mecamco ou
a tinta de óleo, a impressão deverá atingir o original
e o duplicado do recibo, de forma que em ambos os
exemplares se possa conhecer a importância do imposto
pago e a pessoa que o houver satisfeito.
Arb, 14.° Nos recibos ou quitações de laudémios, o
selo será arrecadado conjuntamente com os demais impostos devidos pelo título da transmissão do domínio
útil, quer o senhorio directo nele intervenha, quer não.
Art. 15. ° Todas as pessoas ou entidades que processarem recibos, com excepção dos referidos na parte
:final do § 2.° elo artigo 15.°, devem arquivar, durante
o prazo de cinco anos, contados da data do processamento, os correspondentes duplicados ou talões, para
efeitos de fiscalização.
Igual obrigação incumbe às pessoas o.u entidades
que efectuem pagamentos, quanto aos .r~Clbos que devam documentar as operações oontabilisadas na sua
escrita.
§ único. Consideram-se 'Como mão selados os recibos,
duplicados ou talões que não forem apresentados à
fiscalização, quando exigidos, e bem assim aqueles que
não tenham obedecido ao preceituado no § 2.° do artigo 13.°
Art. 16.° O desdobramento de recibos respeitantes
à mesma transacção ou serviço prestado, com o fim de
evitar o pagamento do imposto, é punido nos termos
do artigo 236.° do Regulamento do Imposto do Selo .
.Art. 17.° São solidàriameillte responsã veis pelo pagamento do imposto em fal.ta e respecti~a mu~ta as pessoas ou entidades que aceitem reCl~os .m~ufiCl~nt~mente
s~lados, ou processados por importância inferior a efectlvamente paga.
. _
Art. 18.° São válidas todas as autorisações para pagamento do imposto do selo por ~eio de g~ia, nos term~s
do artigo
concedidas antenormente a promulgaçao
do presente diploma.
.0
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Art. 19.° As infracções ao disposto nos artigos 140
e 141 da tabela geral do imposto do selo, e às correspondentes disposições do presente diploma, poderão,
nos primeiros seis meses, a contar da sua entrada em
vigor, ser relevadas pelo director-geral das Contribuições e Impostos, se o infractor justificar a falta e a
l1egularizar nos quinze dias dmediatos à data da notificação do despacho que atender o pedido.
§ único. O pagamento a que se refere o corpo deste
arti~o pode ser feito por meio de guia visada pelos
serviços.
Art. 20.° A falta de cumprimento dos §§ l.0, 2.°,
3. ° e 4.° do artigo 46. e do preceituado no artigo 48.
do Regulamento do Imposto do Selo é punida com
multa de 100$ a 500$.
Art. 2l. o As empresas editoras ou proprietárias
de
publicações periódicas que deixarem de cumprir o determinado no § 5. do artigo 46. do Regulamento do
Imposto do Selo, ou por qualquer forma dificultarem
ou impedirem a livre fiscalização, incorrerão na multa
de 200$ a 5000$.
Art. 22. A partir da entrada em vigor do pre ente
diploma ficam revogados o Decreto-Lei n." 29 114, de
12 de Novembro de 1938, o artigo 6. do Decreto-Lei
n. o 32 014, de 12 de Maio de 1942, o Decreto-Lei
n. o 39 732, de 21 de Julho de 1954, bem como quaisquer outros preceitos legais que contrariem a suas
disposições.
Art. 23. Este decreto entra em vigor a partir de 1
de Janeiro de 1962.
0

0

0

0

0

0

0

Publique-se

e cumpra-se como nele

e contém.

Paços do Governo da República, 12 de Desembro de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES
TrrOMAZ A.ntó-

nio de Oliveira Salazar - A.ntónio Manuel Pinto Barbosa.
Modelo n,o 1 (Artigo

45 .• do Regulamento

do Imposto

do SolO).

DECLARAÇÃO
A administração de (a) .... com sede em (b) .... declara, para 08 efeito« do artigo ·15.° do R{'[Jul~mNdO
Imposto do Selo, aprovado pelo Decreto Il. 12,00. de
U
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de .Novembro de 1926)que) d~rante o mês de ... de 19.. ')
foi de (c) ... ( ... 1> ••• ) a importãncia total do custo dos
anúncios publicados) a q~te corresponde) de harmonia com
~ artigo 46.° do citado regulamento) o imposto do selo da
importãncia de ... ( ... (fi ••• ) •
. ")

".

de 19".

de ".

o

(d) ... ,

a) Denominação

do jornal ou periódico.
rua e número de polícia.
~c) Quantia por extenso.
(d) Proprietário, director, empresário ou administrador.
b) Localidade,

Modelo n,· 2

(Artigo 47.· do Regulamento

do Imposto

do Selo)

DECLARAÇÃO
F. (a) "') morador em (b) "') declara) para os efeitos
do artigo 47.°-do Regulamento do Imposto do Selo) apl'Ovado pelo Decreto n:" 127(0) de 20 de Novembro de 1926)
que o custo dos anúncios ou publicidade paga no (c) "')
de que se junta um exemplar) é computado na importância
total de (d) .. , (. .. 1> ••• ) •
. . ') ...

de ...

de 19...

(e) .. ,

l

a) Nome ou firma.
b) Localidade rua e número de polícia.
c) Catálogo, programa, reclamo, livro, folheto ou impresso.
d) Quantia por extenso.
(e) Assinatura.

Ministério das Finanças, 12 de Dezembro de 1961. O Minis~ro das Finanças, António Manuel Pinto Barbosa.
(Roct. 110

n.

Direcção-Ceral

do (:. 11.° 38,1."

sério,

do 20 de pnveretro

da Contabilidade

de lnS2)

Pública

Decreto n.O 44 089
n ,COIU fundamento no § 1.0 do artigo 17.0 ~o Dec~'eto
I) 16670, de 27 de Março de lD2D, no artigo 37. do
erreto n." 18 38], de 24 de Maio de 1930, ~as alíneas a), b), c), d) e g) do artigo 35. do refendo De0
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creto n. ° 18 381, nos artigos 2. ° e seu § único e 3.° do
Decreto-Lei n." 24914, de 10 de Janeiro de 1935, em
execução do Decreto-Lei n. ° 43 823, de 27 de Julho de
1961, mediante propostas aprovadas pelo Ministro das
Finanças, nos termos do n. ° 1.° do artigo 9. ° do Decreto-Lei n ," 22470, de 11 de Abril de 1933, e nos do
mencionado artigo 2.° do Decreto-Lei n ." 24914;
Usando da faculdade conferida pelo n. ° 3.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 São transferidas as quantias adiante indicadas dentro do orçamento do Ministério do Exército:
No capítulo

3.°:

Do artigo 61.°, n.s 1) «Pessoal dos quadros
»
.
Do artigo 62.° «Remunerações
acidentais»:
N.> 1) «Gratificações pclo
de serviços especiais ...
N. ° 2 «Gratificação
pelo
de serviço aéreo» . . .

154.60$40

desempenho
» . . . . . desempenho
. . . . . .

Para o artigo
(jij.o,
n.? 1) «Alimenta·
ção ... » ..............•
+
Do artigo 77.°, 11.° 3) «Pessoal assalariado»,
alínea a) «Pessoal permanente»
....
Para o artigo 78.°, n.? 2) «Gl'atificação pelo
dcsempenho
de serviço aéreo, ... » . . +
No capítulo

10000$00
10000$00
35460$40
50000

00

50000$00

8.°:

Do artigo 310.° «Remunerações
pessoal em exercício»:

certas

ao

N.> 1) «Pessoal dos quadros ... » ..
N.> 2) «Pessoal de nomeação vitalícia
além dos quadros»:
Alínea a) «Oficiais que excedem o
quadro ...
Alínea c) «Vcncim ntos de oficiais
dos extintos quadros
»
l)

•

•

N.o 3) «Pess al destacado

•

•

•

•

•

•

•

-

381 200$00

-

1 500 000$00

» . . . _

54000$00
G-!800 00

Para o artigo 312.°, n.s 1) «Ajudas do
custo»
. . . . . . . . . . . . . . . . + 2 000 000$00
Do artigo 315.°, n.v 1) «Pessoal dos quadros ... » . . . . . . . . . . . . ..
1 430 550$30
Do artigo 31G.o, 11.° 1) «Gmtificaçõl's a condutores ... » . . . . . . . . . . . . _ 500000$00
Para o Ilrtigo 317.°,11.° 1) «Ajudas de custo" + 1930550$30

ORDEM
Do artigo 324.°,
tado ... »:

DO EXERCItTO

n.v

1)

«Pessoal

N.O 13

681

contra-

Alínea. b) «Gratificações
de veterinários civis» . . . . . . . . . . . .
Alínea o) «Vencimentos
de professores ... » ..........•..
Do artigo 325.°, n.? 1) "Remunerações
por
horas extraordinárias
... » . . . . . . .
Para o artigo 326.°, n.v 1) «Alimentação
»
Artigo 328.° «Aquisições de utilização permanente» :
Do n.? 1), alínea a) «Animais»
.
Para o n.? 3) «Material de defesa
»
Para o artigo 329.°, n.? 2) «De semoventes»,
alínea b) «Veículos com
motor
»

43200$00
40000$00
45000$00

+

128200$00

+

902709$50
100000$00

+

802709$50

Art. 2.° São abertos no !fi~istério das Finanças, a
favor do Ministério do Exército, créditos especiais no
montante de 33 298 550$80, destinados quer a reforçar
verbas insufi<!ientemente dotadas, quer a prover à realização de despesas não previstas no Orçamento Geral
ao Estado em vigor:
Capítulo

2.0 «Estado-Maior
Órgãos

Artigo
13.0, n.?
diente ... » ..

do Exército»:

centrais

2)

«Artigos

de

expe-

135000$00

Missões e comissões
de serviço
e de estudo no estrangeiro

Artigo 38.0, n.? 2) «Manutenção dos serviços dos adidos militares»
. .
Capítulo

3.0 «Serviços
Academia

de instrução»:

Militar

(Lisboa)

-\.rtigo 55.°, n.v 1) «Móveis> ..
EScola Central

de Sargentos

Escola Militar de Electromecânica

1071 025$00

(Águeda)

Artigo 69.0, n.? 1), alínea a) «A,uxílio para
alimentação ... )) . . . . . . . . . . .

Artigo

400000$00

358272$00

(Paço de Arcos)

3.0, D.O 1) «Luz, ... » .
11 tTall.~poTtaT

130000$00
2094297$00

ORDEM

682

'1'ransporte.
Escola Prática

N.O 13

DO EXERCLTO

de Infantaria

. . .

2094297$00

(Ma~ra)

Artigo 90.°, n.? 1) «Luz, ... » ...
Escola Prática

de Cavalaria

15000$00

(Santarém)

Arbigo 98.°, n.O 1) «Móveis» .....
Artigo 100.° «Material
de consumo
rente» :
N.? 1) «Impressos»
N.? 2) «Artigos de

Artigo

de Engenharia

militar

.
»

15000$00
40000$00
275000$00
15000$00

.

(Tancos)

109.°, n.v 1) «Luz, ...

Campo de instrução

15000$00
cor-

expediente

Artigo 101.°, n.s 1) «Luz, ... » ...
Artigo 103.°, n. o 1) «Força motriz»
Escola Prática

1.' Série

170000$00

» ...

de Santa

Margarida
7500$00
460000$00
60000$00

Axtigo 129.°, n ,? 1) «Impressos»
.
Artigo 130.°, 111.°1) «Luz, ... » •
Artigo 132.°, n.? 1) «Força motriz»
Instituto Técnico Militar
dos Pupilos do Exército (Lisboa)
Artigo 146.°, n.? 1) «De semovenbes»,
alínea a) «Veículos com motor» ...
Artigo 147.°, n.s 3) «Artigos de expediente ... » • . . . . • • . . . . . . .
Artigo 148.° «Despesas de higiene, saúdo
e conforto»:
.

Artigo 149.°, n.v 1) «Subsidio do Estado
para pagamento de mensalidades
... n .
Capítulo

4.° «Serviços

do Coverno

do ajudanbe-generals

Casa de Reclusão
Militar de Lisboa

50160$00

:

(Trafaria)
13500$00

Artigo 190.°, n.O 1) «Luz, ... »
Assistência

30000$00

20000$00
100000$00

»

N.> 1) «Serviços clínicos
N.o 2) «Luz,
»

20000$00

religiosa:

Artigo 202.°, n.«
diente ... » ..

1) «Artigos
. .....
A transportar

de

expc-

1000$00

-----:-:3 4.01 .j;í7 00

1.. Série

ORDEM

DO EXERClfI'O
'l'ransporte.

Artigo
ços
Capítulo

.

Direcção

de servi.

do Serviço

de Material

N.> 2) «Impressos»

de

Intendência

Artigo 225.°, n. ° 1) «Móveis» . . .
Artigo 226.°, n.? 2) «De material de defesa ... » ••••••••••••
Direcção

do Serviço

«Material

de

consumo

160000$00

cor15000$00
20000$00

.
»

Artigo 230.°, 1ll.0 1) «Luz, ... »
.
Artigo 231.0, n.? 1) «Despesas de transporte~
»
.

10000$00
6000000$00

do Serviço de Fortificações
e Obras Militares

Artigo 234.0 «Aquisições de ,utilização per·
manente» :
N. ° I}, alínea a} «Prédios urbanos:
aquisição de terrenos
» . . • . .
N.o 2) «Móveis»
.
Artigo 235.0 «Despesas de conservação
aproveitamento
do material»:

N.o 1),
.0

2100000$00

de Transportes

N.o 1) «Impressos»
N.o 2) «Artigos de expediente

Direcção

500000$00

45000$00
25000$00

Artigo 220.°, n .? 1) «Luz , ... » ••
Artigo 222.°, n.? 1) «Força motriz» .
40 Serviço

1700000$00

65000$00
60000$00

.
»

N.? 3) «Artigos de expediente

Artigo 229.0
rente» :

1600$00

do quartel-mestre».

Artigo 217.°, n.O 2) «Material
de defesa
», alínea a) «Artigos de armamento,
»
.
Artigo 218.°, n. ° 1) «De material de defesa ... », alínea b) «Cons-ervação, ... »
Artigo 219.° «Material
de consumo corrente» :

Direcção

683
3401457$00

203.°, n,? 1) «Pagamento
»

5.° «Serviços

N.O 13

alínea a) «Prédios
2) «De móveis» ....
.1 tra'lsportar

urbanos»

300000$00
500000$00

e
4553351$00
110000$00
19 566 408$00

ORDEM

684

DO. EXERCITO

Transporte.
Capítulo 6.° «Regiões militares
ritoriais independentes»:
I.a região

militar

N.o 13

. . . . . .

e comandos

248.°, n.v 1) «Luz, ...
militar

Artigo 251.°', n.?
diente ... » ...
Comando

militar

2)

15000$00

»

(Tomar)
«Artigos

de

expe28000$00

da Madeira

(Funchal)

N.> 1) «Impressos»
N.? 2) «Artigos de expediente

.
»

dos

Açores

(Ponta

8000$00
20000$00

Delgada)

Artigo 259.°, n.v 1) «De semoventes»,
alínea a) "Veículos com motor: ... » ...
Art~go 260.°, n.? 2) «Artigos de expediente
»
.
Artigo 261.°, 11.° 1) «Luz,
»
Capítulo

15000$00

7000$00

Artigo 257.", n.s 1) «Luz, ... » .
militar

20000$00

10000$00
20000$00

.
»

Artigo 255.°, n.v 1) «De semoventes»,
alínea a) «Veículos com motor: ... » .
Artigo 256.° «Material
de consumo corrente» :

Comando

19 566 408$00

(Porto)

N.? 1) «Impressos»
N.« 2) «Artigos de expediente

2.a região

8

ter-

Artigo 246.°, D.O 1) «De semoventes»,
alí.
nea a) «Veículos com motor: ... » .
Artigo 247.° «Material
de consumo
corrente» :

Artigo

1. Série

40000$00
25000$00
30000$00

7.° «Orgãos hospitalares»:

Hospital

Militar

~egional

Artigo 280.°, n.v
diente ... »
Hospital

Militar

2)

Regional

n.? 2 (Coimbra)
«Artigos

de

Artigo

Militar

305.°,

D.O

25000$00

n.? 4 (tvora)

Artigo 290.°, n.? 2) «Artigos d
diente ... » . . . . . . . . . . .
Hospital

expe·

Veterinário
1) «Luz,

xpe-

25000$00

(Lisboa)
... »

ii transportar

3500$00

.___.:.--:-:-;:
19 857 90B$00

ORDRM

1.a Série

DO EXERCITO
Transporte.

Enfermarias,

postos

N.O 13

.

de socorros,

19 857 908$00
etc.

Artigo 309.", n.? 1), alínea a) "Assistência
médica
»
.
Capítulo 8.° "Encargos
Despesas gerais»:

gerais

N.? 1) "Serviços

de higiene,
clínicos

» ..
alí. . .
cor-

Artigo

1697290$50

saúde e

... »:

alínea a) "Para as
» . . . . . . . . .

120000$00
7800$00
1000$00

n,

332.° "Despesas

Artigo 333.° "Encargos

400000$00

de comunicações»:

N." 1) "Correios e telégrafos», alínea b)
"Serviços,
unidades
» . . . .
N.o 2) "Telefones»
.

50000$00
200000$00

administrativos»:

N.o 1) "Alimentação,
., .», alínea a)
«Despesas com os presos civis ... »
~ .0 ií)
«Prémios de transferências»
. .
N.09) « ubvenção de família (Decreto-Lei n.v 43823, de 27 de Julho de
1961))
.
Artigo 334.0, n.> 1) «Força motriz
Cad]lítulo 12.0 «Despesas

871 800$00

300000$00
360000$00

.
»

Alínea b) "Pagamento
a médicos
'tivis
»
.
Alínea c) "Paçamento
de serviços
de estomatologia,
... »
Alínea d) "Profilaxia das doenças
venéreas ... »
N.? 2) "Luz,
as unidades

18000$00

do Ministério-

Artigo 326.°, n.v 1) "Alimentação
...
Artigo 329.°, n.? 2) "De semoventes»,
nea b) "Veículos com motor: ... »
Artigo 330.° "Material
de consumo
rente» :
N.<> 1) "Impressos
... »
N." 2) "Artigos de expediente
Artigo 331.° «Despesas
conforto» :

685

... » ..

de anos económicos

20000$00
70000$00
500000$00
90000$00

fin-

OS)) :

Artigo 359.0 «D spesas de nnos económicoR
8734752$30
findos)) . . . . . . . .
......
'-------33 298 550$80

686

ORDEM DO EXERCITO N.O 13

1.' Série

Art. 3.° Como compensação dos créditos designados
no artigo anterior, são efectuadas as seguintes alterações ao Orçamento Geral do Estado em execução, representativas de aumentos de previsão de receitas e de
redução em verbas de despesa:
Orçamento das receitas do Estado
Capítulo 4.°, artigo 68.°
classificadas»
. . . .
Capítulo 7.°, artigo 197.°
das nos pagamentos»

"Diversas
receitas não
. . . . . . . . . ..
"Reposições
não abati. . . . . . . . . ..

5 998 604$00
2 473 789$50

------

8472393$50

Orçamento do Ministério do Exército
Capitulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Cnpítulo
Capítulo
Capitulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Cnpíl u'o
Capitulo
CApítulo
Capítulo
Cnpítulo
Capítulo

1.0, artigo

2.°, n.> 1)

2.°, artigo 17.°, n.v 1)

2.°, artigo
2.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
3.°, artigo
4.°, artigo
4.°, artigo
4.°, artigo
4.°, artigo
4.°, artigo
8.°, artigo
8.°, artigo
8.°, artigo
Cnpítulo 8.°, nrtigo
Cupitulo 8.°, artigo
Cnpítulo 8.°, artigo

.
.
a)
.
.
a)
a)

18.°, D.O 1, alínea
18.°, D.O 2)
43.°, n.? 1)
43.°, D.O 2), alínea
45.°, D.O 2), alínea
52.°, D.O 1) .....
52.°, n.v 3), alínea b)
53.°, D.O 4)
54.°, D.O 2), alínea
59.°, n.v 1) .....
59.°, n.? 3), alínea
6l.°, D.O 1)
70.°, n.v 1)
77.°, n.v 2), alínea
77.°, D.O 3), alínea
133.°, D.O 2), alínea
1'12.°, D.O 1) .....
142.°, D.O 2), alínea
160.°, n.? 2)
162.°, n.v 2)
162.°, D.O 4), alínea
164.°, D.O 1) .....
168.°, D.O 2), alínea
169.°, n.O 1)
lA·t.o, n.? 1)
19 .0, n.s 1)
190.°, D.O 1), alínea
1310.°, n.O 1)
313.°, n.O 1)
314.°, D.O 1)
315.°, n.O 1)
318.°, 11.° 1) .....
:119.°, n.s 1), alíncn

A tranRI,orlar

a)
a)
.
.
a)

a)
a)
a)
.
.
b)
a)
.
.
.
a)

a)

. . .

10800$00
200000$00
60000$00
60000$00
300000$00
50000$00
10000$00
2100000$00
40000$00
5000$00
20000$00
500000$00
600 000$00
282107 60
80000$00
400000$00
50000 00
130000 00
500000$00
50000$00
1400000
00
220000$00
2000000
00
00000 00
50000,00
40000$00
.iO OIlO. nn
30000 00
30000$00
2418800$00
6000000$00
2200000$00
1109449$70
500000$00
1í0OOO~
22 roo 1 ;,mrlO

La Série

ORDEM

DO EXERCrrrO
Transporte.

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

9.°,
9.°,
9.°,
9.°,

artigo
artigo
artigo
artigo

335.°,
336.°,
337.°,
342.°,

D.O
D.O
D.O
D.O

1)
1)
2)
1)

N.O

13

687
22 406 157$30
1300000$00
70000$00
600000$00
450000$00
24826 157$30
33 298 550$80

Art. 4.° E autorizada a seguinte alteração de rubrica
no orçamento do Ministério do Exército:
A observação (d) constante do desenvolvimento do
q.uadro afecto à rubrica descrita no capítulo 3.°, artígo 61.°, n." 2), alínea a), passa a ter a seguinte redacção:
Durante

365 dias.

Art. 5.° A fim de satisfazer encargos respeitantes ao
último ano económico, fica a 5." Repartição da Direcção-Geral da Contabilidade Pública autorizada a ordenar pagamento,
até ao total de 2 654 752$30, de conta
do reforço incluído no artigo 2.° do presente diploma,
da verba do capítulo 12.°, artigo 359.°, do actual orçanlento do Mini tério do Exército .
.E. tas correcções orçamentais foram registadas na
Dnecção-Geral
da Contabilidade Pública, nos termos
do § único do artigo 36.° e nos da parte final do artIgo 37.0 do Decreto n." J8 381, de 24 de Maio de 1930,
e a minuta do presente decreto foi examinada e visada
pelo Tribunal de Contas. como preceitua o aludido
. único do artigo 36.° do Decreto n.? 18381.
Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paço do Gov rno da República, 15 de Dezembro de
IDül. _ AMÉRICO DEUS RODRIGUES 'I'noaaz - Antó11io de Oliveira
alazal' - José Gonçalo da Cunha
Sottomayor Correia de Oliveira - Alfredo Rodrigues
dos Santos Júnior _ João de Matos Antunes VarelaA.ntónio Manuel Pinto Barbosa - Mário José Pereira
dn ilva _ Fernando Quintanilha Mendonça Dias.1lberto Marciano GorjttO Pmnco Noqueira - Ed'l!ardo
Arante c Oliveira - Adriano José Alves Moreira ~.I?nllel Lopes de ,:llmeida - José do N~scimer:to. FereIra Dias Júnior _ Carlos Gomes da Siloa R'Lbe'Lro./o,~(..Jotio Gonçalves de Proença - Henrique de Mi1'nndn rasconcelos
Martins de Carvalho.
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ORDE,M

N. ° 13

DO EXERCI,TO

l.a Sprie

Decreto n.O 44090

Com fundamento nas alíneas b), c), d) e g) do artigo 35." do Decreto n." 18 381, de 24 de Maio de
1930, 1:0S artigos 2.° e 3." do Decreto-Lei n." 24914,
de 10 de Janeiro de 1935, mediante proposta aprovada
pelo Ministro das Finanças, nos termos do n.? I." do
artigo 9." do Decreto-Lei n." 22 470, de 11 de Abril de
1933, e nos do mencionado artigo 2." do Decreto-Lei
n." 24 914;
Usando da faculdade conferida pelo n.? 3.° do artigo 109.° da Constituição, o Governa decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo I." São abertos no Ministério das Finanças,
a favor do Ministério do Exército, créditos especiais
no montante de 7 968 837$60, destinados quer a reforçar verbas insuficientemente dotadas, quer a prover
à realização de despesas não previstas no Orçamento
Geral do Estado em vigor:
Capítulo

3.° «Serviços

de insbruçãos

:

Escola Militar de Electromecânica
(Paço de Arcos)
Artigo 79.° «Outras despesas com o pessoal»,
n.? 2) «Alimentação
de cabos da, Força
Aérea»
.
Escola Prática

de Infantaria

806tl5$00

(Mafra)
... »

40000$00

Art,igo 105.°, 11.° 1) «Gratificações
pelo desempenho do funções especiais ... » .

70000$00

Arligo e9.0, n.O 2) «Artigos

de expediente

Escola Prática de Engenharia

Cursos
Artigo

especiais
161.°,

(Tancos)

de preparação

n.O 1)

«Subsídio

militar
à Mocidade

Portuguesas .,
Capitulo
Pessoal

4.° «Serviços

100000$00

.
do ajudanéc-generala

dactilográfico

e menor

do Ministério

Arl,igo 167.°, D.O 1) «Remuneracões
menor ... » ..
. .....

A

:

trGI!R}Jortor

a pessoal
.

. .

. .

20 OOO$~
.

810665$00

1 • Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 13

Traneporie , . . . .
Tribunais

Artigo

militares

173.°,

n,?

territoriais

1) "Luz,

Despesas

689
310665$00

de Lisboa

4000$00

... »

gerais

Ar,tigo

204.°
«Remunerações
aeidenbads»,
2) «Remuueeaçõej,
ao pessoal menor
iI1.O
por horas extraordinárias
no 1.0 T. M. T.
de Lisboa»
.

Capitulo

5.° «Serviços
Direcção

do quartel-mestre»:

do Serviço

de

Intendência

Artigo 226.°, n.> 2) «De material
de defesa
»
.
Artigo 227." «Material de consumo corrente» :

N.o 1) «Impressos»

. . . . . . .
«Artigos de expediencs ... » .

N.02)
Artigo

•

228.°, n.? 1) «Luz,

Direcção

Artigo

3456$00

1000000$00
15000$00
20000$00
8000$00

... » ...

do Serviço de Fortificações
e Obras Militares

238.°

"Encargos

das instalações»,
aHnea d) «À Administração-Geral
do Porto de Lisboa pela
utilização de terrenos e armazéns situados
na margem esquerda do Tejo, no Porto
Brandão» . . . . . ..
. ....

n.v 2) «Indemnizações»:

Capítulo
toriais

6.0 «Regiões milibares
independentes»:
1." região

militar

e comandos

militar

terri-

(Porto)

Artigo
247. 0, n. ° 2) «Artigos
diente ... » . . . . .
2.a região

de

expe-

4875$00

(Tomar)

Artigo 250.0, n.? 1) «De ,;cmoven.tes», alínea a) «... : Automóveis ... » ....
Artigo 251.0 «Material de consumo corrente»:
•. () 1) «Impressos»
..
'.'
.
N.o 2) «ArLigos de expedIente
Artigo

21696$00

252.0, n.? 1) «Luz,

... »

A trall8Jlortar

... »

10000$00
8000$00
20000$00
20000$00
1445692$00

600

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 3

1'm1tsportc .
Capítulo

1." Série
1445692$00

7.° «Orgãos hospitalares»:
Hospital

Militar

Principal

(Lisboa)

Artigo
268.°,
11.° 3) «ADtigos de
diente ... U •••
Artigo 269.°, n ," 2) «Luz, ... » .
Hospital

Militar

Regional

Artigo
274."', n.s
diente ... » .....
Hospital

Militar

Agência

n.O 3 (Tomar)

2)

«A'r,tigos

de

expe40811

alínea a) «Pessoal eveu.
.
2) «Artigos
de expe. . . . . .
«Luz, ... » ...
gerais

00

Militar

322.° «Material

20000$00
12000$00

(Lisboa)
de consumo

323.°, n.s 1) «Luz,
Despesas

11 894$00

do Ministério»:

N.o 1) «Impressos»
N.o 2) «Artigos de expediente
Artigo

expe-

da Praça de Elvas

8.° «Encargos

Artigo

de

72000$00

Artigo 292.°, n.? 1),
tual» . . .
Artigo
295.°, n.O
diente ... » . . .
Artigo 296.°, 11.° 2)
Capítulo

«Artigos

Regional

militar

108000$00
96000$00

n.O 1 (Porto)

2)

Artigo
285.°, n.v
diente ... » ..
Hospital

expe-

...

corrente»:
.

»

8500 00
5600$00
5000$00

»

gerais

Artigo 327.°, n.O 1) «Instalação de Iiuhas telefónicas privativas»
. . . . . . . . . . .
Artigo 329.°, 11.° 1) «Do imóveis», nlínea b)
«Linhas telefónicas privativas»
. . . . . .
Artigo 330.° «Mat rial de consumo corr nte»:

50000$00
50000$00

N.? 1)-A. «Trnprcssos para o Gabinete do
Ministro, direcçõ s o chefias dos serviços, Comissão
uperior do Exército e
omissão de Conta
c Apuramento
de
Bosponsabilidadoss
.
N.o 2)-A «Artigos de expediente
e diverso material não cspccificndo para o
Gabinete do Iinistro, direcções e chefins dos serviços, Comissão
uperior do

300000$00

,t trollRlwrlor

2 22.; ·179 00

. . . . . .

1.' Série

ORDEM

DO EXERmTO
Traneporte

Exército
ramento

N. ° 13

, . . . . . ..

e Comissão de Contas e Apude Responsabilidades»
. ..

Artigo 331.°, n.? 2) «Luz, ... », alínea b)
«Para o Gabinete do Ministro, ... » . ..
Artigo 332.°, n.v 1) «Correios e telégrafos»
alínea a) «Repartição do Gabinete do Mi:
nistro, ... » . . . . . . . . . . . . ..
Artigo 333.°, n.? 1) «Alimentação,
... », alínea a) «Despesas com os presos civis ... »
Artigo 334.°, «Outros encargos», n.? 4) «Tratamento,
pensões, ... » • • • • • • • ••
Capítulo 12.° «Despesas de anos económicos fino
dos» :
Artigo 359.° «Despesas de anos económicos
findos» . . . . . . . . . . . . . .

G91
2 225 497$00
340 000$00
98 000$00
125 000$00
20000$00
900000$00

4 260 340$60
7968837$60

Art. 2.° Bara compensação dos créditos abertos
pelo artigo anterior, é adicionada igual quantia à
verba inscrita no capítulo 7.°, artigo 197.° « Reposições
não abatidas nos pagamentos», do orçamento das receitas para o actual ano económico.
Art. 3.° A fim de satisfazer encargos respeitantes ao
ano económico de 1959, fica a 5.&Repartição da Direcção-Geral da Contabilidade pública autorizada a ordenar pagamentos até ao total de 888 750$90 de conta
do reforço incluído no artigo 1.0 deste diploma, da
verba do capítulo 12.°, artigo 359.°, do actual orçalllento do Ministério do Exército .
.Esta correcções orçamentais foram registadas na
DIrecção-Geral da Contabilidade Pública e a minuta
do pre ente decreto foi examinada e visada pelo Trib.unal ele onta, como preceitua o § único do artIgo 36. do Decreto n." 18381, de 24 de Maio de
1930.
0

Publique-. e e cumpra-se como nele se contém.
Pnço>1do Governo da Uepública,

15 de Dezembro de
THOMAZ - Antó~lIo de Oliveira
alazar - José Gonçalo da Cunha
. ottollUl'ljor Iorreia de Olivel:ra - Alfredo Rodrique»
dos ant~s Júnior _ João de Matos Antunes Varela~ntó,,!-io Manuel Pinto Barbosa - Mário José P~l'ei1'(l
a • tlN!' _ Fernando Quintanilha Mendonça Dias=«

]9.61. _

AMÉRICO

DEUS

RODRIGUES

ORDEM

G92
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N.O 13
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Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira-Eduardo
de A1'antes e Oliveira - Adriano José Alves Moreira - Manuel Lopes de Almeida - José do Nascimento Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva
Ribeiro - José João Gonçalves de Proença - Henrique de Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho.

Decreto n.O 44095

Com fundamento no § 1.0 do artigo 17.° do Decreto n." 16 670, de 27 de Março de 1929, no artigo 37.°
do Decreto n." 18 381, de 24 de Maio de 1930, nas
alíneas a), b), c), d) e e) do artigo 35.° do referido
Decreto n." 18 381, no artigo 2.° e seu § único do
Decreto-Lei n ." 24 914, de 10 de Janeiro de 1935, em
execução dos Decretos-Leis n." 43 547 e 43 957, de,
respectivamente,
20 de Março e 9 de Outubro de
1961, mediante propostas aprovadas pelo Ministro da
Finanças, nos termos do n." 1.0 do artigo 9.° do Decreto-Lei n." 22 470, de 11 de Abril de 1933, e no do
mencionado artigo 2.° do Decreto-Lei n." 24914;
Usando da faculdade conferida pelo n. ° 3.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu
promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 São transferidas
as quantias
adiante
indicadas dentro dos seguintes orçamentos:

........................
Ministério do Exército
No capítulo

2.°, artigo 13.°:

Do D.O 1) «Impres os» . . . . . . . . . .
Para. o D.O 2) «AfLigos do expediente ... ».
No capítulo

+

90000$00
90000$00

3.°:

Do artigo 43.°, D.O 1) «Pessoal dos qu .
dros
»
,
Para o artigo 44.° «Remunerações
acidentais»:
N.o 1) «Gratificaçõ s pelo d semp nho de
funções especiais
»
+
N.o 2) «Gratificação pelo d s mp nho de
serviço aér o» . . . . . . . . . . . . t
Do artigo 50.°, n.s 1), alínea a) «Auxílio para
alimentação
... » . . . . . . . . . . . . -

13000

00

5 000$00
8 000$00
120000$00

ORDEM
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Para o artigo 49.°, n.v 2) «Luz,

N.O 13
»:

Alínea a) «Instituto»
.
Alínea b) «Messe» . . . . . .
Do artigo 75.°, n.v 1), alínea a) «Alimentação ... » . . . . . . . . . . . . . . .
Para o artigo 74.°, n.v 1) «Luz, ... » ....
Artigo

693

+
+

70000$00
50000$00

+

60000$00
60000$00

+
+

45000$00
20000$00
25000$00

108.°:

Do n.? 2) «Munições»
Para o n.v 1) «Matérias-primas
Para o n .? 4) «Artigos de expediente
No capítulo

.
» ..
... »

7.°:

Do artigo 299.°, n.v 1) «De móveis» .
Para o artigo 300.°, n.v 2) «Artigos de expediente ... » . . . . . . . . . . . . . . .
No capítulo

18000$00

+

18 000$00

9.°:

Do artigo 342.°, n.? 1) «Pessoal de nomeação
vitalícia ... » . . . . . . . . . . . . . . - 150 000$00
Para o artigo 344.·, n.v 1) «Ajudas de custo» + 150000$00

Art. 2.° São abertos no Ministério das Finanças créditos especiais no montante de 37 022 352$80 destinados quer a reforçar verbas insuficientemente dotadas,
quer a prover à realização de despesas não previstas
no Orçamento Geral do Estado em vigor:

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

Ministério do Exército
Capítulo 1.0 "Gabinete
do Ministro - Comissão
de Contas e Apuramento
de Responsabilidades» :
Artigo 5.°, n.? 1) "Pessoal dos quadros ... »
Capítulo 2.0 "Estado-Maior
do Exército Cartográfico do Exército
(Lisboa)»:
Artigo 20.°, n.? 1) "Móveis»
Capítulo

3.0 «Serviços

Instituto

de

Altos

147000$00

Serviço
100000$00

...

de instrução»:

Estudos

Militares

(Pedrouços)

Artigo 47.°, n.? 2) «De semoventes»,
nea a) «Veículos co.m motor» '.'
Artigo 48.0, n.? 2) «Artdgos de expediente
A

transportar

alí,
»

. . . . ..

30000$00
8_0_0_0_0_$_00_
357000$00

6!J4
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c.

.

N.O 13

. •

357000

00

8000

00

Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos (Maf'ra)
Artigo 71.°, n.v 2) «Alimentação
Artigo 73.° «:M:atenial de consumo

... »
corrente»:

N.o 1) «Impressose
N.o 2) «Artigos de expediente
Escola Prática

de Engenharia

.

15000$00

milicianos

Artigo 160.° «Encargos administrativos»,
«Alimentação,
vestuário e calçado»:
Alínea
Alinea

a)

b)

5000 00
12000$00

(Tancos)

Artigo 108.°, n.? 3) «Impressos»
Cursos de oficiais

.
»

«Alimentação
«Fardamento

n. ° 4)

dos alunos)
dos alunos»

3 833 856 00
1 209 768 00
5 4-10 624$00

Art. 3.° Como compensação dos crédito designados
no artigo anterior, são efectuadas as seguint
çõe ao Orçamento Geral do Estado em . ecução, r pr entativa
de aumento
de pr vi fio de r cita'
e
d redução em verba de d p a:

1\lInlst rio do Exército
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
apítulo

1.0, art.go

9.0, n.? 1)

2.°, artigo 25.°, n.s 2)
3.°,
3.°,
3.°,
3.°,
3.°,
3.°,

a.o,
8,0,

artigo
artigo
artigo
artigo
artigo
nrtigo
artigo
artigo

.
.
.

4U.0, n.s 1)
4!í.o, n.O 2) alínea a)
50.°, n.O 1): nlínon a)
75.°, D.O 1), alínea a)
110.°, n.o :l)
100.°, n.s I)
100.°, n.O 2)
11I0.o, n.s 1)

147000

00

100000$011
65 000 ()O
20 000 $ ()11

2!í 000 00
25 000 ()O
15 ()ooSOO
1 O 8 5tO 00
1oon 000 00
2 Hf,Q 08·1 00
li 4·10 624

on

for, 111 r gishHlas na
Estas corr cçõ s orçamentnis
Pública, nos termos
Direcção-Geral da ontahilidnd
do . único elo nrtigo aü.n e 110S dn pt ri' final elo 01'-
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tigo 37.° do Decreto n ," 18381, de 24 de Maio de
1930, e a minuta do presente decreto foi examinada
e visada pelo Tribunal de Contas, como preceitua o
aludido § único do artieo 3G.o do Decreto n.? 18 381.
Publique-

e e cumpra-se

como nele se contém.

Paços do Governo da República, 1G de Dezembro de
1961. - AMÉRICO DEUS HODRIGUES 'I'rroxuz - António de Oliveira
ala::ar - Aljredo Rodrigues dos Santos .Júnior - João de Matos _Ln t unes Varda - António
Manuel Pinto lJarbosa- .l/ário José Pereira da Sil'vaFernando Quintanilha Ll! endonça Dias - Eduardo de
ATantes e Oliveira - Adriano José rllves 111oreiraManuel Lopes de Almeida - José do Nascimento Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro ./0 é João Gonçalves de Proença - llenrique de Mi"anda Vasconcelos 11/artins de Carvalho .

•
Decreto n.O 44100
Com fundamento no § 1.0 do artigo 17. do Decreto
n." 16670, de 27 de }Iar\,o de 1D2D, no artigo 37. do
Decreto n." 183 1, de 2~ (le Maio de 1D30, na alínea a)
<lo artigo 33.0 e nas alíneas b), c), ri), e) e ,r;) do artigo 35.0 do referido Decreto n ." 183 1, no artigo 2.0 e
eu único do D cr to-Lei n U 914, de 10 de Janeiro
de i935, mediante propostas aprovadas pelo Ministro
da Finança',
no. termos do n.? 1.0 do artigo 9. do
}) creto-Lei n ," 22470, de 11 ele Abril de 19:13, e no,
do maneionado artizo 2.0 do Decreto-Lei n." 24 914;
sande da faculdade conferida. pelo n.? 3.0 do artigo 109.0 da nnstituiçiío, o (Jo\'crno decreta c cu prolllulgo o segui~te:.
'"
.
~rtigo 1.0 ao transf ridas as qu. nt.ias adiante indicadas d entro do, seguintes orçamentos:
0

0

,?

0

Ministério

No

do Exército

capítulo 3.°
Do rtigo 06.°, n.? 1), alíneu (I) «Alimenta.
ç o ... n • . • . . , • • . • . . . • .
P r o rti o 05.°, n.? 1) «Luz ....
» ....

. -

110 DOO 00

+ 1100DO$OO

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

696
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Estas correcções orçamentais Foram registadas na Direcção-Geral da Contabilidade Pública, nos termos do
§ único do artigo 36.° e nos da parte final do artigo 37.°
do Decreto n.? 18 381, de 24 de ,Maio de 1930, e a
minuta do presente decreto roi examinada e visada pelo
Tribunal de Contas, como preceitua o aludido § único
do artigo 36.° do Decreto n," 18 381.
Publique-se

e cumpra-se

como nele se contém.

Paços do Governo da República, 19 de Dezembro de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha
Sottomasjor Correia de Olioeira - Alfredo Rodrigues
dos Santos Júnior - João de Matos Antunes VarelaA ntónio Manuel Pinto Barbosa - Mário José Pereira
da Silva - Fernando Quintanilha Mendonça DiasEduardo de Arantes e Oliveira - Adriano José Alves
111
oreira ~ Manuel Lopes de A Lmeida - José do N ascimento Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva
Ribeiro - José João Gonçalves de Proença - Henrique
de M irando Vasconcelos M artins de Carvalho.

Decreto

n,O

44118

Com fundamento nas disposições do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.? 29914, de 10 de Janeiro de 1935, e
mediante propostas aprovadas pelo Mini tro da Finanças, nos termos do mesmo artigo;
Usando eh faculdade conferida pelo n ." 3.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 São 'autorizadas as rcpartiçõ
da Direcção-Geral da Contabilidade Pública respectivas a mandar
satisfazer, em conta da verba de despe as de anos
económir-os findos inscrita nos orçamentos do actual
ano económico, a quantia
seguintes:

....

Ministério do Exército
Encargos dos RllOR de 1958 e 1960, provenientes
da publicação
de anúncios e da aquisição de
artigos de expediente e diverso matcriul não 'spccificado, !\ liquidar pelos conselhos ndm inis-

1.. Série

ORDE~I
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N.o 13

trativos da Direcção do Serviço de Material
() do regimento de infantaria
n.? 12 . . . ..
Encargos dos anos de 1959 e 1960, respeitantes
l\ indemnizações
a conceder por virtude de acidentes de viação provocados por viaturas militares . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
Vencimentos,
ajudas de custo e alimentação,
respeitantes aos anos de 1959 e 1960, a abonar a
ofíciais , sargentos e praças
. . . . . . . . .
Despesas com serviços clínicos c de hospitalização, respeitantes
aos anos de 1959 e 1960 . . .

G97

20947$00

130 000$00
9405462$10
5127$70
\l 561 536$80

Publique-se
Paços

e cumpra-

do Governo

e como nele

da República,

se contém.

27 ele Dezembro

de

1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar osé Gonçalo da Cunha
Soitomasjor Correia de Oliveira - Alfredo Rodrigues
dos Santos JÚnior..-João
de Matos Antunes Varela11.ntónio Manuel Pinto Barbosa - Mário José Pereira
da Silva - Fernando Quintanilha AIendonça DiasAlberto Marciano Gorjão Franco Nogueira-Eduardo
de Arantes e Oliveira - Adriano José Alt'es Moreira - JJanuel Lopes de Almeida - .José do Nasci-nento Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva
Ribeiro - José João Gonçalves de Proença - H enTique de Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho.

.r

Presidência do Conselho
Cabinete

do Ministro

Deoreto-Lel

da Defesa

Nacional

n.O 44131

De harmonia
com o disposto no artigo 25.° do Decreto-Lei
n." -12 072, de 31 de Dezembro
de 1958,
foram iutegradas
nos Serviço
Sociais das Forças Armadas a A. sistêucia
aos 'I'uberculosos
do Exército
e a
A sistêncic aos Tuberculosos ela Armada.
1. o pro se(~uimento
da estru Iuração daqueles Servil:>
• tê
.
(;Os Noeiais, reúnem-se
agora as referidas
Assls encias
num único organi. mo denominado
A8SisiêllCi~ aos Tuherculoso~ das Forças Armadas,
que pas, ara a constiiuir um óruão de pluneamento
e de execução da
Y

ORDEM DO EXERCITO N. ° 13
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assistência sanitária mencionada no § 1.0 do artigo 4.°
do decreto-lei acima citado, visando especificamente
efectuar a profilaxia, o tratamento e a recuperação dos
militares dos três ramos das forças armadas, bem como
das pessoas de família a seu cargo,' que sofram de tuberculose em qualquer grau, modalidade ou localização.
Usando da faculdade conferida pela La parte do
n ." 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo de- .
creta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1. ° lI; posto em execução em 1 de Janeiro
de 1962 o Estatuto ela Assistência aos Tuberculosos das
Forças Armadas, que faz parte integrante do presente diploma e vai assinado pelo Ministro da Defesa Nacional.
Art. 2. A partir da entrada em vigor do estatuto
referido no artigo anterior ficam revogados os Decretos-Leis n. 35191, de 24 de Novembro de 1945, e 372 6,
de 18 de Janeiro de 1949, bem como toda as di posições referentes à tuberculose nas forças armada
vigentes à data da publicação deste diploma.
0

OS

Publique-se

e cumpra- e como nele se contém.

Paços do Governo da República, 30 de Dezembro de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES 'I'rrouxz - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha
Sottoma/for Correia de Oliveira - Alfredo Rodrigues
dos Santos Júnior - João de Matos Antunes 11arela António Manuel Pinto Barbosa - Mário José Pereira
da Silva - Fernando Quintanilha Mendonça DiasAlberto Jlarciano Gorjao Franco Nogueira - Eduardo
de Arantes e Oliveira-Adriano
José Alves MoreiraAi anuei Lopes de Almeida - José do Nascimento F erreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Riúeiro J osé João Gonçalves de Proença - II enrique de .11/:renda Vasconcelos Martins de Carvalho - Kaulea Oliveira ele Arriaga.

Estatuto da Assistência aos Tuberculosos
(A. T. F. A.)

das Forças Armadas

I) Natureza e Iin

Artigo 1.0 A Assistência ao Tub rculosos do Exé:cito e a Assistência aos Tuberculo o da Armada reunem-se num único organi mo, que passará a de ignar-se

ORDEM
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(j()9

por Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas
(A. T. F. A.) e funciona integrada nos Serviços Sociais das Forças Armadas.
Art. 2.° A Assistência aos Tuberculosos das Forças
Armadas é um órgão de planeamento e de execução
da assistência sanitária dos Serviços Sociais das Forças Armada,
dotado de personalidade jurídica e de
autonomia administrativa,
que visa especificamente
efectuar a profilaxia, o tratamento e a recuperação dos
militares dos três ramos das forças armadas, bem
como das pessoas de família a seu cargo, que sofram
de tuberculose em qualquer grau, modalidade ou localização, nos termos estabelecidos no presente diploma.
II) Assistidos

..Art. 3.° Pela Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas são assistidos:
a) Os militare
!>eneficiários dos Serviços Sociais
das Forças Armada ;
b) Os militares do quadro permanente nas situações
de reserva e de reforma, desde que descontem para a
Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas ou
em relação aos quais se prove ter sido a doença contraída em serviço activo ou em período de efectividade;
c) Todos os restantes militares, os alunos dos estabelecimentos de ensino das forças armadas e os gra~uado ou equiparados a militares ao serviço ou em
Instrução, depoi de decorrido o período de três meses
de permanência ininterrupta após a incorporação, apresentação ou admis ão em unidades, departamentos ou
estabelecimentos militares, conforme o caso aplicável;
d) As pe' oas de família dos militares beneficiários
do:~~el'Yiço ociais das Forças Armadas, conforme discrulllnação a seguir:
1) Esposa;
2) Filhos, legítimos

e perfilhado':

'endo do exo feminino, quando solteiros
ou viúvo e não po suam meios de subsistência ou e encontrem impossibilitadoll
de o' anO'ariar; quando casados, os maridos nã~ possuam meios de subsistência
e se encontrem impossibilitados
de os

7üO
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angariar pelo trabalho, e, existindo divórcio ou separação, judicial ou não, não
tenham possibilidade de exigir dos cônjuges pensão de alimentos;
Sendo do sexo masculino, até aos 25 ano',
ou, quando de idade superior, não possuam meios de subsistência e se encontrem reconhecida e permanentemente incapazes de os angariar,
não podendo
legalmente exigir de outrem a sua subsistência.
3) Netos, nas mesmas condições dos filhos, quando
se encontrem numa das seguintes situações:
Orfãos de pai e mãe;
Sendo órfãos da pai ou havendo impossibilidade de exigir deste pensão de alimentos, a mãe não possua meios de prover à subsistência dos filhos;
Sendo órfãos de mãe, o pai e tej a inca paz
de trabalhar
c não po sua meios para
prover à subsistência dos filhos.

-1) Ascendentes do beneficiário e do cônjuge, a respeito dos quais se verifique:
Sendo do sexo feminino, que não exerçam
actividade remunerada; quando casados,
que. os maridos não possuam meios de
subsistência e e encontrem impo ibilitndos de os angariar pelo trabalho e, existindo separação judicial ou não, que não
tenham possibilidade de exigir dos cônjuges pen ão de alimentos;
Sendo do sexo masculino, e tarem incapuze de angariar meio de ubsistêncla
pelo seu trabalho.
e) As viúvas e os filhos elos militares que aufirall1
pensão do Montepio dos ervidores do Estado ou pen 'u.o
de sangue, quando as suas condiçõe
económicas justificarem o uuxílio da Assistência aos '1''-1 bereuloso' da'
Forças Armadas.
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III) Duração da assistência

Art. 4. Os benefícios prestados pela Assistência aos
Tuberculosos das Forças Armadas findarão:
a) Quando o assistido, depois de considerado clinicamente curado pela direcção da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas, tiver terminado a licença
para vigilância e consolidação da cura e tiver sido presente à junta daquela Assistência;
b) Normalmente quando o assistido tiver usufruído
os benefícios da Assistência durante quatro anos seguidos ou interpolados e tiver sido presente à junta da
Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas;
c) Quando as condições económicas dos interessados
se modifiquem de forma que deixe de justificar-se a
assistência, nos casos em que esta sej a dependente daquelas condições.
§ 1.o Quando um assistido tenha obtido tais melhoras com o tratanrento que sej a lícito esperar a sua
cura em curto espaço de tempo, ou quando convenha
esperar que o seu estado lhe permita ter alta do hospital ou sanatório, poderá o prazo indicado na alínea b)
do corpo deste artigo ser prorrogado por um espaço de
tempo nunca superior a um ano, mediante despacho
da direcção da Assistência aos Tuberculosos das Forças
Armadas.
§ 2. Os militares considerados clinicamente curados
entrarão seguidamente no gozo de licença de duração
não superior a seis meses, com o vencimento por inteiro, para vigilância e consolidação da cura.
Finda a licença erão presentes à junta da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas para lhes
ser dado destino.
3. o O período para vigilância e consolidação da
Cura referido no parágrafo anterior não é contado no
tempo útil de assistência indicado na alínea b) do
Corpo de te artigo nem no prolongamento mencionado
no § 1.0
§ 4. A pes oas de família assistidas, consideradas
clinicamente curadas, ficarão sujeitas a um período
de vigilância, não superior a seis mese~, ~ara: acompanham nto da evolução da cura, sem dispêndio para a
As istência, findo o qual serão presentes à junta da
A i tência aos Tuberculo os das Forças Armadas para.
lhe
er dado destino.
0
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§ 5. As praças não readmitidas em relação às quais
tenha cessado a assistência, nos termos da alínea b)
deste artigo, terão baixa definitiva de serviço, devendo
a Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas
providenciar no sentido de passarem a ser assistidas
pelo Instituto de Assistência Nacional aos Tuberculosos.
Art. 5. Os assistidos em relação aos quais, uma vez
esgotado o prazo máximo fixado na alínea b) e § 1.0
do artigo anterior, não se verifique a cura poderão
excepcionalmente obter a sua prorrogação por períodos
sucessivos de um ano, a conceder por despacho do Ministro da Defesa Nacional, mediante pareceres justificativos da junta e direcção da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas, devendo, porém, transitar
para enfermarias-abrigo
ou estabelecimentos apropriados, onde lhes serão fornecidos medicamentos e
custeadas as despesas de internamento.
§ LOAs enfermarias-abrigo c os estabelecimentos
referidos no corpo deste artigo poderão pertencer à
Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas ou
ao Instituto de Assistência Nacional aos Tuberculosos,
mediante contratos ou acordos a estabelecer.
§ 2. Na escolha das enfermarias-abrigo deverá seguir-se o critério preceituado nos § § 1.0 a 3.0 do artigo 24.
§ 3. Exceptuam-se das disposições contidas no corpo
deste artigo as praças não readmitidas, em relação às
quais se deverá proceder como preceitua o § 5. do artigo 4. deste estatuto.
Art. 6. O assistido que pretenda desistir dos benefícios da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas poderá requerê-lo ao Ministro da Defesa Nacional, fundamentando devidamente o seu pedido.
§ 1.0 Quando se trate de assistidos que desejem ser
tratados particularmente, deverão estes comparecer à
junta da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas, sempre que a direcção daquela Assistência o
julgue conveniente para acompanhamento da evolução
da doença, com os relatórios necessários dos clínicos
que os tratam.
Estas observações deverão ser feitas num período
mínimo de três meses e máximo de seis meses.
§ 2. Caso não seja dado cumprimento às disposições constantes do parágrafo anterior, a Assistência
0
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aos Tuberculosos
das Forças Armadas notificará
o assistido em tratamento
de ·tal facto; se não for prontamente atendida
aquela notificação,
passará este a ser
tratado por aquela Assistência.
§ 3.0 Se os estabelecimentos
hospitalares
ou sanatorais, onde queiram tratar-se,
estiverem localizados
no
estrangeiro,
poderão os interessados
solicitar
uma licença para tratamento,
a homologar
pela junta
da
Assistência
aos Tuberculosos
das Forças
Armadas,
sem direito a quaisquer
remunerações.
§ 4.° Em qualquer dos casos previstos nos §§ 1.0 e
3.° deste artigo, no final do tratamento
terá de ser dado
cumprimento
ao que está expresso no § 2.° do artigo 4.°
Art. 7.° Independentemente
da aplicação das correspondentes penas disciplinares,
poderá a assistência
ser
retirada
ou modificada,
se se comprovar que:
a) A prestação
da assistência
resultou
de falsas
declarações
na indicação
da situação económica,
omitindo bens ou rendimentos;
b) Foi dado destino diferente
do indicado
aos recursos pecuniários
ou a quaisquer
benefícios
recebidos
ela Assistência
aos Tuberculosos
das Forças Armadas;
c) Não foram comunicadas
em devido tempo as modificações das condições económicas que possam influir
na prestação
da assistência;
d) Não foram prestadas declarações verdadeiras
sobre o número de pessoas de família a seu cargo.
§ único. A cessação ou a modificação da assistência
é da competência
do Ministro da Defesa Nacional,
que
julgará
sobre proposta devidamente
fundamentada
da
comissão directiva
dos Serviços Sociais das Forças Armadas, sendo aplicáveis,
quando for caso disso, as disposições constantes
dos artigos 5.°, 8.° e 9.° deste estatuto.
Art. 8.° Serão transferidos
compulsoriamente
para
instituições
de recuperação
social, onde continuarão
a
tra tar-se, os assistidos:
a) Que pratiquem
graves
infracções
de natureza
militar,
disciplinar
ou regulamentar
ou não cumpram
as prescrições
médicas;
b) Que se ausentem, sem licença, do estabelecimento
em que estiverem internados;
c) Cuja permanência
seja prejudicial
para a disciplina nos estabelecimentos
de cura.

ORDEM DO EXERGITO N.O 13

704

1." Série

§ UlllCO. Tratando-se de relaxamento moral ou de
grave indisciplina, o internamento será feito em sanatórios-prisões ou noutros estabelecimentos disciplinares.
Art. 9. Os militares em relação aos quais sejam
aplicáveis as disposições constantes do artigo 5.° transitarão, de harmonia com as circunstâncias,
para as
situações de reforma ou de subsidiados nos termos do
artigo 11.°, conforme o caso aplicável, se para o efeito
reunirem as condições legais, ou terão baixa definitiva
de serviço se aquelas condições se não verificarem.
0

IV) Casamento de assistidos e de subsidiados

Art. 10. :B proibido o casamento aos militares e
civis beneficiários da Assistência, salvo in articulo
mortis.
§ 1.0 Pode, porém, a direcção da Assistência, mediante prévio inquérito aos factos invocados e parecer
da junta da Assistência aos Tuberculosos das Forças
Armadas, autorizar o casamento aos que pretendam
legalizar situações irregulares
anteriores ao ingresso
na Assistência.
§ 2.° Pode igualmente a direcção conceder autorização aos julgados aptos para serviços moderados, bem
como aos subsidiados, mediante prévio parecer fayorável da junta da Assistência.
0

V) Subsidiados

Art. 11. Os militares referidos nas alíneas a) e c)
do artigo 3. que, tendo baixa de serviço pela junta
da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas,
nos termos previstos neste estatuto, não reunirem as
condições legais indiapenaáveis para terem direito à
pensão de reforma pela Caixa Geral de Aposentações,
receberão da Assistência aos Tuberculosos das Forças
Armadas um subsídio mensal para tratamento, correspondente à pensão mínima de reforma, durante o
tempo necessário para completarem as condições que
dêem direito .a. percebê-la por aquela Caixa.
.
§ 1.0 Os militares a quem tenha sido concedido o
subsídio de tratamento nos termos deste artigo abre111
vagas nOR quadros respectivos, passando à situação de
supranumerários
desde a data em que começaram a
vencer o subsídio.
0
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§ 2.° Até ao fim do mês em que for concedido o
subsídio mantêm-se os vencimentos que os militares
estavam percebendo, pagos pelos respectivos conselhos
administrativos.
O subsídio só começa a ser vencido
desde o primeiro dia do mês imediato àquele em que
for concedido, constituindo a partir dessa data encargo
da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas.
Art. 12.° Os militares a quem tenha sido concedido
o subsídio de que trata o artigo anterior continuam
pertencendo às suas unidades, departamentos ou estabelecimentos
militares,
dependendo
da Assistência
aos Tuberculosos das Forças Armadas somente para
efeito do subsídio.
§ 1.0 O conselho administrativo
da Assistência aos
Tuberculosos das Forças Armadas providenciará para
pôr à disposição dos assistidos, no período de 22 a 25
de cada mês, as importâncias dos subsídios respeitantes
a esse mês, quer remetendo essas quantias aos conselhos
admínístratívos" dos departamentos,
das unidades ou
estabelecimentos militares a que os assistidos pertençam, quer directamente
aos interessados, se houver
conveniência nessa forma de pagamento, mas sempre,
num e noutro caso, cobrando recibo das importâncias
remetidas.
§ 2.° Aos militares a quem for concedido o subsídio
de tratamento, conforme o disposto no artigo 11.°) continuará a ser feito o desconto para a Caixa Geral de
Aposentações, correspondente aos vencimentos mensais
que estavam percebendo à data da decisão da junta
da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas.
Bm consequência, a pensão de reforma a que os militare terão direito pela Caixa Geral de Aposentações,
depois de completadas as necessárias condições legais.
deverá ser calculada com base nos vencimentos anteriores à concessão dos subsídios de tratamento, contando-se como tempo de serviço prestado para o cálculo
daquela pensão o período durante o qual estiveram recebendo subsídio de tratamento.
Art. 13. o No caso de falecimento elo subsidiado a
Assistência ao Tuberculosos das Forças Armad as pagará sempre o subsídios relativos ao mês em que se
verificar o óbito e ao mês imediato, como se se tratasse
de outro qualquer :"encimento, em obed_iêncja ao que se
encoutra estabelecIdo pelo Decreto-Lei n. 42947, de
27 de Abril de 1960.
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VI) Profilaxia

Art. 14. A Assistência aos Tuberculosos das Forças
Armadas deverá colaborar Com quaisquer outros organismos oficiais ou particulares na profilaxia da tuberculose.
Para o efeito deverá, quando as necessidades o impuserem, sobretudo nas cidades com guarnições militares
importantes, montar dispensários em que sejam dadas
consultas aos beneficiários dos Serviços Sociais das Forças Armadas e suas famílias, vigiando especialmente o
tratamento das crianças e a educação das mães no sentido de ser eliminado ou, tanto quanto possível, atenuado o contágio.
Art. 15.° Quando um beneficiário dos Serviços Sociais das Forças Armadas apareça afectado de tuberculose, incumbe ao médico do departamento,
unidade
ou estabelecimento militar onde o beneficiário presta
serviço observar todas as pessoas, de família ou não,
que com ele coabitem, e, se verificar a necessidade de
mandar proceder a exames complementares (radiogra. fias, análises, etc.), requisitá-los imediatamente. Os exames feitos nestas condições constituirão encargo para a
Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas.
§ L." Se se comprovar a existência de tuberculose na
pessoa examinada e esta for pessoa de família do militar
compreendida nas designações da alínea d) do artigo 3.°, o médico remeterá os resultados daqueles exames, acompanhados do seu relatório, à Assistência aos
Tuberculosos das Forças Armadas, a fim de a pessoa
afectada ser assistida.
Se a pessoa afectada não estiver abrangida pela alínea d) do artigo 3.°, a Assistência aos Tuberculosos
das Forças Armadas providenciará junto do Instituto
de Assistência Nacional aos Tuberculosos no sentido de
lhe ser prestada assistência.
§ 2.° Os exames a que se refere o corpo deste artigo
serão requisitados,
por intermédio do departamento,
unidade ou estabelecimento militar, sempre que possível aos hospitais militares ou, na falta deles, ao estabelecimentos especializados do ln ,tituto de AssiRtência
Nacional aos Tuberculo. os, podendo também recorrer-se
aos laboratórios e clínicas pari iculures nos casos em que
não sej a possível a util ização daqueles.
0
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ArL 16.° :f; obrigatória, para todos os beneficiários
dos Serviços Sociais das Forças Armadas, a participação ao chefe do departamento, comando de unidade ou
estabelecimento militar onde prestem serviço dos casos
de tuberculose ocorridos nas pessoas que com ele coabitem. Incumbe ao respectivo médico a observação dos
casos participados e das restantes pessoas que com ele
coabitem, procedendo-se como estabelece o artigo ante1'101'.

Art. 17.° Quando julgado conveniente, poderá o Ministro da Defesa Nacional determinar que sej am realizados exames radiológicos do pessoal dos departamentos,
unidades e estabelecimentos militares.
Art. 18.° Constitui uma atribuição da Assistência aos
Tuberculosos das Forças Armadas a realização ou a
colaboração, quando solicitadas pelos serviços ele saúde
militare,
no radiorrastreio
dos recrutas incorporados
em todas as unidades do continente e ainda nas provas
tuberculínicas e na aplicação do B. C. G. aos que dela
necessi tem.
§ 1.0 Nenhum recruta pode subtrair-se aos rastreios,
vacinação e prova, quando julgados necessários.
§ 2.° No cn o de ser solicitada a colaboração referida
no corpo deste artigo, o pessoal da Assistência aos Tuberculoso das Forças Armadas atribuído a essa missão
não pode, durante a sua execução, ser desviado para
qualquer outro serviço.
§ 3.° :f; extensivo a todos os militares e pessoas de
família a cargo o rastreio radiológico e tuberculínico,
este último com vista à vacinação pelo B. C. G.
E se ra treios e vacinação deverão ser realizados
pelos serviços de saúde dos três ramos das forças armadas e pela As i tência aos Tuberculosos das Forças 1:--1'madas no termo' preceituados no corpo deste artigo
e seu § 1.0
. Ari. 19.° Além do que se refere aos l1lil~t~re~ ~enclonado" no artizo
anterior deverão os Mmlstel'lOS
e
b
' .
Hecretariado
mili tares promover, quando necessano,
atravé
da A i tência aos Tuberculosos das Forças
Armada,;;, um rastreio rigoroso da tuberculose:
a) ...-0' militare
que ej am nomeados para fazer
parte de forças expedicionárias ou de unidades o~ forças de campanha qu "fio actuar fora d!1 metropole~
fintes da partida e imediatamente a seguIr ao seu re
gre o;
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b) Em todo o militar em serviço activo que sej a nomeado para uma comissão civil ou requeira licença
ilimitada, quando estas tenham início e findem;
c) Nos militares que passem à situação de reserva;
d) Nos militares que, estando já nas situações de
reserva ou de reforma, sej am chamados à efectividade
e, finda esta, regressem à sua anterior situação.
§ único. Os militares que não hajam sido submetidos a radiorrastreio nos termos declarados neste artigo
e no anterior beneficiarão da presunção de que a tuberculose foi contraída em serviço e por causa do mesmo,
se essa falta lhes não for imputável.
VII) Tratamento

Art. 20. Os benefícios da Assistência compreendem
o direito a:
a) Oonsultas médicas nos dispensários ou no domicílio;
b) Medicamentos;
c) Exames clínicos, laboratoriais,
radiológicos
e
quaisquer outros auxiliares de diagnóstico;
d) Internamento
hospitalar
e sanatorial;
e) Operações cirúrgicas
indicadas
para a tuberculose.
§ único. A assistência clínica no domicílio só pode
ter lugar quando exercida pelos clínicos da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas ou, em casos
especiais, por outros clínicos com que a Assistência
tenha acordado utilizar os seus serviços.
.
.Art. 21.° Ü tratamento dos doentes a cargo da ASSIStência aos Tuberculosos das Forças Armadas pode,
C?~forme a natureza particular da doença, as disponibil.idades daquela Aesistênciu 01.1 outros factores, ser
feito:
a) Em sanatórios e estância de repouso apropri~das, ou en~ hospitais especiais e quai quer hospitais
e enfermarias po tos à sua di posição;
b) Em dispensários convenientemente
instalados na
sede da Assistência ou, quando julgado neces: ário,
junto dos hospitais militares regionais;
()) Nos locais em que não houver organismos da
As istência aos Tuberculoso
das Força Armadas, em
dispensário
do Instituto de As istência
acional aos
d
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Tuberculosos, para o que a Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas estabelecerá entendimento com
a direcção daquele organismo;
d) No domicílio, quando a junta da Assistência aos
Tuberculosos das Forças Armadas o julgar conveniente.
Art. 22. Compete à Assistência aos Tuberculosos
elas Forças Armadas orientar e vigiar, mensalmente,
o tratamento dos doentes a seu cargo onde quer que
se encontrem e qualquer que sej a o regime a que estejam submetidos.
Art. 23. A admissão nos sanatórios ou nas estâncias
de tratamento apropriadas é feita por ordem de inscrição numa escala, quando os fundos da Assistência
aos Tuberculosos das Forças Armadas não permitam a
sanaborização
imediata de todos os doentes que dela
necessitem.
§ 1.0 Para efeito de internamento, os militares em
serviço activo ~rão prioridade desde que a situação
clínica seja idêntica à dos outros militares.
§ 2. Podem ser sanatorizados ou internados nos hospitais, independentemente
da sua colocação na escala,
os doentes acerca dos quais a junta da Assistência aos
Tuberculosos das Forças Armadas reconheça a prioridade de admissão.
Art. 24. O tratamento em regime sanatorial terá
lugar, sempre que aconselhável, no Sanatório Militar
Dr. Oliveira Salazar.
~ 1.0 Pode também ter lugar noutros quaisquer sanatórios sempre que a natureza da doença ou outras
circunstâncias o justifiquem.
Para e se fim o presidente da direcção da Assistência
aos Tuberculo os das Forças Armadas, com a concordância da comis ão directiva dos Serviços Sociais das
Forças Armadas, poderá estabelecer ligações, acordos
e crito e contratos com o Instituto de Assistência Nacional ao Tuberculosos ou com outras entidades congéneres, oficiais ou particulares.
§ 2. De,erão ser escolhidos os sanatórios que estiverem mais próximo da sede da Assistência aos Tuberculo o' das Forças' Armadas, para maior eficiência
do que é preceituado no ar~igo 22.
§ 3." Ca: o não po sa ver-ificar-se a esc?lha refenda
ll? paní.grafo anterior
deve~ão s~r. preferIdos 0.8_ sanatõrios que se encontrem nuns proxlmos das reglOes em
0
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que houver delegados da Assistência aos Tuberculosos
das Forças Armadas.
Os sanatórios noutras situações não deverão Ser utilizados.
Art. 25. À Assistência aos Tuberculosos das Forças
Armadas reserva-se o direito de orientar e de periõdicamente inspeccionar o tratamento e os regimes terapêuticos e disciplinares adoptados nos estabelecimentos
oficiais ou particulares onde tenha doentes internados,
segundo as normas preceituadas no artigo 22.
Art. 26. O tratamento dos assistidos em regime hospitalar será regulado como segue:
a) Os doentes serão recebidos e tratados em hospitais militares ou civis, com baixa passada pela Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas ou por um
seu delegado;
b) Além da assistência clínica e medicamentosa em
uso nos estabelecimentos hospitalares,
será fornecida
a estes doentes a alimentação dietética a fixar por despacho do Ministro da Dek a N caional, mediante proposta da direcção da Assistência aos Tuberculoso
das
Forças Armadas.
§ único. Tratando-se de hospitais militares:
a) As análises clínicas, exames radiológicos e tratamentos fisioterápicos ou outros feitos em regime de
consulta externa obedecerão às condições que se encontrem reguladas para os outros militare ;
b) No caso de internamento
os hospitais militares
receberão da Assistência aos Tuberculosos das Forças
Armadas, pelos doentes assistidos, as importâncias correspondentes às diárias de hospitalização que estiverem
em vigor para os restantes militares e à alimentação
dietética fixada pelo Ministro da Defesa N acional, nos
termos da alínea b) do corpo deste artigo.
Art. 27. Os militares que tenham que bai car aos
hospitais militares depois de lhe ser reconhecida a
qualidade de a sistidos serão internados por conta da
As istência aos Tuberculo os das Forças Armadas.
Art. 28. Os militares que passarem a ser as istidos
já depois de internados em ho pitais militares serão
considerados com baixa por conta da Assistêucia aos
Tuberculosos das Forças Armadas somente a partir ?a
data do despacho que lhes r conheceu o direito à a lStência.
0
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Art. 29. No caso de não haver militar encarregado
da disciplina dos doentes internados cm sanatórios ou
estâncias de repouso apropriadas ficará a mesma a
cargo do director do respectivo estabelecimento, que
comunicará as faltas disciplinares ocorridas ao presidente da direcção da Assistência aos Tuberculosos das
Forças Armadas.
Art. 30. Para tratamento dos doentes em regime de
hospitalização a Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas disporá, em princípio, de:
a) Uma enfermaria anexa em cada um dos hospitais
militares;
b) De dispensários nas localidades onde existam
guarnições militares de grandes efectivos ou em que
o número de doentes justifique a sua existência.
§ único. Em Lisboa haverá dispensários destinados à
profilaxia de que trata o artigo 14. e ao tratamento dos
assistidos em reftime de tratamento ambulatório referido no artigo 21.
Art. 31. A Assistência aos Tuberculosos das Forças
Armadas terá delegados nas localidades em que dispuser de di pensários privativos ou noutras em que o número de doentes a seu cargo o justifique. Os delegados
da Assistência são sempre os directores dos dispensários
quando estes existam.
Art. 32. O médicos, militares ou CIVIS, contratados
em serviço em departamentos, unidades e estabelecimentos militares onde não haja hospitais militares ou
dispensário da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas, caso em que o tratamento incumbe àqueles hospitais ou dispensários, devem tratar gratuitamente, mediante a apre entação da caderneta fornecida
p.or aquela Assistência, os assistidos residentes na localIdade onele e tej am aquarteladas as unidades ou estabelecimentos militares.
Igual obrigação, nas mesmas condições, incumbe aos
enfermeiro militares em serviço nas unidades ou estabelecimentos militares.
Art. 33. A vio-ilância dos assistidos não internados
será efectuada er: dispensários ou em visitas d01;ni~ili~1'1a realizadas pelo pes oal indicado pela .ÂSsIstencla
aos Tuberculoso da Forças Armadas.
.
1. Além da vigilância de que trata este arh~o,
deverão os médicos assistentes destes doentes enviar
rn n. almente, e sempre que ocorrerem circunstâncias
0
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que interessem ser conhecidas ràpidamente,
relatórios
circunstanciados sobre a evolução e estado da doença.
§ 2. Para que a Assistência aos Tuberculosos das
Forças Armadas não tenha dificuldades na vigilância
dos doentes de que trata o corpo deste artigo, deverá o
militar, quando assistido ou com pessoa de família
assistida, comunicar ou promover a comunicação à Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas de qualquer mudança de residência, directamente ou por intermédio das autoridades militares locais.
0

VIII) Organização

Art. 34. A Assistência aos Tuberculosos das Forças
Armadas compreende os elementos seguinte
a) Direcção;
b) Consel ho técnico;
c) Conselho admiuistrativo ;
d) Secretaria;
e) Arquivo;
f) Os órgãos de execução que dela dependam directamente ou com os quais haja estabelecido acordo para
o desempenho da sua missão.
Art. 35. A direcção da Assistência ao 'I'uberculoscs
das Forças Armadas, que actua na dependência directa
da comissão directiva dos Serviços Sociais das Forças
Armadas, é composta por:
.
a) Um pre idente, oficial superior médico, no acuvo
ou na situação de re erva, de qualquer ramo das forças
armadas;
b) Dois vogais, oficiais superiores médicos, no activo
ou na situação de reserva, oriundos dos outros dOIS
ramos das forças armadas diferentes daquele a que
pertencer o presidente.
§ 1.o Os membros da direcção ela A sistência aos Tube-:c;11osos das Forças Armadas serão nom ades .~elo
Ministro da Defesa Nacional entre os médicos mll1tares de reconhecida idoneidade, sempre que possível especializados cm qualquer especialidade ligada com a
tuberculose, ouvidos os Ministro do E ército e da Marinha e o Secretário de Estado da Aeronáutica, e serão
representantes, naquela A si tência, do serviço de saúde
elo ramo da força armada a que pertencerem.
~ 2. O vogal mais antigo erá o mais directo. colaborador do presidente na supervisão da Assi tência nos
0
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Tuberculo os das Forças Armadas, além de o substituir, quando necessário, nos seus impedimentos.
Art. 36. O con elho técnico será constituído:
a) Pelos membros da direcção;
b) Por seis oficiais médicos, militares, no activo ou
na situação de reserva, oriundos em partes iguais dos
três ramos das forças armadas, propostos pelo presidente da direcção da Assistência aos Tuberculosos das
Forças Armadas, entre os que prestem serviço naquela
Assistência,
sempre que possível especializados em
qualquer especialidade ligada à tuberculose. No caso de
não exi tirem na Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas médicos suficientes para preencherem o
número indicado nesta alínea poderá a direcção propor quaisquer outros oficiais médicos, sempre com vista
ao equilíbrio da representação indicada.
§ único. Nas ceuniões do conselho técnico terá assento, com voto consultivo, o director do Instituto de
Assistência Nacional aos Tuberculosos ou um representante deste ln tituto.
Art. 37. O conselho administrativo
será composto
por:
a) "Cm pre idente, que será o vogal mais moderno
da direcção da Assistência;
b ) Um chefe de contabilidade, oficial superior ou
capitão, ou posto equivalente, dos serviços de administração ou de intendência
de qualquer ramo das
força armadas, do activo ou na situação de reserva,
propo to p lo presidente da direcção da Assistência aos
Tuberculo os das Forças Armadas;
c) Um te.oureiro, .capitão ou ~u?alterno, ou po.to
equivalente, dos serviços de administração ou de Intendência de qualquer ramo das Forças Armadas, do
uctivo ou na ituação de reserva, proposto pela direcção da A i tência aos Tuberculosos das Forças Armada .
único. O conselho admini trativo pode ainda dispor d pessoal militar ou civil.
Art. 3 .o A
cretaria será chefiada por um oficial
de patente não superior a capitão ou equivalente, do
a 'tivo ou na ituação de reserva, de qualquer ramo
da força armada.
, único. A ecretaria poderá ainda dispor de pessoal
militar 011 civil.
0
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Art. 39. O arquivo ficará a cargo de um oficial de
patente não superior a capitão ou equivalente,
do
activo ou na situação de reserva, de qualquer ramo
das forças armadas, que desempenhará
cumulativamente as funções de adjunto do chefe de secretaria.
Art. 40. o À direcção da Assistência aos Tu berculosos das Forças Armadas, como órgão técnico consultivo
da comissão directiva dos Serviços Sociais das Forças
Armadas, compete essencialmente o seguinte:
a) E tudar todas as medidas que possam contribuir
para o desempenho da missão consignada no artigo 2.
deste estatuto, propondo superiormente a adopção da
que excederem a sua competência;
b) Impulsionar, orientar e coordenar todas as actividades, relativas ao combate à tuberculo e, que vi em
facilitar o cumprimento da missão referida na alínea
anterior;
c) Submeter à apreciação da comissão directiva dos
Serviços Sociais das Forças Armada
propostas relativas à nomeação, uspensão ou demissão de pessoal em
serviço na Assistência aos Tuberculosos da Forças Armadas ou nos órgãos dela dependentes;
d) Elaborar ou promover a elaboração, pelo con elho administrativo
dos órgão d pendente,
dos orçamentos e contas de gerência,
endo e tas apreselltad~s
por cada conselho administrativo directamente ao 'I'ribunal de Contas ;
e) Prestar a sua colaboração a quaisquer óraãos ou
serviço directamente
dependentes dos departament~s
militares, fornecendo-lhes normas de orientação respeitantes à sua actividade;
1) Inspeccionar,
ou fazer in peccionar, o órgãos e
actividades da Aesistênc ia aos Tuber ulo o da Forças Armada e, bem a im, a actividade
que se exerçam em proveito directo da ua mi fio, em, porém,
intervir directamente no funcionamento elos órgãos ou
serviços q-ue não estej am na sua d pndência.
§ único. Nas r uniõ
do con 1110 té ni o do Instituto de A si tência
acional ao Tuberculosos terá a sento, com voto consultivo, O pre id nte da direcção
da A sietência ao' 'I'ub rculosos da. Força Armadas
ou um repres ntant
de ta Assistência.
0
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Art. 41. Ao conselho técnico compete essencialmente:
a) Dar parecer sobre todos os processos sujeitos à
sua análise, propondo a assistência a prestar, bem como
o destino a dar aos respectivos doentes, de harmonia
Com o seu estado e possibilidades de tratamento;
b) Actuar como junta para os casos de tuberculose,
excepto aquel es que por determinação ministerial de:"am ser julgados por outra junta especial. Aquela
Junta intitular-se-é
junta da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas;
c) Estudar e propor as medidas destinadas à actualização e aperfeiçoamento da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas.
§ 1.0 O conselho técnico reúne por convocação prévia
do presidente da direcção da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas ou, no seu impedimento legaI, pelo membro da direcção que o fique a substituir.
§ 2. O conselho técnico não pode deliberar sem estarem presentes, no mínimo, um membro da direcção
da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas,
que servirá de presidente, e quatro membros daquele
conselho.
§ 3. As decisões tomadas em reunião só são válidas
quando houver cinco votos concordantes.
As votações são sempre nominais; nas votações o presidente, depois de recolher os votos, emitirá o seu.
§ 4. Das reuniõe do conselho técnico será lavrada
acta sempre que o assunto, pela sua importância,
o
justifique, ou ainda quando não se verifique unanimidade na votação.
Art. 42. O conselho administrativo rege-se pelo Regulamento Geral dos Oonselhos Administrativos,
competindo-lhe a colaboração no planeamento e nos estudos orçamentais relativos à direcção da Assistência
aos Tuberculoso das Forças Armadas e aos órgãos dela
dependentes que não disponham de conselho administrativo próprio.
Art. 43. À secretaria incumbem as funções normais
de uma secretaria militar e o expediente geral de todos
os assuntos relativos à assistência aos tuberculosos das
forças armadas.
Art. 44. O arquiyO, além do serviço próprio, tem a
seu cargo a estatística da tuberculos6. D;as forças arlUada~ e a matrícula ou alardo dos oficiais e sargentos
0
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em serviço na Assistência aos Tuberculosos das Forças
Armadas.
.
e
Art. 45. Na secretaria, conselho administrativo
arquivo haverá os livros e registos em uso nas repartições congéneres das forças armadas e ainda quaisquer
outros que forem julgados necessários para o fim especial da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas e para o seu bom funcionamento.
0

IX) Junta da Assistência aos Tuberculosos
das Forças Armadas

Art. 46.° A junta da Assistência aos Tuberculosos
das Forças Armadas será sempre presidida por um
membro da direcção daquela Aseietênciu,
tendo como
vogais dois membros do conselho técnico, oriundos cada
um deles de ramo diferente das forças armadas, de maneira que a junta tenha sempre repre entação dos trê
ramos das forças armadas.
Art. 47.° Os militares e pessoas de família em ob ervação ou tratamento de infecção tuberculosa só poderão
ser presentes à junta da Assistência aos Tuberculosos
das Forças Armadas mediante parecer da direcção daquela Assistência.
§ 1.0 Para efeito do disposto neste artigo, os processos, devidamente instruídos com as observações clínicas
de toda a natureza e os exames Iaboratoriais nece sários,
serão presentes à direcção da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas, para lhes ser apenso o seu
parecer, submetendo-os sesruidamente à junta, se for
caso disso.
e
§ 2.° A direcção da As. istência aos 'I'uberculo os das
Forças Armadas poderá requisitar aos 110. pi íais e la,?oratõrios, militares ou civis, elementos de diagnó'hcO
ou a repetição de exames que julgar necessários para a
elaboração do seu parecer.
§ 3.° Os processos enviado à As istência aos Tub~rculosos das Forças Armadas para efeitr do que se dispõe no corpo deste artigo devem ser acompanhadoR d.e
uma cópia de registo das alterações r 'ferente. aOS nulitares a sistidos, além da nota de assentos e do mapa
modelo r.
ArL 48. Os militare .. doentes que forem considcl?(~OS
com direito à assistência
erão julgados tcmpornI'Wmente incapazes do serviço Iectivo pelas juntas h050
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pitalares ou de saúde do ramo da força armada a que
aqueles pertençam, sendo aumentados à Assistência aos
rr:uberculosos da~ Forças Armadas para tratamento, continuando, todavia, a pertencer aos departamentos, unidades e estabelecimentos militares onde estavam colocados ou prestavam serviço.
§ único. Os resultados das juntas serão seguidamente
comunicados aos hospitais onde se encontravam ou às
juntas de saúde donde provieram.
Art. 49.° Os assistidos que tenham esgotado o período
de assistência sem terem obtido a cura serão presentes
à junta da Assistência aos 'I'uberculosos das Forças Armadas, para lhes ser dado destino.
Art. 50.° Os militares que pela direcção da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas forem considerados clinicamente curados, tenham ou não terminado
o período máximo de assistência a que se referem a
alínea b) e o § 1.0 do artigo 4.°, entrarão seguidamente
de licença, com todos os vencimentos, para vigilância
e con olidação da cura.
Esta licença, conforme a opinião daquela direcção,
não poderá ter duração superior a seis meses.
§ 1.° Finda esta licença serão observados em regime
hospitalar ou nos dispensários, conforme decisão da direcção, e seguidamente propostos para a junta da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas, se for
confirmada a cura.
§ 2.° Se não for confirmada a cura € ainda não tiver
expirado o período máximo de assistência, continuarão
assistidos até serem considerados clinicamente curados
Ou eRgotarem aquele período e seguidamente
propostos
para aJunta
da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas.
Art. 51.° As pessoas de família assistidas que pela
(.lirecção da Assistência aos Tuberculosos das Força' Armada
forem con iideradas clinicamente curadas, tenham ou não terminado o período máximo de
assistência a que se referem. a ~línea b) e ~ § 1.° do, a:-tigo 4,0, terão igualmente direito a um penodo de VIgIlância para acompanhamen~o Ada,evoluçao da cura, se~
dispêndio para aquela Â, sl~te~Cla, findo o qual serao
presentes tt junta da ASsIstencIa aos T~berculosos das
Forças Armadas, para lhes er dado df:stm?, sendo-l,hes
aplieável o disposto nos §§ 1.0 e 2,° do artigo anterior.
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Art. 52.° Os militares propostos para a junta da
Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 49.° e 50.°, serão por esta julgados:
a) Prontos para o serviço;
b) Aptos para serviços moderados;
c) Incapazes de todo o serviço.
Art. 53.° Consideram-se
serviços moderados para
efeito do disposto neste estatuto:
a) Para oficiais:
Todos os que tenham lugar na metrópole, com
excepção de formaturas que exijam movimento
de forças, dos de embarque, dos de escala com
serviço nocturno e dos que o médico da unidade
ou estabelecimento considerar violentos.
b) Para sargentos

e pra'ças:

Todos os que tenham lugar na metrópole, com
excepção de formaturas que exijam movimento
de forças, dos de embarque, dos de e cala em
serviço nocturno, dos exercício desportivos com
demorada exposição à acção de más condições
atmosféricas e dos que o médico da unidade ou
estabelecimento considerar violentos.
Art. 54.° Os militares considerados aptos para serviços moderados só poderão manter-se dois anos nesta
situação, período durante o qual serão inspeccionados
de seis em seis meses, de preferência nos dispensários
ou hospitais militares.
Findo aquele período, ou antes, se for julgado co?veniente, serão novamente presentes à junta da ASSIStência aos Tuberculosos das Forças Armadas para lhes
ser dado destino.
Art. õ5.° As pessoas de família dos beneficiários propostas para a junta da Assistência aos Tuberculosos
das Forças Armadas, nos termos do artigo 51.°, serão
por esta 'julgadas clinicamente curadas ou não.
Art. 56.° Quanto aos militares julgados incapazes de
todo o serviço proceder-se-á em co~formidade com o
disposto no § 5.° do artigo 4.° e artigos 5.° e 9.° _
Art. 57.° Em relação às pessoas de família que na~
forem consideradas clinicamente curadas adoptar- e-a
o procedimento constante do artigo 5.°
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Art. 58. Os militares assistidos que venham a ser
punidos ,disciplinarmente por factos ocorridos durante
o período de assistência sê-Io-ão sempre pelo director
do estabelecimento ou pelo presidente da comissão
directiva dos Serviços Sociais das Forças Armadas,
ainda que já não estej am sob as suas ordens ou dependência, e cumprirão sempre as respectivas penas nesse
estabelecimento, desde que este disponha de lugares
própríos para tanto. Nesta última hipótese, a unidade
ou estabelecimento a que pertença o infractor pô-Io-ão
à disposição de qualquer daquelas entidades.
§ único. Os militares assistidos, clinicamente curados, que tenham punições a cumprir, não deverão ser
presentes à junta da Assistência aos Tuberculosos das
Forças Armadas para lhes ser dado destino antes de
terem cumprido aquelas punições nas unidades ou
estabelecimento'S militares a que pertençam.
Art. 59. Para cada assistido, militar ou civil, da
Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas constituir-se-á um processo individual, que fica a fazer
parte integrante do arquivo daquele organismo e do
qual só por cópia, devidamente autorizada pela comissão
directiva dos Serviços Sociais das Forças Armadas, se
podem fornecer elementos solicitados por via oficial.
§ único. Fazem parte do referido processo individual
do assi tido os mapas da junta, os boletins clínicos,
todos os documentos que serviram de base à admissão
na Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas
e ainda aqueles que durante o período de assistência
'e refiram ao doente.
0

0

X) Administração

Art. 60. Constituem receitas a administrar pela
As i tência aos Tuberculosos das Forças Armadas:
a) Os sub ídio que l~~ sej am consignados no orçamento dos Serviço SOClaIs das, F~rças ~n?adas;
b) A resultantes das sua,s propnas a~tIvIdades;
.
c) Quai. quer outros ubSIdlOSou receitas, co~partIcipnções, donativos, doações, legados ou randimentos
que lhe sejam atribuídos;
. .
d) O, juros dos fundos capItalIzados e outros rendinieutos de qualquer natureza.
0
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§ umco (transitório).
Enquanto houver militares do
quadro permanente, em serviço activo ou na situação
de reserva ou reforma, que não sejam beneficiários dos
Serviços Sociais das Forças Armadas será estabelecido
para eles, por despacho do -Ministro da Defesa N acional, um desconto para a Assistência aos Tuberculosos
das Forças Armadas denominado «Desconto para a
Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas».
Art. 61. Constituem receitas resultantes das actividades da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas, nomeadamente as reduções das remunerações
ou pensões ilíquidas dos militares a efectuar quando
estes ou pessoas de família a seu cargo se encontrem
internados ou sanatorizados.
Art. 62. Durante o período de assistência mantém-se o direito do militar à remuneração ou à pensão de
reserva ou de reforma, que, quando se verifique internamento ou sanatorização do mesmo ou de pessoa de
família, ficarão suj eitas às seguintes reduções:
a) Quando casado ou com encargos de família legalmen te constituída:
0

0

10 por cento, no caso do próprio militar ou do
cônjuge;
15 por cento, no caso de uma pessoa de família,
acrescidos de 10 por cento por cada pessoa de
família a mais.
b) Para os restantes casos 20 por cento.
§ LOAs percentagens indicadas na alínea a) do
corpo deste artigo são acumuláveis na hipótese de internamento simultâneo do militar e do seu cônjuge ou
de qualquer destes e de pessoa ou pes oas de famíl~a.
§ 2. Quan,do um beneficiário requeira um inquéritc
assistencial, poderá a comissão directiva dos Serviços
Sociais das Forças Armadas fixar reduções inferiores
às indicadas no corpo deste artigo, de acordo com OS
resultados daquele inquérito.
§ 3. Ficam totalmente isentas de qualquer redução
as remunerações e pensões mensais inferiores a 1300$
dos militares casados ou com encargos de família legalmente constituída.
Para os restantes casos é aplicável o disposto na
alínea b) do corpo deste artigo.
0
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§ 4.° No que se refere a praças readmitidas ou reconduzidas sem encargos de família legalmente constituída, a redução incide, quando for caso disso, sobre
o pré e a gratificação de readmissão.
§ 5. As importâncias fixadas no orçamento para a
alimentação das praças quando assistidas reverterão
para a Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas.
§ 6. O período de assistência conta-se a partir da
data da confirmação da doença pela junta da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas.
§ 7. As remunerações ou pensões dos militares, assistidos ou com pessoas de família assistidas, ser-lhes-ão
pagas, conforme a situação, pelos conselhos administrativos dos departamentos, unidades e estabelecimentos militares por onde a vinham recebendo ou pela
Oaixa Geral da Aposentações, depois de efectuadas as
reduções estabelecidas no corpo deste artigo. O montante de tas reduções será mensalmente enviado ao conselho administrativo
da Assistência aos Tuberculosos
das Forças Armadas acompanhado das respectivas relações nominais.
§ 8. o As reduções percentuais indicadas no corpo
de te artigo e o quantitativo <lovencimento ou da pensão que isenta de qualquer redução estabelecida no
§ 3.° deste artigo podem ser alterados por despacho do
Ministro da Defesa Nacional quando se verificar necessário.
Art. 63. Correrão por conta das verbas da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas constantes
da alínea a) do artigo
o a .pr~filaxia,
o tratamento
e a recuperação dos militares indicados nas alíneas a),
b) e c) do artigo 3.°, quando efectuados por aquela
Assistência.
Art. 64.° Da disposição constante do artigo anterior
exceptuam-se:
a) As despesas com as ajudas de custo e transporte
do pessoal da Assistência aos Tuberculosos das Forças
Armada no cumprimento dos serviços profilácticos a
que se refere o artigo 18.o;
b) A. despesas a efectuar com o rastreio no pessoal
militar a que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 19.°, que com tituirão e??argo do ramo das forças
armadas a que pertença o militar.
0
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§ umco. As despesas a que se refere o corpo deste
artigo deverão constituir encargo a suportar pela tabela orçamental do Ministério ou secretariado a que
pertença o militar examinado.
Art. 65. Correrão por conta das verbas da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas constantes
da alínea b) do artigo 60. a profilaxia, o tratamento
e a recuperação das pessoas de família dos beneficiários
indicados nas alíneas d) e e) do artigo 3. o , quando assistidos.
Art. 66. A administração
da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas é exercida em obediência ao orçamento de um fundo privativo. O orçamento
referido será elaborado segundo os preceito legais e
dentro dos respectivos prazos e carecerá da aprovação
que está prevista para documentos desta natureza.
Art, 67. Quanto às contas de gerência, a Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas reger-se-á
pelo disposto no Decreto-Lei n. o 42 072, de 31 de Dezembro de 1958, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n. o 42 864, de 1 de Março de 1!.)60.
Art. 68. o Os saldos que se verificarem na gerência
do cada ano económico, qualquer que seja a sua proveniência, transitarão
como saldo para o ano económico seguinte, em conformidade com o disposto no artigo 2. do Decreto-Lei n. o 42 864, de 1 de Março de
1960.
0

0
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XI) Pessoal

Art. 69. O quadro orgânico do pe soal, militar e
civil, da Assistência aos Tuberculosos das Força, Armadas será fixado por portaria do Ministro da Defesa
Nacional, com visto do Ministro das Finanças.
§ .único. Enquanto não forem fixados os quadros .01'g'alllcos de pessoal a que HO refere o corpo deste urtigo
mantêm~se os quadro orgânicos dos estabelecimentos
ou serviços que forem integrados na A sistência aos
Tuberculosos das Forças Armadas, con ervando o seu
pessoal todos os direitos que tinha à data da integrução.
Art. 70. A admissão do médicos civis, de pessoal
civil de enfermagem, de laboratório, de farmácia e de
serventes, que as oxigências de serviço forem determinando, fnr-se-á a título ev ntual de acordo C0111 as disposições do Decreto-Lei n. o 44 059, de 24 de ovembro
de 1961.
0
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§ 1. o Os médicos civis devem ser especializados em
qualquer especialidade relacionada com a tuberculose,
conforme as necessidades o exigirem.
§ 2. A admissão de médicos civis não deverá prejudicar a de médicos militares desde que estes possuam as
condições de especialização exigidas para aqueles.
Art. 71. Ao pessoal da Assistência poderão ser abonadas, por desempenho de funções especiais, gratificações mensais cujos quantitativos serão fixados por
despacho do Ministro da Defesa Nacional, com visto
do Ministro das Finanças.
0

0

XII) Diversos

A.rt. 72. Compete à Assistência aos Tuberculosos das
Forças Armadas promover a especialização e a divulgação dos conkecimentos ,.detuberculose, em qualquer
grau, modalidade ou Iocal isação, entre os médicos militares.
Para esse efeito assegurará a realização de estágios
em ho pitai especiais ou estâncias sanatoriais, militare ou civis, nacionais ou estrangeiras ; no caso de
estabelecimentos civis, deverá recorrer-se, de preferência, aos do Instituto de Assistência Nacional aos Tuberculosos.
Promoverá, ainda, a passagem pelos seus serviços do
maior número possível de médicos castrenses.
Art. 73. Todos os pedidos ,e requerimentos sobre
as untos do domínio da Assistência aos Tuberculosos
das Forças Armadas deverão ser dirigidos ao presidente
da comissão directiva dos Serviços Sociais das Forças
Armadas, que os submeterá à sanção do Ministro da
Defesa Nacional, quando for caso disso.
Art. 74. As reclamações dos assistidos sobre' as
deci õe da direcção da A sistência aos Tuberculosos
da Forças A~adas serão .dirigida;s .ao 'presidente da
comissão directiva dos Serviços Sociais das Forças Armada , que sobre elas d~liberará.
§ único. No caso de o interesaado se não conformar
Com a decisão da comissão directiva dos Serviços Sociais
das Forças Armadas p~derá interpor Decurso 'para o
Ministro da Defesa N acional.
Da deci ão ministerial não haverá recurso.
Art. 75. A comissão directiva dos Serviços Sociais
das Forças Armadas deverá sempre fundamentar as suas
0

0

0

0
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decisões, mormente nos casos de indeferimento
das pretensões.
Art. 76.0 Será distribuída
uma caderneta
a cada
assistido donde constem, em resumo, os seus deveres e

direitos.
Art. 77.0 Nenhum assistido pode ser presente a qualquer junta estranha
à Assistência aos Tuberculosos
das
Força
Armadas enquanto
estiver a cargo de ta A sistência.
Art. 78.0 Aos oficiais,
sargentos
e Ipraças que contraírem
a tuberculose
enquanto
estiverem
prestando
serviço na Assistência
aos 'I'uberculosos
das Forças
Armadas
ou nos hospitais
militares
será considerada
li doença como contraída
em serviço.
Al't. 79.0 Compete ao Ministro
da Defesa Nacional
resolver por despacho:
a) Os problemas de equiparação
ou equivalência
que
venham a suscitar-se
em razão das diferenças
que, tradicionalmente,
existem
na terminologia
usada,
para
situações e categorias
de pessoal, no três ramos das
forças armadas;
b) As dúvidas e os casos omis os na matéria do pre-eute estatuto.
XIII) Disposições transltórlus
Art. 80.0 Aos sargentos
da Guarda
acional Republicana e da Guarda Fiscal que tenham
ofrido, até à
dat~ da publicação
deste diploma,
de contos para a
extinta A si stência aos 'I'u berculosos
do B,' ircito, com
destino à assi stência ao seus familiares,
' mantido
o
direito a esta assistência,
nos mesmos termo
em que
vinha sendo concedida
e com idêntico
d 'conto .
~ único. Consideram-se
cem direito à a si Iência a.
pessoas de família dos sarg ntos referido
no corpo do
artigo que possam incluir- e em alguma
da categoria~
mencionadas
na alínea cl) do artigo 3.0
Art. 81.0 Os urgentes
da Guarda. Nacional
Repl~blicnnn e da Guarda Fiscal que, po. teriormente
tl pu.bhcação deste diploma, foram admitidos
no re peet!vos
quadro
não u ufruirão das l' gnlias concedida
no parlÍgrafo anterior
e não ofr rão , portanto,
qualquer
de.couto para o. A istência ao' 'I'ub rculo os da. Forças

Armadns.

l.a S,Irie
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Art. 82. Os sargentos da Guarda Nacional Republicana e da Guarda Fiscal referidos no artigo 80. que
queiram desi til' dos benefícios da Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas podem fazê-lo, mediante declaração escrita, remetida oficialmente àquela
Assi tência, deixando, implicitamente,
de sofrer o desconto respectivo a partir do mês em que for feita a
declaração.
Art. 83. As regras do artigo 62. são aplicáveis às
pessoas de família dos 'sargentos da Guarda Nacional
Republicana e da Guarda Fiscal referidos no artigo 80.
Art. 84. O saldos existentes nos fundos de assistência, de reserva ou quaisquer outros que existam na
Assistência aos Tuberculosos do Exército e na Assistência aos Tuberculo o da Armada à data da sua extinção, serão convertido num único saldo, que será entregue ao conselho administrativo dos Serviços Sociais das
Força Armadas e que transitará para o ano económico
seguinte como saldo de gerência, nos termos do disposto
no artigo 2. do Decreto-Lei n." 42864, de 1 de Março
de 1960.
E te saldo só poderá ser utilizado por despacho do
Ministro da Defesa Nacional.
Art. 85. Caso a administração do Hospital Militar
de Doenças Iuíecto-Oontagiosas do Ministério do Exército fique a cargo da A sistência ao Tuberculosos das
Forças Armadas e a fim de o conselho administrativo
de, tu À. si. tência poder gerir as verbas orçamentais das
duas instituições, será aquele conselho administrativo,
enquanto tal . i.tt~ação S11 b~i t.ir, constituído exclusivamente por oficIal do Exe~Clto:.. sendo, portanto, seu
presidente o membro da direcção oriundo de te ramo
das Forças Al1madas.
§ único. e' e verifica~ : si~uação prevista no corpo
de. te- artieo fica a A istência aos Tuberculosos das
Força A.r~n~das a~t~ri~a~a a ac~r ~s verbas inscritas
no orçamento do ~mIsterIO do Ex~rcIto r~ra fazer face
aos ncargos re peItantes ao Ho pital MIlItar de Doença Infecto-Contagiosa,
devendo a 'prestação d~ contas
àquele :Mini tério ser ·efectuada nos termos legrlls.
0

0

0

0

0

0

0

0

Pre. idência do Con elho, 30 de Dezembro de 19~1. :O ::Ministro (la Dcfe a Nacional, António de Olioeira
•'ala::ar.
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Ministério do Exército
Direcção do Serviço de Justiça
Repartisão

de )ustisa

Decreto-Lei

e Disciplina

e Disciplina

n.O 44140

Considerando que o Decreto-Lei n 43 101, de 2 de
Agosto de 1960, constituindo um acto de clemência do
Governo, amnistiou as infracções ao Decreto-Lei
n ," 31107, de 18 de Janeiro de 1941, alterado pelo
Decreto-Lei n 38 778, de 11 de Junho de 1952, facultando aos oficiai
abrangidos pela mencionada
amnistia a reintegração nas situações de actividade ou
de reserva;
Atendendo, ilorém, a que o artigo 19.° do referido
Decreto-Lei n." 43 101 estabelece que aqueles oficiais.
caso lhes tivesse entretanto competido a promoção,
iriam reocupar d seu lugar na escala depois de terem
satisfeito as condições legais para tal exigidas;
Verificando-se que a exigência da satisfação de todas
as condições de promoção vem limitar consideràvelmente o âmbito e extensão da amnistia, o que de modo
algum era intenção do Governo ao publicar tal diploma;
Usando da faculdade conferida pela 1." parte do
n ," 2." do artigo 10-9.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. Para efeitos da aplicação do artigo 19.°
do Decreto-Lei n." 43 101, de 2 de Agosto de 1960, consideram-se como. t~ndo satis!eito as condições legai de
promoção os oficiais que obtiveram, ou venham a obter,
classificação favorável nos cursos que constituem condições especiais de promoção, ou que reúnam, se for
ca o di o, todas a c~ndiçõe estabelecidas pelo artigo 87.0 do Decreto-LeI n.? 36304, de 24 de Maio de
1947, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n ," 38 916, de 18 de Setembro de 1952, e que não
e tejam abrangidos pelo artigo 58.° do mesmo Decreto-Lei n." 36304.
.?

.?

Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paço do Governo da República, 30 de Dezembro de
1961 - AMÉRICO DEUS RODRIGUES TROMAZ - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha
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Sottomaojor Correia de Oliveira - Alfredo Rodrigues
dos Santos Júnior-João
de Matos Antunes VarelaAntónio Manuel Pinto Barbosa - Mário los é Pereira
da Silva - Fernando Quintanilha Mendonça DiasAlberto Marciano Gorjão Franco Nogueira-Eduardo
de Arantes e Oliveira-Adriano
José Alves MoreiraManuel Lopes de Almeida - José do Nascimento Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva Ribeiro José J oão Gonçalves de Proença - H enrique de M iranda Vasconcelos Martins de Carvalho.

Direcção

do Serviço

de

Fortificações

e Obras

Militares

Decreto n.O 44141

Considerando que foi adjudicada ao empreiteiro de
obras públicas Américo Ferreira a empreitada de «Beneficiações, alterações e adaptação do aquartelamento
do regimento de lanceiros 2, na sua adaptação a centro
de instrução da polícia militar - Cozinhas, copas, 2.°,
3.° e 4.° pisos»;
Considerando que para a execução de tal empreitada
está fixado Um prazo que abrange parte dos anos económicos de 1961 e 1962;
Tendo em vista o disposto no artigo 22. ° e seu § 1. °
do Decreto-Lei n." 41 375, de 19 de Novembro de 1957;
. Usando da faculdade conferida pelo n." 3.° do artIgo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo 1.0 E autorizado o conselho admini trativo
da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras Milita,res. a celeb;a.r contrato com o empreiteiro de obras
publIcas. Américo Ferreira para execução da empreItada designada por « Beneficiações, alterações e adaptação do aquartelamento
do regimento de lanceiros.~,
na sua ad~ptação a centro de int trução da Polícia MIllt~r -:- Cozmhas, copas, 2.°, 3.° e 4.° pisos», pela lmportância de 1 724 568$10, acrescidos de 86228$ para
de pesas de expediente e administração.
.
Art. 2.° Seja qual for o valor dos trabalhos a rea11zar, não poderá o conselho administrativo
da Direcção
do Serviço de Fortificações e Obra Militare de pender
com pagamentos relativos aos trabalhos executados, por
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virtude deste contrato, e a despesa de expediente e
administração, mais do que as importâncias abaixo indicadas:

...

Em 1961
Em 1962

1 260 000$00
550796$10

,

ou o que se apurar como saldo do ano de 1961.
Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo da República, 30 de Dezembro de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - António Manuel Pinto Barbosa - Mário José Pereira da Silva.

11- PORTARIAS
Presidência do Conselho
Gabinete

do Ministro

Portaria

da Defesa Nacional

n.O 18857

:Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
N os termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n. ° 42 559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar, com as quantias que
se indicam, as seguintes verbas da tabela de despesa
do orçamento privativo das forças terrestres ultramarlnas em vigor na província de S. Tomé e Príncipe:
Deepesae com o material;
Artigo 4.0, n.O 2), alínea a) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Mobiliário, material de aquartelamento
e outros artigos não
especificados nas alíneas seguintes» . . . . . .
Artigo 5.0, n.? 1), alínea a) «Despesas de conservação e aproveitamento
de material - Imóveis - Infra-estruturas»
. . . . . . . . . . .
Artigo 6.0, n.? 2), alínea a) «Material de consumo
corrente - Artigos de expediente e diverso material não especificado - Para serviço geral» ..

60000$00
20000$00
BO 000$00

-----

110000$00
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tomando como contrapartida a seguinte disponibilidade
da mesma tabela de despesa:
Despesas com o pessoal:
Artigo 1.0, n. ° 1) «Remunerações
certas ao pessoal
em exercício - Pessoal dos quadros aprovados
por lei» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110000$00

-----

Presidência do Conselho, 2 de Dezembro de 1961. O Ministro da Defesa Nacional, António de Oliveira
Salazar.
Portaria n.O 18880

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, o eguinte:
Nos termos do artigo 6. do Decreto-Lei n." 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar, com as quantias que
se indicam, as seguintes verbas da tabela de despesa
do orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas em vigor na província de Macau.
0

Despesas com o material:
Artigo 5.°, n.v 3) «Despesas de conservação
aproveitamento
do material - Móveis» . .

Pagamento
cargos:

de serviços

e diversos

Artigo 7.°, n.> 3) «Despesas de higiene, saúde
conforto - Luz, aquecimento,
água, lavagem
Iimpeza»

e
24500$00

ene
e
.

280000$00
304500$00

tomando como contrapartida
dades existentes na mesma

as seguinte
disponibilitabela de despesa:

Despceae com o maiericl :
Artigo 6.°, n.s 2), alíu a a) «Mat ria] de cousumo corrente - Artigos d exp diente e diverso material não especificado - Para serviço
g ral»
.....•........
11 tranenorí«

r .

24500$00
21 (100 OU
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de

serviços
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e diversos

en·

Artigo 10.0, n.? 1), alínea a) «Encargos administrativos - Preparação
militar de pessoal a incorporar na província
(quadro geral n. ° 7) Recrutas
do ultramar»
. . . . . . . . . . .
Artigo 10.°, n.? 3) «Encargos administrativosDespesas gerais com recrutamento»
. . . . .
Artigo 10.0, n.? 4) «Encargos administrativosDespesas gerais com exercícios de quadros e
de tropas e com manobras anuais» . . . . . .
Artigo 10.0, n.v 8), alínea a) «Encargos administrativos - Prémios de transferência
de fundos - A pagar na província» . . . . .
Artigo 10.0, n.O 9), alínea a) «Encargos administrativos - Subsídios de funerais - A pagar
na província» . . . . . . . .
. . ..
Artigo 12.0 «Abono de família» . . . . . . ..

198000$00
5600$00
17000$00
15000$00
10 000$00
34400$00

-----

304500$00

Presidência do Conselho, 15 de Dezembro de 1961.O Ministro da Defesa Nacional, António de Oliveira
Salazar.
Portaria n.O 18885

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6. do Decreto-Lei n," 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar, com as quantias
que se indicam, as seguintes verbas da tabela de despesa do orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas em vigor na província de Angola.
0

Deepeeas

com o material:

Artigo 4.0, n.? 2), alínea a) «Aquisições de utilização permanente
Móveis Mobiliário,
material de aquartelamento
e outros artigos não
especificados nas alíneas seguintes» . . . . "
Artigo 4.°, n. ° 2), alínea b) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Máquinas
de
escrever, de calcular, de contabilidade,
duplicadores, ficheiros e correspondent s sobresselentos» . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Artigo 4.°, n.? 2), nlínca d) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Material sanitário e cirúrg ico» . . . . . . . . •
.1 transportar.

600000$00

600 000$00
200 000$00
1 400000$00
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Artigo 5.°, n.? 1), alínea b) «Despesas de conservação e aproveitamento
do material - Imóveis - Outras instalações»
. . . _ . . . . ..
Artigo 5.°, n.v 1), alínea c) «Despesas de conservação e aproveitamento
do material - Imóveis - Habitações»
. . . . . . . ..
Artigo 6.°, n.? 1) «Material
de consumo corrente - Impressos»
_
_.
Artigo 6.°, n.? 2), alínea a) «Material de consumo corrente - Artigos de expediente
e di. verso material não especificado - Para serviço
geral»
_ . . . . . . . '.

Pagamento
gos:

1.' Série
1 400 000 00

400 000$00
550 000$00
300000$00

500 000$00

de serviços e diversos encar-

Artigo 7.°, n.s 3) «Despesas de higiene, saúde
e conforto - Luz, aquecimento,
água, lavagem
e limpeza» . . . . . . . . . . . . . . . ..

1 000000$00
4150000$00

tomando como contrapartida
existente na mesma tabela

a seguinte disponibilidade
de despesa:

Despesas com o pessoal:
Artigo 1.0, n. ° 1) «Remunerações
certas ao pessoal em exercício - Pessoal dos quadros aprovados por lei (quadro geral n.v 1)>> ...
_ .

4150000$00

Presidência do Conselho, 16 de Dezembro de 1961.Ministro da Defesa Nacional, António de Oliveira
Salazar.

°

PortarIa n_O 18887

~f~nda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Mmlstro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n." 42559,
de 3 d~ Outubro de 1959, reforçar, com as quantias
que se indicam, as seguintes verbas da tabela de despesa do orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas em vigor na província de Timor:
Despesas com o material:
Artigo 4.°, n.v 2), alínea a) «Aquisições de
zação permanente - Móveis - Mobiliário
terial de aquartelamento
e outros artiao~
especificados nas alíneas seguintes)
. . "'.
Artigo 5.°, n.v 3) «Despesas de cons rvação e
veitamento
do material - Móveis» . . .
A transporlal'

utilimanão
. . .
apro-

. . .

650000$00

------
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Artigo 5,°, n. ° 4), alínea a) «Despesas de conservação e aproveitamento
do material - Material de defesa e segurança pública - Armamento,
equipamento
e outro
material
de
guerra» , , , , , , , , "
,"",'
Artigo 6,°, n.? 1) «Material
de consumo corrente - Impressos»
, , , , , , , , , , , , ,

733
ô80000$00

38722$40
40000$00

Pagqmento de serviços e diversos encargos:
Artigo 8,°, n ,? 1) «Despesas de comunicaçõesCorreios e telégrafos» , , , , , , , , , , , ,
Artigo 8,°, n.? 2) «Despesas de comunicaçõesTelefones»
""""',""""
Artigo 10,0, n,O 4) «Encargos administrativosDespesas gerais com exercícios de quadros e
de tropas e com manobras anuais» , , , , , ,

100000$00
30000$00
200000$00
1088722$40

tomando como contrapartida as seguintes disponibilidades da mesma tabela de despesa:
Despeeae com o pes8oal:
Artigo 1.0, n.? 1) «Remunerações
certas ao pessoal em exercício - Pessoal dos quadros aprovados por lei» , , , , , , , , , , , , , "

200 000$00

De8pesa8 com o material:
Artigo 4,°, n.v 1), alínea b) «Aquisições de utilização permanente - Semoventes - Animais Solípedes»
"""""""'"
Artigo 4,°, n,O 2), alínea b) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Máquinas de escrever, de calcular, de contabilidade,
duplicadores, ficheiros e correspondentes
sobresselentes»
Artigo 4,0, n.? 2), alínea d) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Material sanitário e cirúrgico» , , , ' , , , , , , , , , "
Artigo 4,°, n,O 2), alínea f) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Aparelhos, instrumentos c outro material de equipamento
técnico» , , , , , • , , , , , , , , , , , , "
Artigo 4,0, n .? 2), alínea fi) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Máquinas, ferrnmontas e utensílios congéneres»
, , , , "
Artigo 4,°, n .? 2), alínea h) «Aquisições de utilizacão permanente - Móveis - Instrumentos
músicos e seus sobresselentes,
estantes metálicas, composições e partituras
para bandas de
música»
"""""""""
Artigo 4,°, n." 2), alínea j) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Artigos para serviço de assistência religiosa» , , , ,

A transportar

20 000$00

100 000$00
150 000$00

240 000$00
200000$00

10 000$00
6 000$00
926000$()0
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926000$00
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Artigo 5.°, n.? 2), alínea b) «Despesas de conservação e aproveitamento
do material - Semoventes - Ferragem
e curativos
de solípedes»
Artigo 5.°, n.? 2), alínea c) «Despesas de conservação e aproveitamento
do material - Semoventes - Embarcações
com motor» . . . . . .
Artigo 6.°, n.? 3), alínea a) «Material de consumo corrente - Matérias-primas
e produtos
acabados ou meio acabados - Para usos industriais»
..
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Artigo 6.°, n.? 3), alínea b) «Material de consumo corrente - Matérias-primas
e produtos
acabados ou meio acabados - Para serviços de
instrução
e outros» . . . : . . . . . . . . .
Artigo 6.°, n.? 4), alínea a) «Material de consumo
corrente - Munições - De fogo real»
Artigo 6.°, n.? 4), alínea b) «Material de consumo corrente - Munições - Simuladas
e de
salvas»
.
Artigo 6.°, n.? 4), alínea c) «Material de consumo
corrente - Munições - Diversos
explosivos»
Artigo 6.°, n.? 5) «Material
de consumo corrente - Artigos de embalagem»
. . . . . . .

22722$40
10000$00

12000$00

15000$00
85000$00
4000$00
10 000$00
4000

00

-----=-1088722

40

Presidência do Conselho, 18 de Dezembro de 1961. O Ministro da Defesa Nacional, António de Oliveira
Salazar.

Presidência do Conselho e Ministérios
das Finanças e do Ultramar
PortarIa

n.O 18891

Manda o Governo ela República Portuguesa,
pelos
Ministros da Defesa Nacional, das Finanças e elo ~ltramar, alterar ele 60 para 90 dias o prazo estabelecIdo
na instrução 14." ela Portaria n." 18 781, d 18 de Outubro de 1961.
Prcaidência do Conselho e Ministérios elas Finanças
e do Ultramar, 19 de Dezembro de 1961. - O Ministro da Defesa Nacional, Antônio de Oliveira alazar.O Ministro das Einançn», ,1ntónio JIanuel Pinto Barliosa, - O Ministro do Ultramar, .1driano José ,1h'es
Moreira,

1." Série
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Presidência do Conselho
Gabinete

do Ministro

da Defesa Nacional

Portaria n.O 18893

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6. do Decreto-Lei n." 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar, com as quantias
que se indicam, as seguintes verbas da tabela de despesa do orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas em vigor na província de Cabo Verde:
0

Despesas

com o material:

Artigo 5.0, n.? 2), alínea a) «Despesas de conservação e aproveitarrrento do materialSemoventes - Veículos com motor» . . . . . . . .

30000$00

Pagamento de serviços e diversos encargos:
Artigo 8.°, n.? 1) «Despesas de comunicaçõesCorreios e telégrafos» . . . . . . . . .

21000$00
51000$00

tomando como contrapartida
a seguinte
dade da mesma ta bela de despesa:
Despesas

disponibili-

com o pessoal:

Artigo 1.0, n.? 1) «Remunerações certas ao pessoal em exercício - Pessoal dos quadros aprovados por lei» . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

51 000$00

Pre idência do Conselho, 20 de Dezembro de 1961.O Ministro da Defesa Nacional, António de Oliveira
Salazar.
Ministério do Ultramar
Direcção-Geral

de Obras Públicas

Portaria

e Comunicações

n.O 18898

:M:mda o Governo da República Portuguesa, pelo
Mini tro do Ultramar, tornar aplicável a isenção de
taxas postais concedida pela Portaria n." 18545, de
23 de .J unho de 1961, às cartas e bilhetes-postais expe-

ORDEM
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didos de qualquer ponto do ultramar português por
familiares e madrinhas de guerra do pessoal dos três
ramos das forças armadas ou das corporações militarizadas destacadas nas províncias ultramarinas e endereçados ao referido pessoal.
Ministério do Ultramar, 20 de Dezembro de 1961. O Ministro do Ultramar, Adriano José Alves Moreira,

Presidência do Conselho
Gabinete

do Ministro da Defesa Nacional

Portaria

n.O 18900

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n. ° 42 559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar, com as quantias
que se indicam, as seguintes verbas da tabela de despesa do orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas em vigor na província de Moçambique:
Despesas

com o pessoal,'

Artigo 3,°, n.v 6), alínea a) «Outras despesas com
o pessoal - Subsídios de interrupção de viagem - A pagar na província»
, , . , . . . .

Despesas

com o mate1'ial,'

Artigo 4,°, n.s 2), alínea a) «Aquisições de utilição permanente - Móv,eis - Mobiliário,
material, de aquartelamento
e outros artigos não espacificados nas alíneas seguintes»
, , , . . ,
Artigo 4,°, n.? 2), alínea b) «Aquisições de utilização permanente - Móveis - Máquinas de escr,ev~r, calcular, de contabilidade,
duplicadores,
ficheiros e correspondentss
sobresselentes»
, ,
Artigo 5,°, n,O 1), alínea b) «Despesas de conservação e aproveitamento
de material - Imóv~is - Outras instalações»
, . , , . . . . , ,
Arbigo 6,°, n.v 5) «Material de consumo corrente - Artigos de embalagem»
, . . . . . .

Pagamento
qo«:

10000$00

de serviços

e diversos

, , ,

000$00

100000$00

soo

000$00

100000$00

encaro

Artigo 8.°, n,O S), alínea a) «Despesas de comunicações - Transportes - De material» . . ,.

A transporiar

soo

690 000$00
1 500 000$00
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. . . . . ..

Artigo 8.°, n.? 3), alínea b) «Despesas de comunicações - Transportes - De pessoal - A pagar na província» . . . . . . . . . . . . ..
Artigo 10.<>, n.O 4) «Encargos administrativosDespesas gerais com exercícios de quadros e de
tropas e com manobraa ianuaise . . . . . ...
Artigo 10.<>, n.? 10), alínea a) «Encargos administrativos - Pagamento de serviços e diversos
encargos não especificados - Nos serviços gegais» . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

737
1 500 000$00

1 300000$00
400 000$00

50 000$00
3250000$00

tomando como contrapartida
as seguintes
dades da mesma tabela de despesa:
Despesas com
Artigo 1.0, n ,? 1)
soal em exercício
vados por lei» .
Artigo 2.°, D.O 2)
Gratificações de

° pe8soa~:

«Remunerações
- Pessoal dos
. . . . . . . .
«Remunerações
isolamento»
. .

Despesas com

disponibili-

certas eo pesoquadros apro. . . . . ..
2 050 000$00
acidentais. . . . . ..
100 000$00

° materia~:

Artigo 6.°, n.? 4), alínea a) «Material de consumo
corrente - Munições - De fogo real» . . . . .

500000$00

Pagamento de serviços e diversos encargos:
Artigo 10.°, D.O 1), alínea a) «Encargos administrativos - Preparação
militar de pessoal a. incorporar na província - Recrutas do ultramar»

600000$00
3250000$00

Presidência do Conselho, 21 de Dezembro de 19tH.O Mini tro da Defesa Nacional, António de Oliveira
Salazar.
Portaria

n,>

18906

:Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n." 42559,
de 3 de Outubro de 1959, reforçar, com a quantia que
se indica, a eguinte verba da tabela de despesa do
orçamento privativo das forças terrestres ultramarinas
Cm vi cor na província de Cabo Verde.
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com o material:

Artigo 5.°, n.? 1), alínea a) «Despesas de conservação e apr oved ie.men·to do ffi!llieria.I- Imóveis - lníra-estruturas))
. . . . . . . _ . ..

57 000$00

-----

tomando como contrapartida a seguinte disponibilidade
da mesma tabela de despesa:
Despesas

com o pessoal:

Artigo 1.°, n.v 1) «Remunerações certas ao pessoal em exercício - Pessoal dos quadros aprovados por lei» . . . . . . . . . . . . . . ..

57 000$00
-------

Presidência do Conselho, 23 de Dezembro de 1961. O Ministro da Defesa Nacional, António de Oliveira
Salazar.
Ministério do Exército
Repartição

do Gabinete

Portaria

n.O 18908

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Ministro do Exército, aprovar o modelo do guião da
companhia de caçadores de S. Tomé, cuja reprodução
consta do anexo à presente portaria e cuja de crição é
a seguinte:
Escudo terciado em mantel, tendo no primeiro, em
campo de prata, as cinco quinas de Portugal, de
azul, carregadas, cada uma, de cinco besantes
de prata em aspa; no segundo, em campo vermelho, um rodízio de Ol1l\0 espargindo gotas de azul
realçadas de prata; no terceiro, campo de prata,
carregado de cinco fai ras ondada de verde. Bordadura endentada, composta de doze peça e oito
melas peças de negro
deza seis peças de verde
e mais quatro peças aos cantos, de branco, carregadas de uma trompa de ouro. Quadrado de
0,45 m de lado. Cordões e borla de prata e v rde.
Quatro passadores (verde, preto, preto, verde).
Haste e lança de prata.
Ministério do Exército,
O Ministro do Exército,

23 d Dezembro de 1961. _ário José Pereira da "-i7M.

},f

1.' Série
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Ministério do Exército, 23 de Dezembro de 1961. O Ministro do Exército, Mário José Pereira da Silva.
Presidência do Conselho
Cabinete

do Ministro da Defesa Nacional
PortarIa

n.O

18909

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo
Mini tro da Defesa Nacional, o seguinte:
No. termo do artigo G." do Decreto-Lei n.? 42559,
de 3 dE' Outubro de 1959, reforçar, com a quantia que
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as seguintes
verbas da tabela de de pesa do
privativo
das forças terrestres
ultramarinas
na província
de S. Tomé e Príncipe:

Pagamento

de serviços e diversos encargos:

Artigo 8.°, n.? 2) «Despesas
de comunicaçõesTelefones»
Artigo 8.°, n.O 3), alínea a) «Despesas de comunicações - Transportes - De material»
. . . ..

6 000 00
10 000$00
16000$00

di ponibili-

tomando
como contrapartida
as seguintes
dades da mesma tabela 'de despesa:
Desposae com o pessoal:
Artigo 1.0, n. ° 1) «Remunerações
certas ao p ssoal
em exercício - Pessoal
dos quadros
aprovados
por lei» . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Presidência

O Ministro
Salazar.

do Conselho, 26 de Dezembro
da Defesa Nacional, António

16 000 00

de 1961. de Oliveira

111- DETERMINACÕES
Determinação

no· 16

Tendo em atenção as dificuldades
de provinieuto
do
p.e·ssoal docente da Academia
Militar como cou 'cq uênera das circunstâncias
anormais
do momento
presente
e com ba e no 'artigo 2.° do D crcto-Lei n ," 43 05,
de 19 de Julho de 1961, determinam-se
n,eguinte
alterações
ao disposto
no artigo 30.° do Derreto-Lei
n.? 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959:
1)

Os prof

ores catedn'ático
ou ndjuutos,
nomeados por concurso,
e os instrutores,
salvo no
casos de mobilização
e nom ação «por imposição de serviço» para o ultramar
ou serviços
de e p cial int rcss da Acatlemiu
Militar
propostos
pelo comandante
da Aca<1elllia,
não poderão ser d 'slorudos das uns fllll~Õ ,
docent s nesta antes de completarem o dois
ano. de exero ício a qut' se ref'er o nrf iao 20.0

1.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.O 13

741

do Decreto-Lei n ," 42 152, de 12 de Fevereiro
de 1959;
2) Excluído o caso da nomeação para serviço de
especial interesse para a Academia por proposta do respectivo comandante, quando, por
motivos imperiosos, um professor ou instrutor
sej a nomeado antes de completar os dois anos
acima referidos para serviços que o afastem
das suas funções docentes por período ou períodos que na totalidade perfaçam mais de
dois meses durante o ano lectivo, será exonerado, .não lhe sendo aplicável o disposto na
alínea e) do artigo 30.° do Decreto-Lei
n." 42 152, de 12 de Fevereiro de 19ó9, quanto
à reserva (lo lugar na Academia;
3) Quando um professor já tenha completado dois
anos de funções docentes e seja nomeado para
qualquer comissão de serviço que não tenha
sido proposta pelo comandante da Academia,
proceder-se-á como segue:
a) Se a comissão de serviço tiver duração
superior a um ano, será desde logo
exonerado;
b) Se a comissão de serviço tiver duração
inferior a um ano mas obrigar ao
afa tamento do professor das suas
funções docentes 'por período superior
a um mês no decorrer do ano lectivo
e não for possível obter imediatamente substituto
interino por não
terem sido ainda organizados pelo
referido professor os necessários elementos didácticos, será igualmente
exonerado;
c) Os profe ores exonerados das suas funções docentes nos termos da alínea a) poderão, terminada a comissão de serviço que provocou a sua
exoneração, concorrer de. novo para
preenchimento de vagas no corpo docente da Academia Milrtar.
No caso de se onoontrae vaga a cadeira ou cadeiras em que já anterior-
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mente tiverem sido provido definitivamente, a sua nomeação pode er
feita por simples proposta do comandante da Academia Militar, ouvido
o conselho escolar, dando-se-lhe prioridade sobre qualquer outro pretendente.
4) Sempre que um .profe Sal' ultrapasse os prazos
de permanência aios cargos docentes da Academia previstos na alínea d) do 'artigo 30. o
do Decreto-Lei n." 42152, ou quando seja promovido a coronel (seudo professor 'catedrático) ou tenente-coronel (sendo profes 01'
adjunto), e não seja possível a sua substitui.
ção imediata em condições de eficiência para
o ensino, manter-se-à no lugar até final do
ano lectivo,
a) Para além do final do ano lectivo a permanência na função do profe seres
iudicados
em 4) 'só é admi ível em
circun tâncias
muito excepcionais,
mediante
proposta
fundamentada
do comandante
da Academia
sujeita

à aprovação do Ministro do Exército.

IV - DESPACHOS
Presidência do Conselho
Cabinete

do Ministro

da Defesa

Nacional

Secretariado dos Servisos Sociais das Forsas Armadas

Despaoho ministerial

De harmonia com o dispo to no artigo 3.° do Regulamento para a Concessão do Abono para Fardamento,
aprovado pela Portaria n.? 17 654, d 1 de Abril de
19GO, alterado pela Portaria n." 18201, d 12 de J,aneiro de 19G], e ainda com o fim d
clare er o di -
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posto nas al íneas a) c b) do nrti go 2. o do m eamo reguIume nto, determino:

1. O abono anual para fardamento relativo ao ano
0

dé 1962 é fixado em 500$, tanto para oficiai H
como para sargentos j
2.° Q\le em 1962 não terão lugar, por exiguidade
das verbas disponíveis, os abonos trienal e
por promoção j
0.° Que, ao abrigo das disposições do regulamento
citado, poderão ser fornecidos todos os artigo que constem dos regulamentos de uniforIDes dos três ramos das forças armadas para
uso na metrópole e no ultramar j
4.° Que para o ano de 1962 sejam consideradas
extensivas -as disposições do referi do reglll amonto:

(J) Aos oficiais e sargentos dos quadros permanentes dos três ramos das forças
armadas na situação de actividade
em comissão de serviço militar no
ultramar j
") A todos os militares da reserva ou da
reforma que se encontrem a prestar
serviço.
Presidência do Conselho, 23 de Dezembro de 1961. O Ministro da Defesa Nacional, António de Oliveim
Sfllazar.

Ministério do Exército
Repartição do Cabinete do Ministro

Despacho n.O 7

Determino

que o convite ~eito aos tenentes mil icia,tação de serviço como capitão, e a que
se refere o meu despaeho de 7 de Novembro findo, seja
tornado extensi \0 aos cap itães milicianos, que frequenf urão o estácrio e ficarão abrangidos
por todas as restantes cláus~las estabelecidas para os tenentes milícia!lOs !lO HlPsmo despacho.
110s para apre

Lisboa 9 de Dezembro de 1961. lhén'i1o', Mário José Pereira da Silva,

O Ministro

do

744.
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".0 8

Obrigatoriedade de elaboração de planos de emprego para
administração de verbas orçamentais globais
'I'ornando-se

nC{'essáriocriar

uma

rígida

discipl inn
<1(;'
o seguinte:

arhninistrat iva na apl icnção das verbas orçamentais
('arider

glohal,

determino

que se observe

1) Todas

as verbas globais,
quer do orçamento
ord iuúrio do Ministério
'(lo Exél'l'ito,
quer d e
quaisquer
outros orçamentos
(orçamento
das
forças mil itares extrncrdiuérias
no u ltrnmar,
orçamento
suplementar de defesa, etc.) ill>
poderão ser aplicadas depois de o plano de empl'(;'go, eluborado
peln (;,ldidade compe onte ,
ser nprovudo por dcspncho miuistcrinl
;
OR planos
de emprego
elas verbas
globais,
depois de elu borados pelas entidade'
com~)('tentes, serão remetidos
u. 4." Repartição
do
Estado-Maior
do Exército,
pGJJ'a r colha de
pan'üE"r de ordem logística,
e em eguida envindos ao Serviço do Orçamento
c Administração, para estudo e 'parecer de ordem financcira, após o que serão submetidos
a despacho
ministerial
por intermédio
do Quart('l-Me~í

2)

tre-General ;
3) Em todos os planos
de empreo'o de" 'rá ser
dada justificação
cuba 1 e pr eisa das aquisi\,õe,,, ou fornecimento'
a prülllOY'r, indican,d()-s{~'o prazo provável de execução do referidos planos, o qual 8('1'6, contado a parti:' ~la
«Iatn da sua tLpl'OVl\<;uo 'por d espucho lUllll~-

terial ;
4) Depois

de aprovado
os plano
de emprego,
órgãos admiuislrutivos
encnrregado~
(la
sua '0Xee\l<;~() actuarão
com toda u rapHh'z.
pl'{){'0clell<lo às formal idade
leuui
para as
aquii:lic·õ,t',s (' fo mocim mtos, ou ~o p('~lid() (1('
<JS

dispcn u 'tbs mesmas
mularão

,

ba sendo nu lei, e

1'01'-,

o pedidos d autorização
de de pesas
<]U(' " IOl'llt'tn
1I(·(·('ss:Íl'ioR.
Os ppdidos d· 1111lol'iza<;i'ío<1(' despesas e .u
dispPlls,t
<1(' fOl'll\alic1ad('s
l('g-üi~ são nutOl'l-
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zados ou concedidos pelas entidades que a lei
taxativamente
prescreve 'com a competência
legal para o efeito, rlepois de informados
sobre cabimento pelo Serviço de Orçamento
e Administração;
5) Todos os planos de emprego terão a designa,ão da verba global que utilizarão
e, dentro
cle·~ta d esignaçãó , um número de ordem dentro de cada ano económico;
Ii ) A Chefia elo Serviço de Or.\amenio
o Admido Bstado-Maior
nist ração e' n 4.a Repartição
<lo EXPw'iio 'puhlicarão as instruções conrplcment arcs necessárias
~ execução
deste des-

pucho ,
PlIhli(llle-Sll
cm cirt-ulur
ela ('!Jdl:l (lo Serviço de 01'~·a.ll)enio (I Ad minist l'a~'ão (,da 4." Repnrtieãodo
Estado-)Iniol' do Exército.
p:1ra cumprimento
imediato,
a,
oporí uuumeute, em Ord e n: do E.I'f>rl'ito.
Li~hoa.
de Estado

Hl ele· Dezemhro ele 19fH. - O Subsecretário
do Exército, .Tall/le FIHZ)(' da Fonseca.

v-

DECLARACÕES

Ministério do Exército
5.· Repartição

da Direcção-Geral

da Contabilidade

Pública

1h' h n rmuuiu com :1'; disposições do arüigo 7.° do Dendo-Lei
u." 25. 29n, <le 6 de ~Iaio de 1935, se publica
qUI' P>. K"." o Mini-d ro do Exército,
por seu despacho
dI' 1:) (k .:\'o\l'lIlhro
lí imo, autorizou,
)]08 termos
do
~ :">." do artigo 17." do Der-roto H.O io 670, de 27 de
)l:i 1\,0 de I n2!), a~ seguintes
trnusícrêucias:
ú

C.\PI'rlILO

;3."

Serviços de Instrução
Escola Central
T)rKjlC8'(8

ArI i;;" ti!."

de Sargentos

com' o pessoal:

"H{_'IIl!lIll'l'>\<;Ü"H

certas

110

possoul

ClU

D" 11.° 1) "Pessoal dos quadros aprovados
[l01' lei» . . . . . . . . . . . . . . . . -

excrcIcio»:
2432$00
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N.O 13

assalariado»:

A línea a) «Pessoal permanen te - 1 barbeiro de 3." classe» . . . . .
CAPITULO

+

2432$00

------

8.°

Enoa.rgos gera.ls do Ministério
Sargentos

e praças de pré

Dcepesae com o pessoal:
Arbigo 315.0

«Remunerações

certas

ao pessoal

UIU

Do )).0 1) «Possonl dos quadros nprovudos
por lei» . . . . . . . . . . . . . . . . Pum o 11.0 2) «Pessoal de nomeação vitall('ja :d,llll dos quadros (ordenados e prés)»

cxerclcios :

1 400 000$00

-I- 1 4.00 000$00

De harmonia
com o precei tu ado 110 a digo
14.0 do
Decreto u.? ~3425, de 23 de Dezembro
de 1960, estaa
t ransferêncius foram confirmadas,
em despacho de 29
(lo mesmo mês, por S. Ex." o Ministro elas Finanças.
5." Repartição
da Direcção-Geral
Pú blica, 5 de Dezem bro de 1961.
partição,
José elo Olioeira Carvalho.

da Contabilidade
O Chefe da Re-

De hnrmoniu
('011J as (liHpo"i"õ(,i:!
do artigo i." do
Doeroto-Loi n." 25299, do 6 <1<, Maio clp 1935,14(' puhlica
<]Ul' R. Kx.~ () Subsecretário
(1<' I~stado do 11}_'ército,
por "pu despacho dr 14 dr
ovemhro findo, autorizoll,
IlOR termos
do § 2.° elo urtig'O ] 7.0 <lo Decreto n ." 16670,
(]<, '27 ele :hlan;o 11\' 192D, a s\'g'1I1nk
ímnsfcrênviu:
CAP['l'ULO

:1.0

Serviços de instrução
Campo de instrução
l>('.'!'I.~aN

\digo

l:!.'i."

militar

de Santa

Margarida

CO/IL o !)C8S0lll:

Jlel\llIl\('I'!lc;úes

." 2) «Pessonl

c·('!"[.ns iii! pl'\\soal ,'1\1 "~I'n'Ít'i,,~:

assalariado»:

Ih alínea II) «1I(,8soul pcrmuuontcs

.

I,) «l'I'f;so:l1 eventual»

.

I'afll ;\ lIíl\('1I

_:..1·----

.

1I

no artIg'o
'j
do Deerol o n ." ~3 ,125, (1, 2~ dI' Dezembro
de 196(,

Dt'

('011

[o rm icln<l('

('0111

()

prp(·('j

(,11<1<10

o
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esta transferência foi confirmada, em despacho de 27
de Novembro tran acto, por S, Ex." o Subsecretário
de Estado do Orçamento.
5," Repartição da Direcção-Geral da Oontabilidade
Pública, 11 de Dezembro de 1961. - O Ohefe da Repartição, José de Oliveira Carvalho,

VI- PARECERES
Ministério do Exército
Direcção

do Serviço

de lu~tiça

Repartição de justiça

e Disciplina

e Disciplina

Publica-se o parecer do Supremo Tribunal Militar
de 9 de Novembro do corrente ano, homologado por
de pacho ministerial de 13 -de Dezembro corrente, do
teor s guinte:
Por portaria de 10 do último Outubro, manda S. Ex."
o Mini tro do Exército que o Supremo Tribunal Militar emita rparecer acerca do seguinte problema:
Estabelecido pelos artigos 61.° e 62,° do Código de
Justiça Militar o regime da concessão de liberdade
provisória, poderá estender-se tal benefício a oficial do
Exército condenado, pelo crime de falsidade, a oito
tnese de pri ão militar aplicada em alternativa
da
pena de pre ídio militar por seis meses e sujeito ainda
a pena aces ória de demissão?
I
O ca o diz respeito ao tenente do quadro do serVIço
geral do Exército Manuel Vital da Câanura, e para
quem o comando do Forte da Graça propõe a concessão
de tal liberdade, de harmonia com aquele artigo 62.°,
tanto maio 'que o condenado já cumpriu os dois terços
daquela pena de prisão.
II
Ora o problema é focado através dos seguintes pontos
em dúvida:
Primeiro: as penas referenciadas por ~quele.s artigos
não . Iío da me ma natureza da que fOI cominada ao
aludido oficial. E
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Segundo: a ser-lhe concedido aquele benefício, C<YIll
ele não virão a harmonizar-se os efeitos inerentes à pena
acessória de demissão.
Vej amos pois:

III
Embora com menor projecção que no direito criminal
comum, também o direito criminal militar aceita e
acolhe o instituto da liberdade provisória ou liberdade
condicional (citado código, artigo 64.
E acolhe-o, certamente, porque, tal como na estruturação das medidas punitivas, não 'pode deixar de ter em
consideração a personalidade do delinquente.
Será isso, 'afinal, o necessário <corolário da natureza
repressiva da pena, quando quer moldar-se ou aju tar-se
à culpabilidade que visa reprimir, ma em ordem a
reintegrar também o infractor na vida social. E daí,
até, um sistema de proporcionalidade de medidas punitivas bem afastado de quadros fixos dos eus re pectivos
quamtncm, B orientação da actual política criminalística amplamente marcada, até no domínio da medida
de segurança.
Certo é que o aludido código faculta, naquele artigo , a 'COD:cesão de uma interrupção no cumprimento,
pelo condenado, da pena corporal impo ta ou aplicada.
Para isso, há, porém, que obedecer à verificação de
pre upostos formais
pre upo tos de facto.
Com os primeiro,
Iimitnndo não só a spécie das
pena aplicadas ao reduzido número da que, como
principais, figuram em 4.0 e 7. lugare do artig? ~6.0
do mesmo diploma, como tamb 'm fi 'ando um mímmc
de efectivo cumprimento da pena apli ada.
,Com os egundo, e igindoafinal do delinquente
o melhor índice de que ele terá já redimida a ua culpa,
e de se modo atingido uma sua r ssocialisação.
Será, porém, evident que e na análi e concr ta .dos
pra supo tos de facto não d i a d
o i tir o subJectivismo de uma cond ntn,
a.. im a larga amplitude do
campo em qU? la se haja d . nvolvido, outro {n nto e
não pode verificar 'com o impos to ondicionalismc do
pra upo tos formai.
~ní, então qu a' ua 'própria natur za não pode n101dar mi rpret ações e. tensiva .
}fas o que sempre permitirá
' um melhor i tema
.
.
- s de
1 lllt('gra~ao.
((\
com () qual.
afastarão sltnaço('.
0

).

0
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verdadeiro absurdo e que a regra de direito não pode
consentir.
E é que com tal sentido nem se altera o conteúdo
da norma e nem a sua própria estrutura ou natureza.
De resto a pena, porque é, realmente, um instituto
jurídico, só tem que corresponder, como já se disae, à
culpabilidade que interessa sofrear.
Daí que as penas, embora de espécie diferente, não
percam tal natureza.
Logo, e sob tal ângulo, não há distinção entre as penalidades e tabelecidas nos citados artigos 61.0 e 62.0 e as
demais que são indicadas pelo já referido artigo 26.0
De orte que essa diferente espécie não afecta, por
forma alguma, a estrutura ou essência da liberdade
provi ória, na medidã em que a norma a invoque à conces ão do benefício que nela se apresenta.

IV
Têm, sem dúvida, aqueles dois primeiros artigos
esfera diver as de aplicabilidade.
Enquanto o artigo 61. rege para os condenados a presídio militar, o outro regula para os «incorporados» em
depósito disciplinar.
Tal incorporação,
porém, nada mais é do que o efeito da
respectiva pena contemplada no n." 7 daquele artigo 26.0
Nem de outra forma se alcançaria a referência do preceito ao cumprimento de do!s terço» da pena imposta.
E certo que o artigo 62. em contrário daqueloutro,
111, rca certa orzânica à once ão do benefício em causa,
quando faculta ao comandante do depósito disciplinar
o poder de apresentar a respectiva 'e prévia proposta.
Mas i. o não ob tará, certamente, a que ao desenvolvimento prático do conteúdo elo artigo 61. se empreste
administrativamente
o elemento adjuvante à aprecia(,'ão imposta pelo artigo 65. do mesmo código de uma
similar proposta.
De mai a mai quando no regulamento a que e te
último pr ceito e refere não há taxativa indicação dos
el mentor preei o a e a me ma apreciação.
E a sim a pod rá c rtamente provocar não só o condenado a pena orporal, como até o director do estabeIecirncnto pri: iorial em que ele a cumpre.
S rá m mo e a entidade quem se encontra nas
melhore' condiçõt>' de proclamar aqueles índices de
0

0

0

0
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correcção e de emenda exigidos 'pelo artigo. E para
o efeito será indiferente que a exigência seja satisfeita através de uma iniciativa própria ou provocada
por outrem.

v
Certo é que não possibilitando então aqueles dois
preceitos o alargamento do benefício da Iiberdade provisória a condenados 'a penas diferentes das que lá se
indicam, importa, todavia, perscrutar-lhes o seu verdadeiro sentido. perante a realidade do seu istema de
execução.
E se, realmente,
não oferece quaisquer dúvidas
a efectivação da pena a que o artigo 62. se refere, a
verdade é que à execução da de presídio militar se sobrepõe o imperativo de uma sua substituição pela alternativa indicada no artigo 68. do citado código.
De re to, a moldar-se o regime da concessão de tal
liberdade numa férrea interpretação
literal daqueles
dois preceitos - ma sobretudo do primeiro -,
acabaria por se deixar em largo desequilíbrio a regra do
artigo 57.° do mesmo diploma.
Sem dúvida que o sistema legal não alarga aquele
benefício aos condenados à ,pena de prisão militar.
Mas uma coisa é a 'condenação específica de um militar a tal pena e outra o regime de execução de uma
outra pena corporal imposta, mas através daquela
mesma pena.
E as, im que a execução IS8 apresenta a funcionar não
como penalidade especificamente marcada pela condenação, mas antes como verdadeiro substituto desta,
e então impo to pela norma.
. De .~ :~odo, a efectiva prisão militar re ultante d.a
impo sibilidnds legal de 8 ecução da impo ta ou apl2c!1da pena ~e presídio militar (citado artigo 68.°) nao
tira ao delmquente a posição jurídica de «condenado
na pena de presídio militan.
Ora. à conce~são daquele benefício o que é e igido
pelo citado artigo 61. é a condenação; e não a ub equente, ~.xecv_('~io da penalidade imposta, e que para
o presídio militar tem neces àriam nt de ;resultar de
uma alternativa, qu mais não é qu uma un gravO a
ubstituição.
Ora o oficial em causa acabou por ser condenado, por
crime de ful idade, m pena de pre ídio militar.
0

0

0
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Se, como é da lei, não pode cumpri-la
sob esse regime, mas antes sob o de uma legal alternativa
de prisão
militar
(por sinal que de maior duração do que a pena
de presí dio}, não é tal condicionalismo
ou situação que
pode levar ao conceito de que tal infractor
não está
(lefinitivamente
condenado
a 'pena de presídio militar.
E porque o está é que o não afasta da possibilidade
ue beneficiar
da concessão
daquela
liberdade
a circunstância
de se encontrar
em cumprimento
daquela
prisão militar, que assim vem operando em substituição
du pena priueipal
imposta.
Ua!', ainda que não existisse
o comando
daquele
artigo 68.°, a circunstância
de na sentença condenatória
'~. l'~Ülheh'cer a nltsrnativa para aexecução da respeci IYa pena jamais poderia constituir
motivo a qualquer
conteúdo da decisão, ,e muito
afasl.a1l1('uio do verdadeiro
Illl'110S
da nnt ureza qualificativa
da 'pena, €,ntão a exevui ar cm ultcruativn.

VI
Dada, porém, a gravidade
do crime cometido
pelo
:tllldillo oficial - e então punido, ao que se vê, por fn 1"i(la(l(' meramente
oulposa -,
é consequência
necessária da sua delinquência
a demissão.
Impõe-na
o artigo 40.° do mesmo código.
a perda de posto e da qualidade de m ilit ar q11(,
sanção produz não lhe tira a natureza
da pena crim i uu] , uern a qualidade
de pena acessória a cominnr
a((; ndm inistrativamcute
(citado código, artigos 38.°,
~7.0 (' 41.°).
Ora, precisameute
porque à sentença
condenatória
ll~o {> im posin a ohrig'ação de cominnr tul pelU1 [H·(,.~só!"ia é que, frente a este condicionalismo
técnico, se
ol.ll(;m o conceito de que c. sa mesma pena jamais impedi ni a concessão do hr-neffcio em causa.
A tur-nos C]llr, «ont ra tndos o. princípios,
se houvesse
el(, (lar prevalência
no acessário, desprezando-se
o lu·ill-

~rn"

ia!

(·;1'n7.
Dl' 1'0:-10, nuuca a execução de uma liberdade
proviscíria \'olluCflidn a militar poderá vir a col id ir com a resjl('{'l ivn . ituncão
elo beneficiado,
ainda
mesmo que
potcnoiahucntc
eousiderado
como demitido
de ofivial
(lo EX(>l'C'ilo.
·I~i (1'[<', \'011 sonn t(' o nrt igo (H.o (lo rof'erido
('cí(ligo,
a lH'lI:1 ('olllinada
ao l ibertudo pl'ovisorinllll'nll'
1'6 fica
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cumprida,
ou legalmente
extinta,
du liberdade
assim concedida.
Daí, certamente,
que enquanto
considerado
·como demitido
- e
() decurso do tempo necessário
extinção
da pena - permanecerá
situaçfío de militar.
E, então, sempre sujeito II sua

1.' Série

no 1e111110
do período
o oficial não for
não O pode ser sem
ao cumprimento
ou
na sua objectivada

respectiva disciplina.

VII
De harmonia
com o expo to, aiutetizu este Supremo
Tribunal
o seu pal'ecer nas seguintese
couclusões:
a) A pena de pr-isão militar,
quando nplicudu
('111
ul leruativa da de presídio militar,
não afasia n condenação nesta pena, e daí que ela sempre tenhn vidn
.i urídico-penal autónoma !para o efeito de poder .i lI.;1 ificar, consoante o artigo 61.° do ('óc1igo de .Tusti~a Militar, a conce são da liberdade
provisória ;
b) Com este beuef ício não colids a cir .unsiâuciu de,
sondo o respectivo
condeuado oflcia 1 do Exrl'eiio,
er
11e aplicar-se-lhe,
e ainda
que admiuiatrativamente.
a pena acessória de demissão ; e
(.) ~a falta de melhor orgânica
processual
à couccssão tlaquele benefício,
sempre a ilustrará lima propostu similnr à que é referida pelo Ul'1igo 63.° do lIH'I'<1110
diploma.
í

Lisbon , SI l1e ovombro dr 19G1.- Carlos Costa .1[0general - Jorq«
Il enriqu«
.YII/I('S
da S"/'I~,
g'l'l1prnl - .Jolllfl/im
.l/arq/(cs
ESjJal'te;ro,
eonh'a-alllllru nt«
Lu is SOI/S(( OOIl/('S, 0'( nernl _ Frederico
da

cctl o,

Conceição Costa, g('lH'l'nl - /:',ís (,('h'stil/II
I' () 11 t r <1- a 11n il' a 11 I e Francisco
i1ntón ia
rcira - .1ntúnio Fragoso de Al.meida.

du Sil/,II,
'.10 pcs

~~f()-

VII- CIRCULARES
Ministério das Finanças
Direcção-Geral

da Contabilidade

Pública

Alterações na tabela geral do imposto do selo

!t1'('ort!lIt(írill "
t)

()

Irotl uxiu

])('('1'1'10

II."

II m~;I,dI' I~ do 1I1l'~ 1'111 ('lIr~(l,
nu Ul'g'1I1:1II1l',nto
do lIIlJl()~lu

IIHHlifi'(',H,'Õl"fl

in-

do
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Relo e na tabela geral do imposto do selo, a pnrtir
<ln 1 do próximo mês de Janeiro.
Em particular,
interessam
aos serviços ~rocessadores
<le abonos a alterações que se referem à Iiquidaçâo
do
imposto do selo relativamente
a e recibos, quitações ou
quaisquer
outro
documentos
comprovativos
do pagamento das transacções ou serviços pretados, e bem assim
os (lue de algum
modo envolvam
de.sobrigação
de
dinheiro , valores ou o bj ectos» (artigo 141.0).
Assim, pu sa a er devido o seguinte imponto do selo:

De 200, a JOOO$-1$.
X o que exceder 1000$ - 1 por mil.
. Os recibos de importâncias
inferiores
a 200$ estão
Isentos 1(10 imposto.
2) Porque pode acontecer que alguns serviços, como,
por exemplo, ns delegaçõo' concelhias das d irer-ções dos
distritos escolnres, que têm a seu cargo o processamento
de folhas de liquidação
de despesas
só tardiamente
venluun a er «onhecimento
daquelas
al terações,
por
<,,,tr meio se chama a 'sua atenção,
a fim de se, evitar
qualquer
atraso no andamento
das folhas e no regular
pagamento dos abano ..
í

(Circular

série .\ n. 49G, de 28 de Dezembro
O

o llinistro

do Exército,

Mário José Pereira da Silva

Está

conforme.

o Chefe

do Gabinete,

de 19G1).
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31 de Dezembro

P ocesso

de 1961

Publica-se ao Exército o seguinte:

1-

DECRETOS

Min istério da Justiça
Cabinete

do Ministro

Decreto-Lei

n.O 44129

1. O proce o civil anterior às reformas empreendidas a partir de 1926 as entava, como de todos é sabido,
sobre uma concepção essencialmente privatística da relação proces ual.
Era às parte que competia, por força do princípio
~1alivre di .ponibilidade da relação material levado até
~s suas derradeiras consequências, não só a tarefa de
lmpulsionar a actividade dos tribunais e de definir as
pretensões sujeita à apreciação jurisdicional,
como o
encargo de carrear para o processo todo o material
p.robatório de que ao juiz era lícito conhecer na apretJação da matéria de facto por elas delimitada .
. O juiz assistia, numa posição puramente passiva desbunda a garantir a imparcialidade Jo tribunal, ao desenrolar da luta que os pleiteantes dirimiam entre si.
. O defeito fundamental elo sistema, que, além do mais,
Illlpedia a necessária fiscalização da actividade instrut6ria desenvolvida pela partes, era ainda agravado por
ontra circunstâncias especiais, como fossem a osce siva
relevância atribuída ao formali mo processual, a par
das sérias restrições opostas fi. Iivre apreciação Jo tribUllalna própria fase do julgamento.
O processo ra totalmente escrito, recheado de solenídades perfeitamente dispensáveis, à violação das quai
a lei fazia corresponder por vezes sanções inteiramente
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desproporcionadas,
a fim de melhor garantir a sua
observância.
E embora os textos admitissem oerto número de provas livres, também é verdade que estas mesmas vinham
a ser valoradas de harmonia com as regras consagradas
pelo uso, que cerceavam 'em medida apreciável o poder
de apreciação do julgador.
O valor dos depoimentos não contraditados acabava,
assim, por depender mais do número do que da qualidade das pessoas que os subscreviam.
Al iáe, 'Como poderia avaliar correctamente a qualidade dos depoimentos prestados um juiz que não assistia à inquirição e que muitas vezes não chegava sequer
a ver os depoentes?
,Q resultado prático mais saliente da defeituosa estrutura do sistema nesse época vigente era o de frequentemente perder a acção, quando não 'perdia definitivamente o direito que invocara, a parte cuja posição
melhor fundada se achava em face da lei substantiva.

2. A breve rtre,cho se reconheceu que o antigo direito
adjectivo, todo decalcado eobre os postulados fundamentais do liberalismo individualista,
já não correspondia às exigências dos tempos modernos, que reclamavam um predomínio mais seguro da justiça material
sobre a pura justiça formal e, 'Consequentemente, uma
intervenção mais activa do juiz no desenvolvimento da
relação 'processual.
E, na verdade, OS princípios proclamados pelos processualistas italianos na sequência das novas correntes
de ideias e que da Itália ràpidamente se propagaram
às restantes legislações de tipo continental, dão ao p~cesso uma feiçâo marcadamente 'publicística; não el1minam, mas reduzem aos seus justos limites o chamado
princípio dispositivo, ao mesmo tempo que ampliam
em termos consideráveis
o domínio de aplicação do
princípio inquisitório.
Entre nós é o famoso Decreto n ." 12 353, de 22 de
Setembro de 1926, que assinala o começo da reacção legislativa contra o descrédito da justiça a que conduzira
o sistema anterior, através do um processo que, além d.e
ser lento, anacrónico e dispendioso, estava cheio de ardis
e subtilezas e era fonte permanente de soluções injustas.
A nova legislação começou por confiar ao juiz os
poderes necessários para, desde o ingre so da demanda
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no tribunal, lhe assegurar
o comando efectivo da
acção.
Instituiu o despacho liminar e criou o despacho saneador. Deu efeito cominatório à citação na generalidade das acções. Concentrou os termos do processo,
enquanto simultâneamente acelerou o ritmo do seu andamento. Aboliu grande número de formalidades inúteis.
Simplificou incidentes e recursos, limitando consideràvelmente os seus efeitos dilatórios. Disciplinou a produção das provas.
Posteriormente
criou-se o tribunal
colectivo, ao
mesmo tempo que se assegurou o triunfo pleno da oralidade, quer na instrução, quer na discussão do processo .
. ~e quiséssemos ~einir, em síntese, os rasgos essenCIaIS do novo r,egIme, poderíamos destacar as notas
seguintes: simplificação do formalismo processual e
moderação das consequências da sua inobservância;
possibilid'Me de o juiz arredar certos obstáculos levantados pelas partes ou pelos auxi.liares processuais ao
curso normal da acção; ampla consagração do princípio
Inquisitório em matéria de instrução do processo; garantia efectiva do princípio da imediação das provas,
através do sistema da oralidade pura, que permite ao
julgador a utilização plena dalguns coeficientes de
valorização doo diversos depoimentos que escapam por
completo ao puro 'relato escrito das provas; concentração do processo, através do princípio da continuidade
da audiência e da fisionomia especial qu.e a audiência
de discussão e julgamento passou a revestir.
3. Todas estas importantes inovações foram reunidas e sistematizadas no Código de 1939 que, completando e aperfeiçoando muitas das soluções anteriores,
representa assim o coroamento de toda a obra renovadora iniciada, dentro deste domínio, no segundo quartel
do século.
Quem confrontar desapaixonadamente
os resultados
da reforma do processo com a caótica situação, a que
a nova legislação veio pôr termo, há-de forçosamente
concluir que o Código de 1939 marca um avanço extraordinário no campo das instituições processuais.
Isso não impediu, porém, que, ao lado de inúmeros
estudos de índole predominantemente
exegética, a publicação do novo estatuto do processo civil suscitasse
muitas críticas e reacções de vária ordem: umas, fruto
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apenas da resistência que a rotina jamais deixa de opor
ao progresso das instituições jurídicas, na medida em
que progredir significa necessàriamente
certo rompimento com o passado; outras, que se avolumaram à
medida que o tempo foi correndo, provenientes de reais
deficiências de previsão do legislador ou de defeituosa
regulamentação
dos princípios básicos estabelecidos.
Assim se explica 'que, pouco mais de vinte anos volvidos sobre o começo da vigência do Código, já hoje
Se reconheça a necessidade urgente de rever certas soluções nele consagradas, de corrigir algumas das suas
imperfeições 'e de solucionar muitas das dúvidas de
interpretação que a aplicação dos novos textos a pouco
e pouco tem suscitado.
A brevidade com que a nece sidade desta revisão se
manifestou só pode surpreender quem não atentar na
aplicação Iprátioa excepcionalmente intensa e frequente
a que 'estão sujeitos OIS textos de natureza processual
ou quem desconhecer a profunda inovação que o Código
de 39 e os diplomas precedentes introduziram
nos
domínios do direito adjectivo.
A reforma a que e procede, e 'para a qual oportunamente se abriu largo inquérito em todo o Paí , não
envolve, contudo, uma substituição dos princípios fundamentais que a legislação processual vigente abraçou,
visto que a superioridade das novas concepções, a despeito da crítica impiedosa a que nalgun
pontos têm
sido sujeitas, ainda não pôde ser vàlidamente contestada. Das numerosas sugestões que o Governo pôde recolher, no curso do inquérito levado a cabo, nenhuma
solução viável foi efectivamente
apresentada em termos de garantir, com a necessária
eO"urança, a preferência doutro sistema.
o
Ao lado, porém, da simples beneficiação formal _dOS
textos ou da correcção substancial de alccmcs soluçoes,
cumpre ainda assinalar a intenção quoOhouve ,na preseute reforma de 'actualizar muita da di pOSIÇÕes~~
Código, adaptando-as às novas realidades da vida, que.Ja
não são positivamente as mosmns d há vinto anos atraso

4. A lei preambular do Código de 1939 determinav~,
àeemelhnnça
do que tem sido preceituado e111...
:lispOSIçõe legais congéneres, que iodas as alterações futuras
em matéria de proce 80 ivil fos cm fcita, no lug~res
oS
próprios do Código, mediante a substituição dos arl1g
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modificados, a supressão dos inúteis -eo. aditamento. do",
que se mostrassem necessários.
E foi nesse sentido que, doeinício, se orientaram os
trabalhos da Comissão Revisora do Oódigo; cedo. se fez
sentir, no entanto, perante o volume crescente das alterações aprovadas, a dificuldade de manter a orientação
estabelecida, ao mesmo tempo qu.e ee 'reco.nheceu a conveniência de dar ao diploma a estrutura formal pr-evista
para o novo. Oódigo Oivil (já uti lisada, aliás, nos mais
impo.rtantes diplomas recentemente emanados de Ministério da Justiça) e que tem incontestáveis vantagens
d~ clareza, de simplificação ,e de individualização dos
dIferentes preceitos legais.
Ainda assim, houve a preocupação constante de respeitar, na medida dô possível, a ordenação sistemática
das matérias e a própria localização do articulado, só
deslocando. os 'preceitos a que se julgou necessário. ou
grandemente vantajoso dar uma outra arrumação.
O novo diploma persiste na ideia de simplificar e acelerar os termos das acções, a fim de garantir aos interessados, sem pr-ejuízo do. necessário acerto e ponderação das decisões judiciais, a justiça pronta e expedita
de que o País ainda hoje carece, a despeite de todos
os Iprogre os alcançados nesse aspecto.
Assim é que suprime alguns restos mais de fórmulas
tradicionais que perderam sentido no direito actual.
Unifica muitos prazes. Dispensa o juiz de intervenções
meramente burocráticas, deixando. ao magistrado mais
tempo livre para as abso-rventes funções que e neve
SI tema lhe atribuiu.
Supre lacunas de regulamentação
e soluciona muitas das dúvidas até agora suscitadas no
íoro. Alarga e aperfeiçoa o regime da oralidade, enquanto disciplina mais criteriosamente o. seu funcionamento, bem como o do órgão. colegial especialmente
destinado a servir o sistema. Acelera a execução das
entenças e outros títulos, modificando radicalmente
cm determinados pontos e esquema da acção executiva.
As modificações através das quais se procurou alcançar semelhantes objectivos só muito sumàriamente podem ser descritas neste lugar.

5. São. muitas as alterações introduzidas no. regime
da acção. em geral, da competência e das garantias da
imparcialidade. dos actos processuais -e ainda no. capítulo do desenvo.lvimento, crises e incidentes da instãn-
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...za, mas que não interessa grandemente referir em
face da publicidade que foi dada aos trabalhos preparatórios da reforma, nos quais essas modificações são
no gemI devidamente assinaladas.
Merece todavia ser especialmente destacada, neste
sector, a alteração do prazo de dedução dos incidentes
que precediam la contestação.
Esses incidentes iinham de ser suscitados nos cinco
dias posteriores à citação; mas .pa1ssamagora a poder
ser deduzidos na própria contestação (caso do chamamento à demanda, quando o réu conteste) ou no prazo
em que a contestação deve ou deveria ser oferecida
(casos da incompetência relativa, da suspeição, da nomeação à acção, do chamamento à autoria e do chamamento à demanda quando o iréu não conteste).
Assim se atribuem à advertência inicialmente feita
ao réu, no acto da citação, todos os efeitos útei e se
evitam o.s graves inconv-enientes que para muitos citados advinham da dedução antecipada de certas formas
de defesa indir-ecta.

6. O capítulo relativo aos chamados «processos preventivos e conservatórios» é também sensivelmente remod-elado. A própria designação ~enérica do instituto
passa a ser a de «procedimentos cautelares», que se
julga mais conforme à estrutura e finalidade específica
das providências por ela abrangidas.
S[o excluídos deste núcleo de providências as cauções, os depósitos e os protestos, cuja função não é idêntica à do procedimentos cautelares.
A subsistência das providências obtidas eont.inua .a
depender da propoeição urgente e do seguimento dIl~gente da accão destinada a apreciar em definitivo o direito acautelado.
A primeira condição fica estabelecida com mais rigo.r
do que anteriormente, pois, embora o prazo de propOS1tura da. acção tenha sido ampliado, a l-ei manda ~ontá:lo
da notificação
do despacho que ordene a prov1dên;-1:,
e não, como fazia o Código vigente, a partir da deci :.l.o
definitiva do recurso ou <los embargos opo tos à providência ,

O sistema anterior permitia que subsistissem durante
meses, quando não durante anos, medidas extremamente gravosas, decretadas com base em inve tigações
sumaríssimas,
e que estas providências
fossem por
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usada apenas como um meio de obrigar o adversário a capitular, antes mesmo de ser accionado.
O procedimento criado pelo Código de 39 com o
nome de «providências cautelares» subsiste ainda, mas
20m a designação de «providências cautelares não especifioadas», visto que providências cautelares são todas
as que resultam dos restantes meios regulados no mesmo
capítulo. Diz-se, entretanto, de forma bem explícita,
que se trata de prevenir o chamado periouluni in mora
nos casos não ahrangidos pelos procedimentos cautelares clássicos ou nominados.
Ao mesmo tempo, o desenho esquemático das providências adoptadas adquire a extensão bastante para
compreender todo o .vazio que a disposição se destina
a preencher .
.Regulam-se ainda os termos do procedimento que a
~el anterior confiava, quase por inteiro, ao arbítrio
Judicial. Impõe-se como ,r,egra a audiência 'prévia do
requerido, que só é dispensada quando possa comprometer o êxito da providência. Permitem-se embargos
a esta e sujeita-se o procedimento, de um modo gera],
à disciplina do arresto.
O arre-sto rprev,entivo, que a Iegislação anterior condicionava estreitamente,
declara-se agora aplicável
sempre que, por qualquer meio, se prove a verosimilhança da dívida e o justo receio de insolvência ou
ocu1t.ação de ben 'por parte do devedor que não sej a
Comerciante. Abandona-se, 'para tanto, a referência
imprópria à «certeza da dívida », bem como a indicação
limitada e casuístioa das 'Condições em que a dívida se
tem 'por verosímil.
Era um condicionalismo que mal se compreendia
dentro de um sistema que tão amplamente permitia
a adopção de medidas tão ou mais severas, mediante
outro processo.
O arresto fica deste modo colocado no mesmo plano
dos outros procedimentoscautelares
,e os tribunais pasam a g02iar de maior liberdade !para o adaptarem aos
vários casos concretos.
W'Z8S

7. Dado o carácter paradigmático
do processo comum de declaracão, as modificações concernentes a
esse vasto capítulo do Código atingem refl.examente
outras zonas do processo e só por isso, independentement.e de outras razões que no caso possam confluir, se
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devem considerar as mais importantes da reforma levada a cabo.
O Código abria o título consagrado a esta matéria
com as disposições ~elativas à obsoleta conciliação preliminar, tradicionalmente
confiada aos tribunais de
paz. Declarou-a, no entanto, absolutamente facultativa,
e daí que tenha sido absoluto, ou pouco menos, o desuso
em que a instituição veio a cair.
De resto, logo a primeira reforma de 1926 transferiu
para o juiz da causa a função de conciliar as partes na
pendência da acção, o que supriria, em qualquer caso,
a falta da tentativa preliminar de conciliação.
Entendeu-se, assim, qu,e a matéria .poderia ser eliminada do Código, sem nenhum inconveniente
sério.
Mantém-se entretanto a função conciliatória do juiz
da causa, mas estabelecem ...se v'ara o efeito determinadas limitações, com vista a coibir abusos em que alguns
recaíram.
A audiência preparatória,
embora 'continue a principiar, em regra, por uma tentativa de conciliação, não
é adiada por falta de qualquer das partes ou do seu
mandatário especial. A falta é, no fundo, tomada como
sintoma de ,que a parte não está interessada na conciliação.
Além disso, a convocação das .partes 'para o fim único
de se tentar conciliá-las não pode ter lugar mais de
uma vez.

8. Em matéria de articulados, merecem especial
menção duas das múltiplas inovações adoptadas.
Uma
a da notificação, feita ao autor, da 'apresentação da contestação, para que da notificação se conte
o prazo de apresentação do articulado subsequente.
A outra consiste em alargar ao autor a faculdade, que
já era unilateralmente
reconhecida ao réu, de articular
factos supervenientes fora dos prazos normais.
óbvia a utilidade da primeira medida. No regime
precedente, dependia de data semplie incerta o início
da contagem do prazo facultado para a réplica ou reSposta, cuja falta passa, ,aliá's, la revestir graves consequências para o autor, se é que as não tinha já, em tão
alto grau, na vigência do Código de 39.
O autor só através de informações verbais, desprovida muitas vezes de garantia suficiente, podia saber
que o réu contestara.
é

:e
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Quanto aos factos supervenientes, cumpre notar que
o 'próprio oferecimento de defesa superveniente
por
parte do réu estava deficientemente regulado na lei,
que nada dispunha sobre a resposta correspondente
e os termos posteriores.
Cria-se' agora a figura geral dos «articulados su pervenientes» e regulam-se minuciosamente os termos subsequentes à sua dedução.
'I'orna-se desta forma praticável a utilíssima disposição que manda ter em conta, na decisão da causa,
os facto,s produzidos até ao encerramento da discussão,
ao mesmo tempo que ee harmoniza esse salutar principio de economia processual com 'a regra de que só podem ser atendidos na acção os factos articulados.

9. No Oódigo em vigor, o despacho saneador é precedido obrigatoriamente de uma audiência de discussão,
sempre que o juiz se proponha conhecer' do pedido ou de
qualquer excepção que não seja a nulidade do processo.
N a prática, a audiência 'Preparatória do saneador
converteu-se, na quase totalidade dos casos, numa simples tentativa de conciliação, possível em qualquer estado da causa, mas obrigatória sempre que ,a audiência
se realizasse. Raríssimamente havia alegações.
A razão do fenómeno está em ter a audiência ficado
reservada para a discussão oral das questões já discutidas por escrito nos articulados.
Modifica-se este regime.
A audiência preparatória só é indispensável no caso
de se pretender conhecer, no saneador, de 'algum pedido
ou de qualquer excepção peremptória. Para discussão
de outras excepções é facultativa: o juiz só a ordenará
quando a considere conveniente.
,
As duas peça,s essenciais da segunda fase do processo
declaratório - saneador e questionário -, que até aqui
Constituíam objecto de despachos separados, fundem-se
numa peça processual única, embora com objectos
distintos.
Mais do que a não despicienda .aceleração do processo, justificativa da excepção já anteriormente aberta
para a acção de despejo, o que conta nesta inovação
é a intenção de garantir uma perfeita harmonia entre
saneador e questionário, através da análise conjunta
ou simultânea das questões de direito e das questões
de facto que interessam a um e a outro.
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10. No capítulo das prova,s, vale a pena referir que
foi reforçado o valor probatório das fotocópias, que foi
admitida e regulada ,a segunda avaliação de prédios
cuj a tprimeira aval.iação tenha sido efectuada pela secretaria ,e que foi, finalmente, ampliado o âmbito da
inspecção judicial.
As fotocópias a que leis especiais não confiram maior
força passam a gozar do mesmo valor probatório que
têm os documentos parbiculares.
A avaliação feita pela secretaria judicial com base
no rendimento colectável de prédios inscritos na matriz
pode ser corrrigida mediante segunda avaliação efectuada por três peritos.
A inspecção judicial 'poderá recair sobre todas as
coisas imóveis ou móveis, e até sobre pessoas. Poderá,
inclusivamente,
ter por objecto a reconstituição
de
factos.
Desnecessário se torna encarecer a utilidade de qualquer destas inovações.
Aoresoenta-se ao rol das provas livres a confissão nãc
reduzida a escrito, Trata-se da confissão que é feita em
depoimento de parte prestado em audiência e, por conseguinte, não registado.
O Código vigente, embora inculcasse que o depoimento de tparte era de livre apreciação do julgador,
visto que só o mandava cr-egista'r quando não fosse pre.stado perante o tribunal colectivo, não deixava entretanto de excluir, indiscriminadamente,
da competência
deste a valoração da confissão.
Praticamente,
porém, a convicção final do colectivo
não poderia deixar de ser formada também sobre as
confissões que ouvira.
:g pelo menos inútil impor que as considere separadamente o juiz singular,
quando as confissões não
tenham sido tão claras que justifiquem registo esp,ecial.
11. A apreciação liv're das provas pessoais, para ser
perfeita, exi~e o <contacto directo do julgador com as
pessoas que as prestam.
Mas a imediação só é 'plenamente praticável na 1'instância.
E não estaria certcndoptã-la na L" instância para
permitir depois que o julgamento imediato pude se ser
substituído por outro, mediato, em via de recurso.
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Oonsiderada dispensável a imediação para o segundo
julgamento,
supostamente mais correcto, disp-ensável
se deveria considerar então para o primeiro. Quer isto
dizer que o sistema só seria coerente se ambos os julgamentos partissem da mesma base, digamos do mero
registo das provas.
Era este, aliáe, o nosso antigo l'egime e é, pràticamente, o que ainda hoj e funciona, com uma ou outra
variante, não essencial sob o aspecto que está em causa,
nalguns países estrangeiros.
O regime foi abandonado na legislação nacional, já
untes de 1939, para o processo ordinário, quando se
.aboliu o .registo das provas produzidas em audiência.
Esta modificação d,p formalismo processual necessitou de ser acompanhada de uma alteração orgânica
~rofunda, tendente a evitar os perigos da apreciação
lIvre das provas por um único juiz. A criação do tribunal colectivo .permitiu, efectivamente,
conjugar o
p.rincípio da imediação com as vantagens da colegiaIidads na livre apreciação das provas.
Em lugar de ,se deixar a liberdade de apreciação da
matéria de facto entregue ao juiz eingular, com recurso
para um colégio, como . se fazia no sistemn antigo,
tramportou-se o colégio para a La instância, jlondo-o
em contacto directo, imediato, com as prova,s a ponderar.
A apelação, profundamente enraizada na nossa tradição processual, é que ficou automàticamente
prejudIcada na grande massa dos casos. E daí nasceu uma
série numerosa de críticas contra o colectivo, nem sempre apoiadas num conhecimento exacto dos fundamentos e dos objectivos do novo sistema.
N o que têm de pertinente, as críticas suscitadas dirigem~se menos à instituição do que a certos aspectos,
realmente deficientes, do funcionamento do colectivo.
Raros são, aliás, os que pedem a abolição do tribunal
colegial, embora sejam muitos os que reclamam a apelação das suas decisões através do registo das provas
produzidas perante o colectivo.
Há-de, no entanto, reconhecer-se que o meio proposto
equÍ1"ale a tornar o colectivo pràticamente inútil, na
medida em que despreza em larga medida a razão de
ser da colegialização do julgament() da matéria de lacto
na 1.& instância.
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12. E a verdade é que, mau grado todas as críticas
que lhe têm sido movidas, o tribunal colectivo constitui
ainda o meio mais idóneo de averiguação dos factos cuj a
realidade só pode ser alcançada através de provas sem
valor legalmente tabelado. O colectivo permite conciliar as preciosas vantagens da imediação das provas
com as g,arantias da colegialidade, que anteriormente
apenas existia em g.rau de recurso -8 num julgamento
mediato.
O menos que, por conseguinte,
e julga Iícito asseverar é que são de tal modo duvidosa e precárias as
vantagens do sistema do juiz-instrutor,
'Como base de
um regime de oralidade mitigada, adoptado nalguns
paíse estrangeiros, sobre o ,e,squema da oralidade pura
alicerçado na intervenção sistemática e imediata do
colectivo, como está consagrado na 1egislação portuguesa, que de nenhnnna forma se justifica neste momento o abandono das soluções vigentes, com os graves
inconvenientes e as dificuldades de ordem vária que
uma alteração de semelhante amplitude nece sàriamente
arrastaria consigo.
O que importa, desde que o colectivo se deva manter,
é ampliar logicamente a sua esfera de acção e corrigir,
por outro lado, as causas das reais deficiências que têm
sido apontadas ao seu funcionamento.
O tribunal colectivo passa deste modo a intervir no
próprio processo sumário, quando a cau a e teja fora
da alçada do tribunal de comarca, permitindo a abolição dos demorados - e, neste caso, inju tificados depoimentos escritos. As partes ficam todavia com a
faculdade de prescindir da intervenção do órgão colegial, como até aqui lhes era lícito renunciar ao recu:so.
Mas a circunstância de e sujeitarem ao veredicto
do juiz ingular sobre a matéria de facto não a impede
de recorrer da decisão de direito, o que importa melhoria considerável em comparação com o regime anterior.

13. A acu ação qu,e mai frequentemente
e faz ao
colectivo é a de nem empre julgar em rigorosa harmonia com a prova produeida, por querer mu ita vezes
amoldar as suas respostas à solução que considera a
ju ta deci 1:0 da cau a.
Descontando embora o excessos ou a carência total
de fundamento de alguma elas crítica, formuladas, é
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bem possível que certos defeitos do sistema tenham
concorrido para a verificação de semelhante anomalia.
O primeiro consiste logo na forma como o Código
de 1939 definia o poder de Iivre apreciação das pro.vas
confiado ao colectivo.
A apreciação das provas livres dizia o artigo 655:
do Código que haveria de ser feita pelo. tribunal segundo a sua convicção, de modo a clieçar à decisão que
lhe pal'ecesse justa.
Os dizeres da lei podiam, efectivamente,
inculcar
a ideia de que, no decidir a matéria de facto, o 1:iribunal
col.eotivn deveria ter em conta não apenas o resultado
imediato das provas, mas também as 'Consequências jurídica da decisão, a sorte final da demanda.
Mas não é es a, de qualquer modo, a boa doutrina.
Ao apreciar as provas, o. juiz só tem de se pronunciar
sobre a veracidade das afirmações de facto suj eitas
sua decisão, sem curar em princípio das 'Consequências
j urídica que os facto. arrastam consigo.
Estas consequências são, por definição, as fixadas na
lei, à qual se não podem sobrepor critérios pessoais de
equidade ou de justiça pura. De contrário, o colectivo
invadiria indirectamente
terreno que é da exclusiva
jurisdição do magistrado a quem incumbe elaborar a
sentença final.
A nova redacção dada à lei procura definir, neste
aspecto, os justos limites da actividade do colectivo.
à

14. Outra das causas que podem ter concorrido em
medida apreciável para a inversão de funções censurada ao colectivo assenta no regime estabelecido para
a discussão do pleito na a~diência final do processo
comum, segundo o qual o Julgamento da matéria de
facto era precedido da discussão da própria mat 'ria de
direito.
Produzidas algumas provas e reconstituídas outras na
audiência, logo se entrava na discussão conj unta dos
respectivos resultados e da solução jurídica da causa.
O aspecto jurídico da acção era assim discutido sobre
bases puramente hipotéticas, tornando-se, por outro
lado, muito fácil que a respo ta mais adiante dada pelos
juíze à matéria de fado fosse, em muitos casos, inelutàvelrnente dominada pelas consequências jurídicas que
as alegações dos advogados punham amplamente em
relevo.
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Também neste ponto as coisas sofrem radical modificação. A discussão da matéria de direito é separada
da discussão da matéria de facto. E só tem lugar, como
convém ao rendimento útil da discussão, depois de
fixados os factos que interessam à decisão da causa.
Além disso, só a discussão dos resultados da prova é
feita perante o colectivo; a do aspecto jurídico da causa
tem lugar perante o juiz que há-de lavrar a sentença
final e será geralmente escrita, no processo ordinário.
Julga-se que a forma escrita tornará a discussão da matéria de direito mais útil, mas admite-se a forma oral
quando ambas as partes a prefiram, o que sucederá certamente nos casos de maior simplicidade.

15. Propôs ainda a Comissão Revisora, como medida
destinada a aperfeiçoar indirectamente as respostas do
colectivo, que ao juiz vencido em qualquer das respostas
aos quesitos fosse permitido tornar público o seu voto.
O problema das declarações de vencido, mormente
em matéria de facto, reveste sempre a maior delicadeza.
Diz-se, com alguma razão, que o voto de vencido
afecta o prestígio da decisão judicial. Por esse motivo
o aboliu o Código de 1939 nos tribunais superiore~, sem
exceptuar os puros julgamentos de direito, como são
os do Supremo Tribunal de Justiça.
Cedo se reconheceu, porém, serem maiores os inconvenientes do que as vantagens da abolição, no que se
refere aos arestos dos tribunais superiores.
E, por isso, logo no Estatuto Judiciário de 1944 se
restabeleceu o voto de vencido nesses tribunais, onde a
solução até agora se tem mantido.
.
A questão é mais delirada e o acerto da solução maie
duvidoso no que concerne ao tribunal colegial de .1.'
instância. Mas desde que a admissão do voto de vencido
pode contribuir de alguma forma para a melhoria das
decisões do órgão colegial, não se tem dúvida em perfilhar a sugestão da Comissão Revisora num momente
em que tanto convém fortalecer o prestígio do colectIvo,
aperfeiçoando os resultados da sua actividade.
16. Outra inovação importante que a r eforI?:w"consagra ainda neste capítulo é a que obriga os JUIzes 3
fundamentarem
as respostas aos quesitos.
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Há duas razões ponderosas que podem ser, e foram
realmente, invocadas contra a fundamentação do acórdão do colectivo.
Uma assenta na extrema dificuldade de enunciar,
com precisão, as razões que, muitas vezes por simples
via intuitiva, influem justamente no espírito do julgador ao emitir determinada resposta. A outra provém
da aparente inutilidade
da motivação, desde que se
não conceda - e parece que não deve ser efectivamente concedida - ao tribunal de 2.a instância a faculdade de alterar, com base nela, as respostas dadas pelo
colectivo à matéria do que tionário.
Estas razões são indiscutivelmente
sérias, mas não
parecem decisivas .
. Com ser difícil, num ou noutro caso, não se julga
lmpossível a tarefa de concretizar as razões em que se
fundam as respostas ao questionário. E a perfeição dessas respostas só tem a lucrar com a substituição dos
puros impulsos, tantas vezes desordenados e enganadores, da simples intuição pela análise serena e reflectida
dos factos que só a razão é capaz de iluminar e controlar com a necessária segurança.
Só há vantagem em estimular os juízes a seguir atentamente o desenrolar de toda a instrução do proces o,
assim como há toda a conveniência em obrigá-los a anotar oportunamente os resultados dos diferentes procedimentos probatórios, a recapitular, no momento da decisão, as impressões colhidas através da produção das
várias provas e a conferir, sobretudo, os efeitos aparentemente contraditórios dos elementos que lhes cumpre
utilizar na formação da sua convicção.
A resposta à segunda obj ecção está implicitamente
Contida no que se afirma em relação à primeira.
A.. possibilidade de alteração das decisões do colectivo
não é, como se vê, a única finalidade capaz de justificar
o dever de fundamentação das respostas aos quesitos.
A necessidade de justificar a decisão, substituindo as
respostas secas, dogmáticas, autoritárias
do colectivo
por uma fundamentação esclarecedora do raciocínio dos
juíaea, pode contribuir
de tal modo não só para a
maior ponderação e acerto da própria resposta, como
para o maior pre tígio da decisão e do órgão donde ela
emana, que estas razões bem legitimam, por si só, ou
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da modificabilidade ou anulaa novidade da solução perfi-

17. No ca pí tulo relativo à sentença, se abstrairmos
da modificação introduzida em matéria de competência
para fiscalizar a observância da lei e a actuação dos
funcionários que intervêm no processo, as alterações
mais importantes são as que respeitam aos vícios e reforma da sentença.
O Código tornava o conhecimento das nulidades da
sentença dependente da arguição directa no tribunal
que a proferira. O recurso da decisão continuou, porém,
a poder ter como fundamento qualquer dessas nulidades, desde que tivessem sido previamente reclamadas
no tribunal recorrido.
Quis-se estabelecer, por este meio, um processo que
se supôs mais económico e expedito de obter a reforma
da sentença, mas a prática veio a demonstrar que a solução adoptada tinha mais inconvenientes do que vantagens.
A arguição directa serve a cada passo como um fácil
meio dilatório; e, quando tenha um fundamento sério,
não é o facto de ser desatendida que impedirá normalmente a interposição do recurso.
Abandona-se, por ISSO, o sistema.
Salvo o que especialmente fica disposto para a falta
de assinatura do juiz, a nulidade só poderá ser arguida
no tribunal que proferiu a sentença no caso de esta não
admitir recurso ordinário; de contrário, a nulidade tem
de ser invocada em via de recurso.
1~. No capítulo segumte começa-se por retirar a ca.tego.na de recurso ao meio de impugnação que o CÓdIg:O
errara, com o nome de recurso de queixa, em substituição da antiga carta testemunhável.
.
Este meio nem sequer é dirigido a nenhum dos tribunais que em outro lugar se declaram exclusivamente
competentes para conhecer dos recursos. :B uma simples
fase dos recursos propriamente ditos.
Além disso, tendo lugar apenas quando os recursos
não são admitidos ou são retidos, não resolve em definitivo a questão da admissibilidade ou da reten2ão: ~e
é atendido,
õmcnto torna possível que e sa questao seja
resolvida pelo tribunal destinatário do recurso.
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Atribui-se-lhe, por isso, a categoria de simples reclamação, mais conforme com a sua natureza funcional.
Os seus termos continuam, no entanto, a ser sensivelmente os mesmos, salvo quando respeita a recursos
interpostos na Relação. Neste caso, dispensa-se a inútil
duplicação de reclamações do recorrente e de acórdãos
de conferência, que o Código exigia. A reclamação endereçada ao presidente do Supremo é formulada logo
contra o despacho do relator que não admita ou que
retenha o recurso. O processo só vai à conferência uma
vez, para ser proferido acórdão que confirme aquele
despacho, sustentando a não admissibilidade do recurso
ou a retenção do agravo, ou que o revogue, mandando
admitir o recurso ou subir imediatamente o agravo.
19. Relativamente à apelação, o que há de mais interesse a destacar é o novo traçado do seu domínio de
aplicação.
.
O Código vigente reservava a apelação para impugnar as sentenças que conhecessem do mérito da causa
ou que conhecessem do objecto, quer dos incidentes de
fal~i:dade e habilitação (deduzida em dados termos),
quer dos embargos opostos a arresto, arrolamento ou
embargo de obra nova.
Estavam excluídas do âmbito do recurso as sentenças
que conhecessem de qualquer excepção peremptória e
bem assim, segundo se entendia, as próprias decisões
dos incidentes e dos embargos opostos a procedimentos
cautelares que não dependessem de acção ordinária.
Ora, não parece que esta diversidade de tratamento
Se justifique.
Por um lado, a sentença que conhece de uma excepç~o peremptória não envolve, no geral, menor complexidads nem reveste para as partes menor importância
prática do que a decisão que conheça directamente do
p.edido: e por isso se não compreende que a sua aprec;tação, em via de recurso, se faça com menores garantias.
Por outro lado, também se não compreende que a
n~t.ureza do recurso se não. relacione apenas com a matéria do processo no qual directamente se enxerta, para
atender também à índole da acção com a qual esse processo se relaciona.
Declaram-se, por conseguinte, susceptíveis de apelação, tanto as sentenças que conheçam directamente
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do pedido, como as que conheçam de qualquer excepção
peremptória que não seja o caso julgado. A exclusão
deste já se justifica pelo seu carácter especial e pela
simplicidade da sua prova.
Além disso, sujeitam-se a recurso de agravo todas as
sentenças proferidas em incidentes e procedimentos cautelares, quer dependam de acção sumária, quer de acção
ordinária.
Não se abre excepção para o incidente de falsidade,
apesar de a sua forma de processo depender da forma
correspondente à acção. ~ que, geralmente, o incidente
é julgado na própria sentença que decide a acção. A raridade dos casos em que é julgado em separado e depende de acção ordinária não justifica a prescrição de
um regime especial.

20. O recurso de revista fica, por sua vez, limitado
à impugnação de acórdãos da Relação.
O Código em vigor admitia também a revista das
sentenças do tribunal de comarca que conhecessem do
recurso de apelação interposto no tribunal municipal.
Não se atendia a que estas sentenças só eram recorríveis
por incompetência absoluta ou por ofensa de caso julgado e que estes fundamentos não legitimavam a revista
quando fossem opostos a acórdãos da Relação.
Corrige-se o lapso, passando a ser de agravo o recurso
próprio para a impugnação daquelas sentenças.
21. As disposições reguladoras dos efeitos e do regime de subida dos agravos interpostos em 1." instância
tiveram de ser adaptadas à unificação que e estabeleceu entre o despacho saneador e o questionário e ao novo
regime de dedução da incompetência relativa.
Estes preceitos, que estavam formulados em termos
incompletos e estreitamente casuísticos, são agora completados e subordinados a um esquema que se julga mais
racional e flexível.
Não se podia ir, todavia, muito longe nesta matéria,
sem correr o risco de ressuscitar problemas doutrinalmente arrumados ou criar novas dúvidas de interpretação e aplicação dos textos.
Cumpre a este propósito esclarecer que não houve a
intenção de reduzir o número dos casos de subida imediata nem os casos de subida nos próprios autos: os que
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estavam especificadamente previstos na lei, sob uma
ou outra solução, continuam a ter o mesmo regime.
Omitiu-se a referência, que parece deslocada, às decisões de conflitos que têm processo próprio e autónomo;
outras foram substituídas pelas regras gerais estabelecidas para o agravo de decisão que, por qualquer motivo
e em qualquer altura, ponha termo ao processo.

22. O recurso para o tribunal pleno é mantido como
recurso ordinário. E que o recurso só pode atingir plenamente os seus fins se for facultado às partes e os seus
efeitos se projectarem sobre o processo donde nasce.
Só a iniciativa interessada das partes evitará, noutros
termos, que o recurso se converta numa instituição puramente platónica, como outras experiências legislativas
tendentes ti uniformização da jurisprudência que o precederam.
E certo Que a simples iniciativa do Ministério PÚblico tem dãdo resultados úteis no processo penal, mas
importa não esquecer a diferente posição que o Ministério Público tem no processo cível e no processo penal.
Mas embora não haja assim razões sérias para modificar a fisionomia do recurso, o que se torna indispensável é regulá-lo de forma a impedir que o recurso para
o tribunal pleno continue a ser usado como um simples
meio dilatório da execução da sentença. Basta dizer
que no regime vigente apenas uma média de 5 por
cento dos assentos requeridos vinham a ser efectivamente tirados no Supremo.
Para tentar obviar aos abusos que se têm verificado,
o recurso é processado cm separado e sem efeito suspensivo.
Por outro lado, quanto ao fundamento do recurso, a
lei determina com maior amplitude, e principalmente
com maior precisão, as condições necessárias de oposição entre o acórdão recorrido e o acórdão anterior.
Finalmente, o recurso para o tribunal pleno passa
a ser admitido também como meio de uniformização da
jurisprudência relativa a matérias em que a Relação
funciona como último tribunal de recurso. Pôr-se-á
cobro, desta forma, a certos casos gritantes de divergência entre os julgados das várias Relações ou entre
as secções da mesma Relação.
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23. Os recursos extraordinários de revisão e de oposição de terceiro adquirem uma configuração processual
inteiramente nova.
Pelo sistema em vigor, o recurso extraordinário era
um misto de acção e de recurso, o que complicava bastante os seus termos. No que especialmente se refere à
revisão, o regime tinha grandes inconvenientes.
A revisão devia ser requerida no tribunal que proferira a decisão a rever. Esse tribunal podia bem ser o
Supremo. Todavia, a revisão dependia de prova cuja
produção se tornava sempre difícil num tribunal de
revista.
E para delimitar as coisas com maior rigor que se
estabelece agora, tanto para a revisão como para a oposição de terceiro, a precedência de sentença que, em
acção própria, declare verificado o fundamento do recurso.
Exceptuam-se, entretanto, para a revisão, os casos
em que o fundamento do recurso pode ser provado documentalmente.
24. No que especialmente se refere ao julgamento
dos recursos, há duas alterações que merecem ser destacadas.
Uma é a da abolição da obsoleta discussão oral.
Tem sido pràticamente letra morta a disposição legal
que a permite. O absoluto desuso da solução basta para
justificar a eliminação.
A segunda, de muito maior alcance, re peita exclusivamente ao recurso de revista.
O Código de 1939 declara serem necessários cinco
votos para se vencer que houve violação da lei substantiva, mas o Supremo sempre interpretou esta regra
como não exigindo a conformidade dos cinco votos.
O vencimento, mesmo para a concessão da revista, tem-se feito por simples maioria, ou seja, apenas por três
votos conformes.
E a verdade é que, sem prejuízo de não corresponder
ao melhor entendimento da lei, a prática seguida não
se revelou inconveniente nem provocou reacções.
Opta-se, por isso, pela clara con agrução legi lativa
da orientação perfilhada. E vai-se mesmo, logicamente,
um pouco mais longe.
Com efeito, uma vez assente qu trê votos bastam,
na própria revista, para fazer vencimento, pode perfei-
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tamente dispensar-se, num grande número de casos, a
intervenção de cinco juízes, possivelmente determinada
pela pressuposição da necessidade dos cinco votos conformes.
A revista começará, assim, por ter apenas três vistos,
tal como a apelação e o agravo; mas, enquanto nestes o
vencimento continua a depender do mínimo de dois
votos conformes, na revista a decisão dependerá da conformidade de três votos, quer seja para a conceder, quer
seja para a negar.
Se esta conformidade não for obtida na primeira sessão de julgamento, o processo irá então a mais dois
v.istos, o que não será, decerto, muito frequente, a avaliar pelo número relativamente escasso de acórdãos de
três juízes com voto de vencido.
O julgamento da grande maioria das revistas fica por
esta forma consideràvelmente abreviado, como convém
a um recurso que até aqui tão arrastado se torna, em
geral, e os juízes, intervindo em menor número de recursos dessa espécie, mais tempo terão para dedicar
àqueles em que intervêm.
No regime vigente, cada juiz tem de estudar todas
as revistas da sua secção e algumas da outra, para, afinal, em cerca de metade das que não relata, vir a
exprimir um voto pràticamente inútil, pelo facto de ser
dado depois de a decisão estar já vencida por maioria .
. Dir-se-á que e ta razão não colhe, por provar demasiado, na medida em que, por igual caminho, se não
tornaria difícil justificar a intervenção de dois juízes
apenas no julgamento do agravo e da apelação.
Simplesmente, se a experiência tem mostrado a conveniência de assegurar nos tribunais colegiais a intervenção dum mínimo de três juízes (sem contar, entre
nós, por óbvias razões, com o presidente do tribunal)
como forma de garantir, além do mais, uma discussão
uficientemente ampla dos temas a decidir, já com igual
~orça se não poderá sustentar, com base no próprio
lnteresse da discus ão entre os juízes, a necessidade de,
em certo julgamentos, intervirem sistemàticamente
cinco, e não três magistrados apenas.
Há ainda uma outra inovação neste capítulo, que
também merece ser referida, pelo benéfico efeito que
pode vir a ter na práticn
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E a que manda facultar aos adjuntos, no início da
sessão de julgamento, uma fotocópia ou a cópia manuscrita ou dactilografada do projecto do acórdão.
E evidente que, tendo à sua frente o próprio projecto
do acórdão durante a discussão, os adjuntos estão em
condições de ter uma participação bastante mais activa
em certos aspectos da elaboração definitiva da decisão
do que com o sistema de trabalho até agora seguido.
A fim de evitar que a medida decretada não passe de
simples letra morta, está o Ministério da Justiça na
disposição de facultar aos tribunais superiores a aparelhagem destinada a garantir a sua execução prática.

25. O processo de execução é profundamente remodelado.
O sistema vigente assenta, como todos sabem, sobre
uma ampla concursualidade
da acção executiva que,
sob esse aspecto, em pouco se distingue, afinal, tanto
da falência como da insolvência.
O concurso de credores deixou 'de ser um mero concurso de preferências sobre o produto dos bens excutidos e passou a ser uma coligação universal de exequentes e uma ampla cumulação de execuções.
Não obstante, a lei continuava a condicionar cuidadosamente, em preceitos especiais, o direito atribuído
ao exequente de, inicial ou subsequentemente,
cumular
execuções e a faculdade, conferida aos vários credores,
de se coligarem contra o mesmo e tecutado. E as im ó
que, para exemplificar, a cumulação e a coligação só
são permitidas quando o exequente ou os credores estejam munidos de título executivo. Mas, e uma ou outra
tomarem o nome e a forma de imples reclamação de
créditos, já o título executivo é dispensável, contanto
qu~ o. crédito esteja vencido; o título é obtido então no
propno concurso, que deste modo se converte numu
e, pecie ~e c;mntlação ou coligação declarativa.
Para íd J dnshficar o rezime
e tabelecido , invocou-se o
e
necessi a e de evitar a excu são do património do ex ecuta~o cm benefí~io, cxclmivo elo exequeute e, por CODseguinto , em prejuízo da massa geral dos cr dores e,
por outro lado~ a conveniência de aproveitar o proce:s~do na execuçuo pendente para cobrança de novo oreditos,
A primeira razão é, todavia, bastante frouxa, poi:;
logo que na e_"ecução se verifica a insuficiência do activo
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para satisfazer o passi \'0 do executado a lei manda
seguir, em princípio, os termos do proces.so de falência
ou de insolvência, consoante os casos.
Quer dizer: a acção executiva é colectiva já antes
e independentemente
do perigo real de o exequente ser
pago em detrimento dos credores; finda e é substituída
por outro processo quando esse perigo é declarado.
E mais convincente não é a segunda razão. No regime
anterior ao Código de 39, o concurso de credores era
aberto após a alienação dos bens penhorados e limitava-se geralmente à dedução de artigos de preferência
sobre o produto apurado. O preceito que permitia reclamar créditos comuns, aliás sob condição de se provar
o estado de insolvência do executado, era pràticamente
quase letra morta.
ln tituído o sistema da precedência do concurso e da
Sua ampla generalização a todos os créditos vencidos,
passaram estes a ser reclamados em grande número,
visto poucos serem os credores que se arriscavam a uma
inacção que passou a ser perigosa.
Assim, não diminuiu, antes aumentou o número de
execuções, embora cumuladas e sob o nome genérico
de reclamações.
Maior número de reclamações passou a eXlgu a penhora de mais bens e uma verificação de créditos muito
mais lenta, complicada e extensa. Ao fim e ao cabo,
pouco mais se poupava no novo sistema do que as citações iniciais para execuções que, na maior parte, não
chegariam no regime antigo a ser instauradas.
26. A acção executiva passa agora a correr, em princípio, apenas entre o exequente e o executado.
A coligação de exequentes e a cumulação de execuções continuam dependentes das regras que lhes são
próprias e que nada têm a ver com o concurso de credores.
O concurso é fase processual inerente à venda ou
adjudicação de bens e destina-se, fundamentalmente,
a expurgá-los dos direitos que os onerem. Tem lugar no
processo de execução, como em todos os processos em
que há alienação judicial. Nele são admitidos apenas
os credores, com garantia real sobre os bens penhorados, que tenham título executivo ou proponham, para
o obter, acção que segue em separado.
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Nestes termos, torna-se desnecessário que a execução
seja suspensa até à verificação dos créditos reclamados.
O concurso segue paralelamente às diligências para a
venda ou adjudicação.
Estas diligências são, entretanto, reguladas de forma
a permitir a intervenção dos credores, cuja legitimidade fica estabelecida pela simples admissão ao concurso.
,

27. A execução tem por fim obter a satisfação da
obrigação exequenda, sendo a esse limitado objectivo
que todo o processo executivo se acha adstrito.
Preenchida essa finalidade, a execução extingue-se,
ainda que se não tenha chegado à excussão total dos
bens apreendidos.
Permite-se, no entanto, quando não sejam excutidos
todos os bens penhorados, que o credor já graduado
para ser pago pelos bens que não chegaram a ser vendidos nem adjudicados, assuma a posição de exequente
e renove a execução, embora sobre esses bens somente,
para obter pagamento do seu crédito.
Esta solução traduz-se realmente numa economia pro.
cessual justificada, pois não exige mais diligências do
que as próprias da venda ou adjudicação, ao mesmo
tempo que aproveita todo o processado anterior, evitando as despesas, diligências e demoras de novo concurso e nova graduação de créditos.
28. Ficam desta forma nitidamente estremados os
domínios da acção executiva, de um lado, e do processo
de falência ou insolvência, do outro.
A acção executiva destina-se a obter a satisfação de
obrigação declarada em título bastante e é essencialmente singular; os processos de falência e de insolvência destinam-se a liquidar o património do devedor
em benefício comum dos credores e continuam a ser
verdadeiras execuções colectivas.
Permitir a acção executiva singular contra um devedor solvente não infringe nenhum princípio de direito
substantivo, como o não ofende o pagamento feito a um
credor pelo devedor nas mesmas condições.
B certo que a acção executiva pode vir a ser instaurada contra executado insolvente, mas nesse caso qualquer credor poderá evitar, requerendo oportunamente
a falência ou insolvência do devedor, que a acção pros-
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siga como execução singular. E logo que a falência ou
insolvência seja requerida se suspende a execução, para
ReI' avocada ao processo de liquidação geral do património do executado.
29. Além da modificação de carácter estrutural que
fica descrita, outras se consagram no sentido de facilitar, simplificar e acelerar o processo de execução.
Assim, desaparece o preliminar de habilitação criado
pelo artigo 56. do Código vigente. A habilitação inicial é pura questão de legitimidade, que passa a resolver-se como todos os problemas relativos a esse pressuposto processual.
Completa-se a regulamentação
concernente à fase
introdutória da liquidação.
Suprime-se a oposição por simples requerimento, que
se mostrou inútil e não isenta de riscos.
Corrigem-se os defeitos do regime da execução sobre
bens do cônjuge para pagamento de dívidas comerciais
ou fundadas na responsabilidade especial por acidente
de viação.
Atribui-se ao exequente a faculdade de convolar na
execução para outros bens quando a penhora dos primeiros for embargada ou quando sobre eles incida penhora anterior.
Completa-se também a disciplina da execução sumaríssimn e, atendendo à possibilidade de ela ser instaurada no tribunal municipal cuj a competência é limitada ao processo sumaríssimo, determina-sé que os
respectivos embargos de executado sigam essa forma de
processo.
0

30. A lista dos processos especiais continua bastante
extensa e muito casuí tica.
Poucos foram, de facto, os processos especiais que o
Código de 1939 pôde eliminar ou reduzir com outros
aos mesmos cânones e. pecialisados, depoi de ter alargado con ideràvelmente o seu número através da inclusão dos estabelecidos nas leis comerciai . Para o limitar a um número menor de tipos e dar urna feição
diferente à sua regulamentação,
eria necessária uma
reforma profunda de todo o sistema, que neste momento
teria provavelmente mais inconvenientes do que vantagens.
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As alterações introduzidas neste sector são, assim,
mais de forma do que de fundo.
Procurou-se tornar os preceitos mais claros e acessfveis, dar-lhes um encadeamento mais lógico, preencher
lacunas existentes e evitar repetições inúteis.
Mas num ou noutro ponto não deixou de haver inovações substanciais: na impossibilidade de as referir a
todas, vamos destacar somente as mais importantes.

31. Deixam de figurar no .código as matérias que são
tratadas perante os tribunais de menores e que se destinam a ser incluídas no diploma especial onde em
breve se concentrará, devidamente actualizada, toda
a legislação concernente à protecção institucional da
infância.
No capítulo relativo à cessação do arrendamento inserem-se as disposições que, posteriormente a 1939, criaram novos fundamentos de despejo ou modificaram o
regime da respectiva acção.
Desaparece também do Código o capítulo respeitante
aos recursos de conservadores e notários, porque o respe?tivo processo está hoje regulado em legislação própna.
32. A nova regulamentação do processo de falência
dá primazia aos meios preventivos.
Não se limita a tratá-los em primeiro lugar, como é
de boa ordem; dá-lhes prioridade real. :rr; que a concordata ou o acordo de credores é sempre preferível, em
regra, à ruinosa liquidação judicial.
A falência pràpriamente dita não pode deixar de ser,
pelos termos em que se desenvolve, um processo necessàriamente caro, demorado e de rendimento relativamente reduzido. As vendas fazem-se quase sempre ao
desbarato. As cobranças prolongam-se e exigem a cada
passo complicados litígios. As custas e despesas de administração absorvem grande parte do produto obtido;
etc., etc.
Por isso se determina agora que a apresentação espontânea do comerciante impedido de solver os seus
compromissos dá lugar ao que poderemos chamar uma
tentativa de conciliação com os credores.
Estes são convocados para, antes de mais, decidirem
sobre a concessão de concordata ou, quando o devedor
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lhes não inspire a necessária confiança, para deliberarem sobre a constituição de uma sociedade que assuma
a gerência dos negócios dele e pague as dívidas com a
redução exigida pela insuficiência do seu activo.
Só depois de gorada esta tentativa se vai, em princípio, para a declaração de falência.

33. Quanto ao inventário, são também muitas as
modificações de forma e poucas as alterações de- fundo.
Não era possível, de resto, ir muito longe neste domínio sem correr o risco sério de criar dúvidas e perturbações indesejáveis. Não se pode esquecer que o inventário é um processo de aplicação muito intensa, mesmo
nos tribunais confiados a magistrados menos experientes, e até em tribunais municipais.
Duas novidades merecem, no entanto, menção especial.
A. primeira consiste em atribuir à conferência de
interessados a faculdade de, por acordou unânime, compor e, inclusivamente, distribuir os diferentes quinhões
A.ssim se consagra, com toda a regularidade,
uma
prática corrente que se efectivava pelo meio indirecto
e condenável da simulação de licitações.
Rodeia-se, entretanto, o acordo exigido das necessárias garantias.
A.lém da unanimidade dos interessados, torna-se indispensável, sempre que o inventário sej a obrigatório,
a concordância do Ministério Público e o voto conforme
do conselho de família, quando intervier.
A. segunda novidade é a de se facultarem licitações,
independentemente
de requerimento,
sempre que não
exista o acordo dos interessados relativo à composição
e distribuição dos quinhões.
34. Os processos de jurisdição voluntária ficam sujeitos a um regime quanto possível uniforme de prazos
e de actividade instrutória. :B para melhor garantir esse
princípio de uniformidade que se substituem as regras
particulares de cada processo por outras que se incluem
logo nas disposições introdutórias do capítulo.
Oomo já foi dito, são banidas do Oódigo todas as disposições relativas a procedimentos da competência dos
tribunais de menores.
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Sob a epígrafe das providências relativas aos filhos
ficam, assim, dois artigos apenas.
Um é o que já estabelecia para o tribunal comum,
quando decretasse o divórcio ou a separação de bens e
houvesse filhos menores, a obrigação de remeter oficiosamente ao tribunal competente os elementos necessários para a regulação do exercício do poder paternal,
sempre que as partes a não tivessem fixado por acordo.
Havendo acordo dos pais, é ao tribunal comum que
continua a competir a respectiva homologação.
Alarga-se agora esta disposição ao caso semelhante
da anulação do casamento ..
Claro que a homologação do acordo não merece o nome
de providência: corresponde à simples verificação da
desnecessidade da regulação judicial e, consequentemente, da remessa dos elementos em que ela se haveria
de fundar. E a competência do tribunal comum justifica-se por uma razão de ordem puramente pragmática.
Providências propriamente ditas relativas aos filhos
são as determinadas pelo outro artigo que se mantém:
são as que o tribunal comum deve tomar quando autoriza o depósito de mulher casada.
N este caso, a urgência torna indispensável a intervenção do tribunal comum, que, no entanto, só providencia a título provisório e na medida em que o depósito
o exige.

35. Ainda com o intuito de separar as funções do tribunal comum das atribuições específicas do tribunal
de menores, decidiu-se alterar o regime dos recursos das
deliberações do conselho de família que seja instituído
nos tribunais comuns.
O Oódigo Oivil determinava que o recurso fosse interposto para o conselho de tutela, mas o Oódigo de Processo desviou-o para o tribunal de menores, mediante
o artifício de atribuir a este tribunal - e apenas para
esse efeito - o nome de conselho de tutela.
Agora dispõe-se no sentido de o recurso, quando o
conselho de família funcione em tribunal comum, ser
interposto para o tribunal de comarca.
Esta doutrina fica a constar tanto do capítulo dos
processos de jurisdição voluntária, como do processo de
inventário.

ORDK\! DO EXERCITO N.O 14

1." Série

783

E não é tão revolucionária como à primeira vista se
poderia ser tentado a crer.
Do conselho de tutela já anteriormente
se recorria
para o tribunal da Relação, ou seja, para a jurisdição
comum.
N estes termos:
Usando da faculdade conferida pela La parte do
n." 2.° do artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, paro. valer como lei, o eguinte:
Artigo 1.0
aprovado o Código de Processo Civil,
que faz parte 00 presente decreto-lei.
Art. 2.° As novas disposições começam a vigorar, em
todo o continente e ilhas adjacentes, no dia 24 de Abril
de 1962.
Art. 3.° Todas as modificações que de futuro se façam
obre matéria contida no Código de Processo Civil serão
inscritas no lugar próprio deste diploma, mediante fi
substituição do artigos alterados, a supressão das dispo ições que devam ser eliminadas ou o adicionamento
dos preceitos que se mostrem necessários.
Art. 4.° Compete à Procuradoria-Geral
da República,
bem como à Direcção-Geral da J u tiça, receber as exposições tendente
ao aperfeiçoamento do Código e propor
ao Governo as providências que para e e fim entendam
convenientes.

:e

Publique-se

e cumpra-se

como nele se contém.

Paços do Governo da República, 28 de Dezembro de
1961. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES TnoMAz - António de Oliveira
Salazar - José Gonçalo da Cunha
Sottomayor
Correia de Oliveira - Alfredo
Rodrigues
dos antos Júnior-Jolio
de Matos ,:1ntunes VarelaAntónio
Manuel Pinto Barbosa - Mário José Pereira
da Silva - Fernando
Quintanilha
Mendonça
DiasAlberto Marciano
Gor jão Franco Nogueira-Eduardo
de Arantes
e Oliveira - Adriano
José Alves
Moreira - Manuel
Lopes de Almeida - José do Nascimento Ferreira Dias Júnior - Carlos Gomes da Silva
Ribeiro - José João Gonçalves
de Proença - H enrique de Miranda
V asconcelos Martins
de Carvalho.

Para

ser presente

à Assembleia

Nacional.
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LIVRO I
Da acção

TITULO I
Da acção em geral
OAPITULO I

Das disposições

fundamentais

Artigo 1.0
(Proibição

da autodefesa)

A ninguém é permitido restituir-se ao exercício do
direito de que seja titular por sua própria força e autoridade, salvo nos casos e dentro dos limites declarados
na Iei ,
Artigo 2.°
(Correspondência

entre

o direito e a acção)

A todo O direito, excepto quando a lei determine o
contrário, corresponde uma acção, destinada a fazê-lo
reconhecer em juízo ou a realizá-lo coercivamente, bem
como as providências necessárias para acautelar o efeito
útil da acção.
Artigo 3.°
(Necessidade

do pedido e da contradição)

1. O tribunal não pode resolver o conflito de interesses que a acção pre supõe sem que a resolução lhe
sej a pedida 'por uma das partes e a outra sej a devidamente chamada para deduzir oposição.
2. Só nos casos excepcionais previstos na lei se podem tomar providências contra determinada pessoa sem
que esta sej a previamente ouvida.

1.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 14

785

Artigo 4.°
(Espécies de acções,

consoante

o seu fim)

l. As acções são declarativas ou executivas.
2. As acções declarativas podem ser de simples apreciação, de condenação ou con titutivas. Têm por fim:
a) As de simples apreciação, obter unicamente a declaração da existência ou inexistência dum direito ou
dum facto;
b) As de condenação, exigir a prestação duma coisa
ou dum lacto, pressupondo ou prevendo a violação
dum direito;
c) As constitutivas,
autorizar uma mudança na ordem jurídica existente.
3. Dizem-se acções executivas aquelas em que o autor
requer as providências adequadas à reparação efectiva
do direito violado.
CAPITULO II

Das partes
SECÇÃO I

Personalidade

e capacidade

judiciária

Artigo 5.°
(Conceito

e medida

da personalidade

l. A per onalidade judiciária
bilidade de ser parte.
2. Quem tiver personalidade
mente personalidade judiciária.

judiciária)

consiste na susceptijurídica

tem

igual-

Artigo 6.c
(Extensão da personalidade

judiciária)

A herança cujo titular ainda não esteja determinado,
<lspatrimónio.
autónomos semelhantes, as a sociações
legalmente existentes e as sociedades civis têm personalidade judiciária.
Artigo 7.°
(Personalidade

judiciária

das sucursais)

l. As sucursais, agências. filiais ou delegações podem demandar ou ser demandadas quando a acção proceda de facto por elas praticado.
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2. Se a administração 'princi'pal tiver a sede ou o
domicílio em país e trangeiro, as sucursais, agências,
filiais ou delegações estabelecidas em Portugal podem
demandar e ser demandadas, ainda que a acção derive
de facto praticado por aquela, quando a obrigação tenha
sido contraída com um rportuguês ou com um estrangeiro domiciliado em Portugal.
Artigo 8.°
(Personalidade

judiciária

das sociedades

irregulares)

1. .A sociedade ou associação que não se ache legalmente constituída, mas que proceda de facto como
se o estivesse, não pode opor, quando demandada,
a irregularidade
da sua constituição; mas a acção pode
ser proposta só contra ela, ou só contra as pessoas
que, segundo a lei, tenham responsabilidade pelo facto
que serve de fundamento à demanda, ou simultâneamente contra a sociedade ou associação e as pessoas
responsáveis.
2. Sendo demandada
a sociedade ou associação,
é-lhe lícito deduzir reconvenção.
Artigo 9.°
(Conceito

e medida

da capacidade

judiciária)

1. .A capacidade judiciária
consiste na susceptibilidade de estar, por si, em juízo.
2 . .A capacidade judiciária tem por base e por medida a capacidade do exercício de direitos.
Artigo lU.o
(Representação

dos

incapazes)

1. Os incapazes só podem estar em juízo por intermédio dos seus representantes,
excepto nos actos que
são admitidos a exercer pessoalmente.
2. Se houver conflito de interesses entre o incapaz
e o seu representante
ou o cônjuge, ascendentes 011
descendentes deste,
a representação atribuída a um
curador especial; se o conflito surgir entre vários incapazes que tenham o mesmo representante, será nomeado
um curador especial para cada grupo de interessados
'em conflito.
é
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A nomeação do curador especial compete ao juiz da
causa.
3. A nomeação deve ser promovida pelo Ministério
Público e pode ser requerida por qualquer parente até
ao sexto grau, quando o incapaz tenha de ser autor;
quando haja de figurar como réu, será requerida pelo
autor.
O Ministério Público é ouvido quando não seja o
requerente.
Artigo 11.0
(Nomeação

de representante)

1. Quando o incapaz não tenha representante, deve
requerer-se a nomeação dele ao tribunal competente
ou a nomeação de um curador provi ório, ao tribunal
da causa, se houver urgência na propositura da acção;
neste último caso, logo que a acção sej a proposta, provocar.so-ã no tribunal competente a nomeação de representante geral ao incapaz.
•
2. Tanto no decurso do proces o, como para execução ou cumprimento da sentença, pode o curador
provisório praticar os mesmos actos que competiriam ao
repre entante geral; e as suas funções cessam logo
que este venha ocupar a posição dele no. processo.
3. .À. nomeação dos representantes geraIS e dos curadores provisórios é aplicável o disposto no n. o 3 do artigo anterior.
Artigo 12.0
(Poderes

do tutor

e do curador)

Para a proposição de acções necessita o tutor de autorização do conselho de família e o curador de autorização judicial, salvo e a acção se de tinar a evitar
um prejuízo eminente ou se da demora da sua instauração puder resultar a extinção de qualquer direito.
Artigo 13.0
(Capacidade

judiciária dos menores com mais de 14 anos
e dos interditos por prodigalidade)

1. Os menores não emancipados, com mais de 14
anos, e os interdito por prodigalidade são admitidos a
intervir nas acções em que sej am partes e devem ser
citado quando tiverem a posição de réus, ob pena
:l
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de se verificar a nulidade correspondente à falta de
citação, ainda que tenha sido citado o representante
legal.
2. Se o menor perfizer os 14 anos na pendência da
causa, não tem de ser citado, embora seja réu, mas
pode intervir por sua iniciativa.
3. .A intervenção do menor ou do pródigo fica subordinada à orientação do representante, que prevalece
no caso de divergência.
Artigo 14.0
(Representação
das pessoas impossibilitadas
de receber a citação)

. 1. As pessoas que, por demência ou outro motivo
grave, estej am impossibilitadas de receber a citação
para a causa são nela representadas por um curador
especial.
2. .A representação do curador cessa quando for julgada desnecessária ou quando se juntar documento
que mostre ter sido declarada a interdição e nomeado
tutor ao interdito . .A desnecessidade, quer originária,
quer supervenien'<, da curadoria é apreciada sumàríamente, a requerimento do curateludo, que pode produzir quaisquer provas.
3. Se houver sido decretada a interdição, é imediatamente citado o tutor para vir ocupar no processo o
lugar do curador.
Artigo 15.0
(Defesa

do ausente

e do incapaz

pelo

Ministério

Públic:l)

1. Se o ausente em parte incerta ou o seu representante ou o representante do incapaz não deduzir qualquer oposição, nem o ausente comparecer a tempo de
a deduzir, incumbe ao Ministério Público a defesa do
incapaz ou ausente, para o que é devidamente citado,
correndo novamente o prazo para a contestação. Quando
o Ministério Público represente o autor, é nomeado
um defensor oficioso.
2. Cessa a representação do Ministério Público ou
do defensor oficioso logo que o ausente compareça ou
o seu representante ou o do incapaz constitua mandatário judicial.
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Artigo 16.0
(Representação

dos incertos)

1. Quando a acção sej a proposta contra incertos, são
estes representados pelo Ministério Público; se o Ministério Público representar o autor, é nomeado defensor oficioso para servir como agente especial do
Ministério Público na representação dos incertos.
2. A representação do Ministério Público só cessa
quando os citados como incertos se apresentem para
intervir como réus e a sua legitimidade se encontre
devidamente reconhecida.
Artigo 17.0
(Capacidade

judiciária

activa

do marido)

1.. O marido pode, sem outorga da mulher, propor
quaisquer acções, excepto as que tenham por fim fazer
reconhecer qualquer direito real sobJ;tl bens imobiliários comuns ou próprios da mulher.
2. A outorga da mulher, quando necessária, é suprida judicialmente se for recusada sem justo motivo
ou não puder ser pedida.
Artigo 18.0
(Capacidade

judiciária

activa

da mulher)

1. A mulher casada tem a mesma capacidade judiciária activa que o marido, quando lhe pertença a
administração dos bens do casal; enquanto o marido
exercer a administração, fi. mulher só é lícito propor
acções destinadas a fazer valer os seus direitos próprios
e exclusivos de natureza extra patrimonial, para o que
não necessita de autorização marital.
2. A mulher comerciante pode propor, independentemente de autorização, iodas as acções relacionadas
com o exercício do seu comércio.
3. A autorização do marido, quando necessária, pode
ser suprida nos termos prescritos no n. o 2 do artigo anterior.
Artigo 19.0
(Capacidade

judiciária

passiva

dos cônjuges)

Serão propostas contra o marido e a mulher:
a) As acções emergentes de facto praticado por ambos os cônjuges;
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b) Ás acções emergentes de facto praticado por um
dos cônjuges, mas em que pretenda obter-se sentença
susceptível de ser executada sobre bens comuns ou
sobre bens próprios do outro cônjuge;
c) Ás acções que se destinem a fazer valer um direito
real imobiliário e todas aquelas que tenham por fim
fazer reconhecer ou constituir quaisquer ónus sobre
bens imobiliários de um ou de ambos os cônjuges.
Artigo 20.0
(Capacidade judiciária dos cônjuges depois da separação)

1. Autorisada a separação de pessoas e bens, cada
um dos cônjuges adquire plena capacidade judiciária,
como se o casamento estivesse dissolvido.
2. No caso de simples separação judicial de bens,
a mulher pode demandar e ser demandada, sem autorização nem intervenção do marido, desde que se trate
de acções emergentes do exercício da sua administração. Em tudo o mais se observará o disposto nos artigos 17. a 19.
0

0

Artigo 21.0
(Representação

do Estado)

1. O Estado é representado pelo Ministério Público.
2. Se a causa tiver por objecto bens ou direitos do
Estado, mas que estejam na administração ou fruição
de entidades autónomas, podem estas constituir advogado que intervenha no processo juntamente com o
Ministério Público, para o que são citadas quando o
Estado seja réu. Havendo divergência entre o Ministério Público e o advogado, prevalece a opinião daquele.
Artigo 22.0
(Representação

das outras pessoas colectivas)

1. Á representação das outras pessoas colectivas é
exercida por intermédio dos órgãos designados na lei
ou no pacto social; na falta de disposição, a representação pertence àqueles a quem incumbe a administração da pessoa colectiva.
2. Se houver conflito de interesses entre a pessoa
colectiva e o seu representante, ou se a pessoa colectiva
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não tiver representante, quem substituir este nas suas
faltas ou impedimentos pode demandar ou ser demandado em nome da pessoa colectiva. Não havendo substituto, o juiz da causa nomeará, de entre os membros
da pessoa colectiva que seja ré, um representante especial, cujas funções cessam logo que a representação
sej a assumida por quem for designado pela pessoa
colectiva.
3. À nomeação dar-se-á logo publicidade pela afixação de um aviso na porta do tribunal e na porta da
sede da administração da pessoa colectiva, quando
seja conhecida, e pela inserção de anúncio em dois números de um dos jornais mais lidos na localidade a que
a sede pertencer.
Artigo 23.0
que

(Representação
das entidades
carecem
de personalidade
jurídica)

1. Os patrimónios autónomos são representados pelos
seus administradores, salvo se a lei dispuser de modo
diverso.
2. As sociedades e associações que não tenham personalidade jurídica, as sucursais, agências, filiais ou
delegações são representadas pelas pessoas que procedam como directores, gerentes ou administradores.
Artigo 24.0
(Efeito

e suprimento
da falta de personalidade
ou de capacidade
e da representação
irregular)

1. A falta de personalidade, a incapacidade judiciária e a irregularidade da representação têm o mesmo
efeito que a ilegitimidade da parte; mas as duas últimas podem ser supridas pela intervenção ou citação do
representante legítimo ou do cônjuge.
2. Se estes ratificarem os actos anteriormente praticados, o processo segue como se o vício não existisse;
no caso contrário, fica sem efeito tudo quanto se tenha
proces ado a partir do momento em que a falta ou irregularidade se cometeu.
3. O juiz pode, oficio amente ou a requerimento da
parte, fixar o prazo dentro do qual hão-de ser supridas a incapacidade ou a irregularidade; se o não fixar,
o suprimento pode ter lugar a todo o tempo.
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Artigo 25.0
(Regime

da falta

de autorização

ou deliberação)

1. Se a parte estiver devidamente representada, mas
faltar alguma autorização ou deliberação exigida por
lei, designar-se-é o prazo dentro do qual o representante deve obter a respectiva autorização ou deliberação, suspendendo-se entretanto os termos da causa.
2. Não Rendo a falta sanada dentro do prazo, o ré~
é absolvido da instância, quando a autorização ou deliberação devesse ser obtida pelo representante do autor;
se era ao representante do réu que incumbia prover, o
processo segue como se o réu não deduzisse oposição.
3. O disposto nos números anteriores é aplicável ao
caso de um dos cônjuges necessitar da outorga ou d.a
autorização do outro, ou do respectivo suprimento judIcial, para estar em juízo como autor.
SECÇÃO II

Legitimidade das partes
Artigo 26.0
(Conceito

de legitimidade)

1. O autor é parte legítima quando tem interes;e
directo em demandar; o réu é parte legítima quan o
tem interesse directo em contradizer.
fI'
2. O interesse em demandar exprime-se pela u 1 Idade derivada da procedência da acção; o intercsse ern
contradizer, pelo prejuízo que dessa procedência ad venha.
_
"
saO
3. Na falta de indicação da lei em contrarlO,
o
considerados titulares do intere se relevante para. I
efeito da legitimidade os sujeitos da relação matefla
controvertida.
Artigo 27.0
(Litisconsórcio

voluntário)

-' material
1. Se a re Iaçao

controverti id a re speitarOS ta11
várias pessoas, a acção respectiva pode ser prop lei
por iodos ou contra todos os interessados. ~as ~e
o
ou o contrato nada declararem, pode tam?elll
vários
ser proposta por 11m só ou contra um 80 dos
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interessados, devendo, porém, o tribunal conhecer UnIcamente da quota-parte do interesse ou da responsabilidade dos respectivos interessados, ainda que o pedido abranja a totalidade.
2. Se a lei ou o contrato permitirem que o direito
comum seja exercido por um só ou que a obrigação
comum seja exigida de um só dos interessados, basta
que um deles intervenha para. assegurar a legitimidade.
3. Qualquer sócio, herdeiro ou comparte em coisa
comum ou indivisa tem a faculdade de pedir a totalidade da coisa em poder de terceiro, sem que ao
demandado sej a lícito opor que ela não lhe pertence
por inteiro.
Artigo 28.0
(Litisconsórcio

necessário)

1. Se a lei ou o contrato exigirem, porém, a interdos vários interessados na relação controvertida,
a falta de qualquer deles é motivo ao ilegitimidade.
2. E igualmente neces ária a intervenção de todos
o interessados quando, pela própria natureza da rela~ão jurídica, ela sej a necessâr-ia para. que a decisão
a obter produza o eu efeito Mil normal. Â. decisão
produz o eu efeito útil normal sempre que, não vinculando embora. o restantes interessados, possa regular
definitivamente a aituação concreta. das partes relativamente ao pedido formulado.
venção

Artigo 29.0
(O litisconsórcio

e a acção)

No ca O de Iitisconsórcio
necessário, há uma única
acção com pluralidade de sujeito ; no litisconsórcio voluntário, há uma sim plei acumulação de acções, conservando cada litigante uma po ição de independência
em relação aos seus compartes.
Artigo 30.0
(Coligação

de autores

e de réus)

1. E permitida a coligação de autor e contra um ou
vários réus e é permitido a um autor demandar conjuntamente vários réus, 'por pedidos diferentes, quando
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a causa de pedir sej a a mesma e única ou quando os
pedidos estejam entre si numa relação de dependência.
2. E igualmente lícita a coligação quando, sendo
embora diferente a causa de pedir, a procedência dos
pedidos principais dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação
das mesmas regras de direito ou de cláusulas de contratos perfeitamente análogas.
Artigo 31.0
(Obstáculos

à coligação)

1. A coligação não é admissível quando aos pedidos
correspondam formas de processo diferentes ou a cumulação possa ofender regras de competência internacional ou em razão da matéria ou da hierarquia j mas não
impede a cumulação a diversidade da forma de processo que derive unicamente do valor.
2. Se o tribunal, oficiosamente ou a requerimento
de algum dos réus, entender que, não obstante a verificação de qualquer dos requisitos exigidos para a coligação, é preferível que as causas sejam instruídas,
discutidas e julgadas em processos separados, assim o
declarará no despacho saneador, ficando o processo
sem efeito. Neste caso, se as novas acções forem propostas dentro de trinta dias, a contar do trânsito em
julgado do despacho que ordene a separação, os efeitos
civis da proposição da acção e da citação do réu retr otraem-se à data em que estes factos se produziram no
primeiro processo.
SECÇÃO III

Patrocínio judiciário
Artigo 32.0
(Quem

o

pode

exercer

o mandato

judicial)

mandato judicial só pode ser exercido por advogados, candidatos à advocacia e solicitadores. Quando
sej a conferido a pessoas que não pertençam a alguma
destas categorias, envolve necessàriamente a faculdade
e o dever de substabelecer em quem pm:;sa exercê-lo.
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Artigo 33.0
(Casos

em

é obrigatória

que

a constituilrão

de advogado)

1. :E obrigatória a constituição de advogado:
a) Nas causas da competência de tribunais
com
alçada, em que seja admissível recurso ordinário;
b) Nas causas em que seja sempre admissível recurso, independentemente
do valor;
c ) Nos recursos e nas causas propostas nos tribunais
superiores.
2. Ainda que seja obrigatória a constituição de advogado, os candidatos à advocacia, os solicitadores e as
próprias partes são admitidos a fazer requerimentos
em que se não levantem questões de direito.
3. Se a parte não constituir advogado, o tribunal,
oficiosamente ou a requerimento da parte contrária,
fá-la-á notificar para o constituir, dentro de prazo certo,
sob pena de o réu ser absolvido da :Ktstância. de não
ter seguimento o recurso ou de ficar 'em efeito a defesa.
4. Nos inventários, seja qual for a sua natureza e
valor, s6 é indispensável a intervenção de advogados
para se suscitarem ou discutirem questões de direito.
5. Quando na comarca não haja advogado, pode o
patrocínio ser exercido por solicitador.
Artigo 34.0
(Representação

nas causas
a constituição

em que não é obrigatória
de advogado)

N ns causas em que não seja obrigatória a constituição de advogado, podem as próprias partes pleitear poz
si e ser repre entadas por solicitadores.
Artigo 35.0
(Como

o

se confere

o mandato

judicial)

mandato judicial pode ser conferido:
a) Por meio de instrumento público ou de documento
particular,
com intervenção notarial, nos termos da
respectiva legislação;
b) Por declaração verbal da parte no auto de qualquer diligência que se pratique no processo.
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Artigo 36.0
(Conteúdo e alcance do mandato judicial)

1. O mandato conferido pela parte mediante a simples assinatura conjunta do articulado ou por declaração verbal em auto atribui poderes ao mandatário
para a representar em todos os actos e termos do, processo principal e respectivos incidentes, mesmo perante
os tribunais superiores, sem prejuízo, porém, das disposições que exijam a outorga de poderes especiais por
parte do mandante.
2. Nos poderes que a lei presume conferidos ao mandatário está igualmente incluído o de substabelecer o
mandato.
Artigo 37.0
(Poderes gerais e especiais dos mandatários judiciais)

1. Quando a parte declare na procuração que dá
poderes forenses ou para ser representada em qualquer
acção, o mandato tem a extensão definida no artigo
anterior.
2. Os mandatários judiciais só podem confessar a
acção, transigir sobre o seu objecto e desistir do pedido
ou da instância, quando estej am munidos de procuração que, individualizando a causa, os autorize expressamente a praticar qualquer desses actos.
Artigo 38.0
(Confissão de factos feita pelo mandatário)

1. As afirmações e confissões expressas de factos,
feitas pelo mandatário, vinculam a parte, salvo se forem rectificadas ou retiradas enquanto a parte contrária as não tiver aceitado especificadamente.
2. Não podem ser retiradas as confissões feitas na
audiência de julgamento, mas podem ser rectificadas
até ao encerramento da discussão.
Artigo 39.0
(Revogação e renúncia do mandato)

1. A revogação e a renúncia elo mandato devem ser
requeridas no próprio processo e notificadas, tanto ao
mandatário ou ao mandante, como à parte contrária.
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2. Os efeitos da revogação e da renúncia produzem-se a partir da data da junção ao processo da certidão
da notificação, salvo nos casos em que é obrigatória a
constituição de advogado, porque nestes a renúncia só
produz efeito depois de constituído novo mandatário.
3. Se a parte, depois de notificada da renúncia, se
demorar a constituir novo advogado nos processos em
que a constituição é obrigatória, pode o mandatário
requerer que se fixe prazo para esse fim. Findo o prazo
sem a parte ter provido, considera-se extinto o mandato e suspende-se a instância, se a falta for do autor;
se for do réu, o processo segue seus termos, aproveitando-se os actos anteriormente praticados pelo advogado.
4. Se o réu tiver deduzido reconvenção, esta fica sem
deito, quando a falta a que se refere o número anterior seja do réu; 'sendo a falta do autor, seguirá só o
pedido reconvencional, decorridos que sej um trinta dias
sobre a suspensão da acção.
Artigo 40.0
(Falta,

insuficiência

e irregularidade

do mandato)

1. A falta de procuração e a sua insuficiência ou
irregularidade podem, em qualquer altura, ser arguidas pela parte contrária e suscitadas oficiosamente nela
tribunal.
2. O juiz marcará o prazo dentro do qual deve ser
suprida a falta ou corrigido o vício e ratificado o processado. Findo este prazo, sem que esteja regularizada
a situação, fica sem efeito tudo o que tiver sido praticado pelo mandatário, devendo este ser condenado nas
custas respectivas e na indemnização dos prejuízos a
que tenha dado causa.
Artigo 41.°
(Patrocínio

judiciário

a título

de gestão

de negócios)

1. Em casos de urgência, o patrocínio judiciário
pode ser exercido como gestão de negócios.
2. Mas se a parte não ratificar a gestão dentro do
prazo que for assinado pelo juiz, é o gestor condenado
nas custas a que deu causa e na indemnização das perdas e danos que tiver feito sofrer à parte contrária ou
u parte cuja gestão assumiu.
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3. O despacho que fixar prazo para a ratificação é
notificado pessoalmente à parte cujo patrocínio o gestor assumiu.
Artigo 42.0
(Assistência

técnica aos advogados)

1. Quando no processo se suscitem questões de natureza técnica para as quais não tenha a necessária
preparação, pode o advogado fazer-se assistir, durante
a produção da prova e a discussão da causa, de pessoa
dotada de competência especial para se ocupar das
questões suscitadas.
2. Até oito dias antes da audiência de discussão e
julgamento, o advogado indicará no processo a pessoa
que escolheu e as questões para que reputa conveniente
a sua assistência; dar-se-á logo conhecimento do facto
ao advogado da parte contrária, que pode usar de igual
direito.
3. A intervenção pode ser recusada, quando se julgue desnecessária.
4. Em relação às questões para que tenha sido designado, o técnico tem os mesmos direitos e deveres
que o advogado, mas deve prestar o seu concurso sob
a direcção deste e não pode produzir alegações orais.
Artigo 43.0
(Nomeação

oficiosa de advogado)

1. Se a parte não encontrar na comarca ou julgado
quem aceite voluntàriamente o seu patrocínio, pode
dirigir-se ao presidente do conselho distrital da Ordem
dos Advogados ou à respectiva delegação para que lhe
nomeiem advogado.
2. A nomeação será feita sem demora e notificada
ao nomeado, que podei alegar escusa dentro de quarenta e oito horas. Na falta de escusa ou quando esta
não seja julga'da legítima por quem fez a nomeação,
deve o advogado exercer o patrocínio, sob pena de
procedimento disciplinar.
Artigo 44.0
(Nomeação

etectuada

pelo juiz)

1. O que fica disposto no artigo anterior é aplicável
à nomeação de solicitador, sendo porém exercidas pelo
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juiz as atribuições cometidas ao presidente do conselho
distrital e à delegação.
2. Ao juiz pertence também a nomeação de advogado nos casos de urgência ou quando a entidade competente a não faça dentro de cinco dias.
TITULO II
Da acção executiva
CAPITULO

I

Do título executivo
Artigo 45.0
(Função do título

executivo)

1. Toda a execução tem por base um título, pelo
qual se determinam o fim e os Iimites da acção executiva.
2. O fim da execução, para o efeito do processo apl'icável, pode consistir no pagamento de quantia certa,
na entrega de coisa certa ou na prestação dum facto,
quer positivo, quer negativo.
Artigo 46.0
(Espécies de títulos

executivos)

A execução apenas podem servir de base:
a) As sentenças condenatórias;
b) Os documentos autênticos extra-oficiais;
c) As letras, livranças, cheques, extractos de factura, vales, facturas conferidas e quaisquer outros escritos particulares, assinados pelo devedor, dos quais
conste a obrigação de pagamento de quantias determinadas ou de entrega de coisas fungíveis;
~) Os títulos a qu~, por disposição especial, seja
atnbuída força executiva,
Artigo 47.0
(Requisitos

da exequibilidade

da sentença)

1. A sentença só constitui título executivo depois do
trânsito em julgado, salvo se o recurso contra ela interposto tiver efeito meramente devolutivo.
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2 .. A execução iniciada na pendência de recurso extingue-se ou modifica-se em conformidade com a decisão definitiva comprovada por certidão. As decisões intermédias podem igualmente suspender ou modificar a
execução, consoante o efeito atribuído ao recurso que
contra elas se interpuser.
3. Enquanto a sentença estiver pendente de recurso,
não pode o exequente ou qualquer credor ser pago sem
prestar caução.
Artigo 48.0
(Exequibilidade

dos despachos e das decisões arbitrais)

1. São equiparados às sentenças, sob o ponto de vista
da força executiva, os despachos e quaisquer outras
decisões ou actos da autoridade judicial que condenem
no cumprimento duma obrigação.
2. As decisões proferidas pelo tribunal arbitral são
exequíveis nos mesmos termos em que o são as decisões
dos tribunais comuns.
Artigo 49.0
(Exequibilidade das sentenças e dos títulos
exarados em país estrangeiro)

1. As sentenças proferidas por tribunais ou por árbitros em país estrangeiro só podem servir de base à
execução depois de revistas e confirmadas pelo tribunal
português competente.
2. Não carecem, porém, de revisão para ser exequíveis os títulos exarados em país estrangeiro.
Artigo 50.0
(Exequibilidade dos documentos

autênticos

extra-oficiais)

1. Os documentos autênticos extra-oficiais têm força
ex~cutiva sempre que sej am o instrumento de constituição de qualquer obrigação.
2. As escrituras públicas nas quais se convencionem
prestações futuras podem servir de base à execução,
desde que se mostre, por documento passado em conformidade com as cláusulas da escritura ou revestido
de força executiva, que alguma prestação foi efectivamente realizada no desenvolvimento da relação contratual.
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escritos

particulares)

1. A assinatura do devedor nas letras, Iivranças,
cheques e nos outros escritos particulares, exceptuado
o extracto de factura, deve estar reconhecida por notário.
2. Basta o reconhecimento por semelhança, se a execução tiver por fim o pagamento de quantia certa e o
montante da dívida constante do título não exceder
a alçada do tribunal de comarca.
O reconhecimento tem de ser presencial, se o montante da dívida for superior a este limite ou a execU'çãotiver por fim a entrega de coisas fungíveis.
3. Se a assinatura for a rogo, o escrito só goza de
força executiva quando o termo de reconhecimento da
assinatura do rogado contiver, em especial, a menção
de que o rogante sabia e podia ler o ctocumento ou de
que este lhe foi lido e o achou conforme com a sua vontade.
Artigo 52.0
(Exequibilidade

das certidões

extraídas

dos

inventários)

1. As certidões extraídas dos inventários valem como
título executivo, desde que contenham:
a) A identificação do inventário pela designação do
inventariado e do inventariante ;
b) A indicação de que o respectivo interessado tem
no processo a posição de herdeiro ou legatário;
c) O teor do mapa da partilha na parte que se refira
ao mesmo interessado, com a declaração de que a partilha foi julgada por sentença;
d) A descrição dos bens que forem apontados, de
entre os que tiverem cabido ao requerente.
2. Se a sentença de partilhas de 1.~ instância tiver
sido modificada em recurso e a modificação afectar a
quota do interessado, a certidão reproduzirá a decisão
definitiva, na parte respeitante à mesma quota.
3. Se a certidão for destinada a provar a existência
de um crédito, só conterá, além do requisito da alínea a) do n. o 1, o que do processo constar a respeito
da aprovação ou reconhecimento do crédito e forma do
seu pagamento.
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Artigo 53.0
(Cumulação de execuções)

1. Contra o mesmo devedor tem o credor a faculdade
de cumular várias execuções, ainda que fundadas em
títulos diferentes e seja qual for o valor de cada uma
delas, excepto:
a) Se não for o mesmo o tribunal competente para
todas as execuções;
b) Se as execuções tiverem fins diferentes;
c) Se a alguma das execuções corresponder processo
especial diferente do processo que deva ser empregado
quanto às outras.
2. Á forma de processo a observar é a que corresponder à soma dos pedidos cumulados.
3. Se todas as execuções forem fundadas em sentenças, a acção executiva será promovida por apenso
ao processo de maior valor, ao qual se apensarão
outros im os processos restantes.
4. Se houver outros títulos executivos, incorporar-se-ão no apenso da execução. ·Mas se algum dos títulos
for de valor superior, os processos em que tenham sido
proferidas as sentenças apensam-se ao processo formado com base no título de maior valor.
Artigo 54.0
(Cumulação sucessiva)

Enquanto

uma execução não for julgada extinta,
requerer no respectivo processo a
execução de outro título, contanto que não exista
nenhuma das circunstâncias que impedem, no geral, a
cumulação e à nova execução corresponda, sob o ponto
de vista do valor, a forma de proces o empregada na
execução pendente.
é lícito ao exequente

CAPITULO

II

Das partes
Artigo 55.0
(legitimidade

do exequente

e do executado)

1. A execução tem de ser promovida pela pessoa que
no título executivo figure como credor e deve ser ins-
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taurada contra a pessoa que no título tenha a posição
de devedor.
2. Se o título for ao portador, será a execução promovida pelo portador do título.
Artigo 56.°
(Desvios

à regra geral

da determinação

da legitimidade)

1. Tendo havido sucessão no direito ou na obrigação, deve a execução correr entre os sucessores das
pessoas que no título figuram como credor ou devedor
da obrigação exequenda. No próprio requerimento para
a execução deduzirá o exequente os factos constitutivos
da sucessão.
2. A execução por dívida provida de garantia real
pode seguir directamente contra o po uidor dos bens
onerados e, se estes não chegarem, pode a acção executiva prosseguir no mesmo processo contra o devedor,
para completa liquidação do crédito insatisfeito.
,
Artigo 57.°
(Exequibilidade

da sentença

contra

terceiros)

A execução fundada em sentença condenatória pode
ser promovida, não só contra o devedor, mas ainda
contra as pessoas em relação às quais a sentença tenha
força de caso julgado.
Artigo 58.°
(Coligação

de exequentes)

1. Podem vários credores comuns coligar-se contra
o mesmo devedor ou contra diversos devedores obrigados no mesmo título, quando as execuções tenham por
fim o pagamento de quantia certa e não se verifiquem
as excepções previstas nas alíneas a) e c) do n. ° 1 do
artigo 53.°
2. Não obsta à cumulação a circunstância
de ser
ilíquida alguma das quantias, desde que a liquidação
dependa unicamente de operações aritméticas.
3. E aplicável à coligação de exequentes o disposto
nos n.O 2, 3 e 4 do artigo 53.° para a cumulação de
execuções.
I
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Artigo 59.0
(Legitimidade

do Ministério

Público como exequente)

Compete ao Ministério Público promover a execução
por custas e multas impostas em qualquer processo.
Artigo 60.0
(Intervenção

obrigatória

de advogado)

1. As partes têm de fazer-se representar por advogado nas execuções de valor superior à alçada da Relação e nas de valor inferior a esta quantia, mas excedente ii. alçada do tribunal de comarca, quando sej am
opostos embargos.
2. No apenso de verificação de créditos, o patrocínio
de advogado só é necessário quando seja reclamado
algum crédito de valor superior à alçada do tribunal
de comarca e apenas para apreciação dele.

LIVRO II
Da competência e das garantias
da imparcialidade
OAPITULO I

Das dísposíções

gerais sobre competência
Artigo 61.0

(Competência

internacional.

Elementos

que a condicionam)

Os tribunais portugueses têm competência internacional quando se verifique alguma das circunstâncias mencionadas no artigo 65.0
Artigo 62.0
(Factores

determinantes

da competência,

na ordem

interna)

N a ordem interna, o poder jurisdicional distribui-se
pelos diferentes tribunais segundo a matéria e o valor
da causa, a hierarquia judiciária e o território; em casos
excepcionais, atende-se também à qualidade do réu.
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Artigo 63.0
(Ler reguladora

da competência)

1. A competência fixa-se no momento em que a acção
se propõe, sendo irrelevantes as modificações de facto
que ocorram posteriormente.
2. São igualmente irrelevantes as modificações de direito, excepto se for suprimido o órgão judiciário a que a
causa estava afecta ou se deixar de ser competente em
razão da matéria e da hierarquia, ou se lhe for atribuída
competência, de que inicialmente carecesse, para o conhecimento da causa.
Artigo 64.0
(Proibição

do desaforamento)

Nenhuma causa pode ser deslocada do tribunal competente para outro, a não ser nos casos especialmente
previstos na lei.

•

CAPITULO II

Da competência

internacional

Artigo 65.0
(Factores

de atribuição

da competência

internacional)

1. A competência internacional dos tribunais portug~eses depende da verificação de alguma das seguintes
CIrcunstâncias:
a) Dever a acção ser proposta em Portugal, segundo
as. regras de competência territorial estabelecidas pela
leI portuguesa;
b) Ter sido praticado em território português o facto
que serve de causa de pedir na acção;
c) Ser réu um estrangeiro e autor um português,
desde que, em situação inversa, o português pudesse ser
demandado perante os tribunais do Estado a que pertence o réu;
d) Não poder o direito tornar-se efectivo senão por
meio de acção proposta em tribunal português, desde
que entre a acção a propor e o território português exista
qualquer elemento ponderoso de conexão pessoal ou
real.
2. Quando para a acção seja competente, segundo a
lei portuguesa, o tribunal do domicílio do réu, os tribu-
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nais portugueses podem exercer a sua jurisdição desde
que o réu resida em Portugal há mais de seis meses ou
se encontre acidentalmente em território português, contanto que, neste último caso, a obrigação tenha sido contraída com um português.
3. As pessoas colectivas estrangeiras consideram-se
domiciliadas em Portugal desde que tenham aqui sucursal, agência, filial ou delegação.
CAPITULO

III

Da competência

interna

SECÇÃO I

em razão da matéria

Competência

Artigo
(Competência

66.0

do tribunal

comum)

As causas que não sejam atribuídas por lei a alguma
jurisdição especial são da competência do tribunal
comum ..
Artigo
(Tribunal

comum;

plenitude

67.0

de jurisdição

do tribunal

de comarca)

1. O tribunal comum é o civil.
2. A plenitude da jurisdição civil pertence,
meira instância, ao tribunal de comarca.

em prl-

SECÇÃO II

Competência

em razão do valor
Artigo 68.0

(Competência

dos tribunais

inferiores)

Os tribunais inferiores conhecem das causas que a lei
submete tt sua jurisdição, até ao limite de valor expressamente designado.
Artigo
(Competência

do tribunal

69.0

de comarca

cm razão do valor)

O tribunal de comarca conhece de todas as causas,
seja qual for o valor, quando não haja tribunais inferiores, e das que excedam o valor marcado como limite
à competência destes, quando os haja.
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III

Competência em razão da hierarquia
Artigo 70.0
(Competência

do tribunal

de comarca

em razão

da hierarquia)

o

tribunais de comarca conhecem dos recursos das
decisões dos tribunais inferiores, dos notários, dos conservadores do registo e de outros que por lei devam ser
para eles interpostos; julgam as acções de perdas e danos propostas, por virtude do exercício das suas funções, contra os juízes dos tribunais inferiores e magistrados do Ministério Público junto deles e contra os
funcionários judiciais da respectiva comarca; e resolvem os conflitos de competência entre as autoridades
judiciais da comarca.
Artigo 71.0
(Competência

das

Relações]

As Relações conhecem dos recursos e das causas que
por lei sejam da sua competência, e nomeadamente:
a) Dos recursos interpostos dos tribunais de comarca;
b) Das acções de perdas e danos propostas, por causa
do exercício das suas funções, contra os juízes de direito
e respectivos magistrados do Ministério Público;
c) Dos conflitos de competência entre tribunais da
mesma comarca ou entre tribunais pertencentes a comarcas diversas, mas do mesmo distrito judicial;
d) Da revisão ele sentenças proferidas por tribunais
estrangeiros ou por árbitros no estrangeiro.
Artigo 72.0
(Competência

o

do Supremo)

Supremo Tribunal de Justiça conhece dos recursos
e das causas que por lei sejam da sua competência, e
nomeadamente:
~) Dos recursos interpo tos das Relações e dos tribunais de comarca;
b), Das acções de perdas e danos propostas, por causa
do exercício das suas funções, contra juízes do Supremo
~ da Relação e contra magistrados do Ministério Público
Junto de qualquer destes tribunais;
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c) Dos conflitos de competência entre as Relações,
entre tribunais pertencentes a distrito judicial diferente
e entre secções do próprio Supremo Tribunal de Justiça;
d) Dos conflitos de jurisdição, salva a competência do
tribunal dos conflitos para resolver os que se derem entre
as autoridades e tribunais administrativos e entre aquelas ou estes últimos e os tribunais judiciais.
SECÇÃO IV

Competência territorial
Artigo 73.0
(Forum rei sitae)

1. Devem ser propostas no tribunal da situação dos
bens as acções relativas a direitos reais sobre imóveis
e bem assim as acções para arbitramento, as de despejo,
as de preferência sobre imóveis e as de reforço, redução
e expurgação de hipotecas.
As acções de reforço, redução e expurgação de hipotecas sobre navios e aeronaves serão, porém, instauradas
na circunscrição da respectiva matrícula; se 11 hipoteca
abranger móveis matriculados em circunscrições diversas, pode o autor escolher qualquer delas.
2. Se a acção tiver por objecto uma universal idade de
bens, ou bens móveis e imóveis, ou imóveis situados em
circunscrições diferentes, será proposta no tribunal da
situação dos imóveis de maior valor, devendo, para este
e~eito, atender-se à matriz predial; se o prédio estiver
situado em mais do que uma oircunscricão territorial,
pode a acção ser proposta em qualquer delas.
Artigo 74.0
(Competência

para o cumprimento

de obrigações)

1. Â acção destinada a exio-ir o cumprimento de obrigações ou a indemnização p~lo não cumprimento será
proposta no. tribunal do lugar em que, por lei ou conve~ção escrita, a respectiva obrigação devia ser cum-

prida.
2. Mas se a acção se destinar a efectivar a responsabilidade civil extracontratual,
é competente o tribunal
do lugar onde o facto ilícito foi praticado.
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Artigo 75.0
(Divórc:io

e separação)

Para as acções de divórcio e de separação de pessoas
e bens é competente o tribunal do domicílio ou da residência do autor.
Artigo 76.0
(Ac:ção

de honorários)

1. Para a acção de honorários de mandatários judiciais ou técnicos e para a cobrança das quantias adiantadas ao cliente, é competente o tribunal da causa na
qual foi prestado o serviço, devendo aquela correr por
apenso a esta.
2. Se a causa tiver sido, porém, instaurada na Relação ou no Supremo, a acção de honorários correrá no
tribunal da comarca do domicílio do devedor.
Artigo 77.0
(Inventário

e habilitação)

1. O tribunal do lugar da abertura da herança é
competente para o inventário e para a habilitação de
uma pessoa como herdeira ou representante de outra.
2. A herança de indivíduo falecido fora do País, sem
nele ter domicílio nem bens imobiliários, abre-se no
lugar em que existir a maior parte dos bens mobiliários.
A habilitação será requerida no tribunal do domicílio
do habilitando, quando a herança se abrir em país estrangeiro.
3. O tribunal onde se tenha procedido a inventário
por óbito de um dos cônjuges é o competente para o
inventário a que tiver de proceder-se por óbito do outro,
excepto se o casamento foi contraído segundo o regime
de separação absoluta de bens. Quando se tenha procedido a inventário por óbito de dois ou mais cônjuges
do autor da herança, a competência é determinada pelo
último desses inventários.
Artigo 78.0
(Regulação

e repartição

de avaria

grossa)

O tribunal do porto onde for ou devesse ser entregue
a carga de um navio, que sofreu avaria grossa, é competente para regular e repartir esta avaria.
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Artigo 79.0
(Perdas

e danos

por abalroação

de

navios)

A acção de perdas e danos por abalroação de navios
pode ser proposta no tribunal do lugar do acidente, no
do domicílio do dono do navio abalroador, no do lugar
a que pertencer ou em que for encontrado esse navio e
no do lugar do primeiro porto em que entrar o navio
abalroado.
Artigo 80.0
(Salários

por salvação

ou assistência

de

navios)

Os salários devido por salvação ou assistência de navios podem ser exigidos no tribunal do lugar em que o
facto ocorrer, no do domicílio do dono dos obj cctos salvos e no do lugar a que pertencer ou onde for encontrado o navio socorrido.
Artigo 81.°
(Extinção

de privilégios

A acção para ser
navio adquirido por
proposta no tribunal
surto no momento da

sobre

navios)

julgado livre de privilégios um
título gratuito ou oneroso será
do porto onde o navio se achasse
aquisição.
Artigo 82.0

(Processo

de falência)

1. Para O processo de falência é competente o tribunal da situação do principal estabelecimento e, na
falta deste, o do domicílio ou da sede do arguido. Tem-se como principal estabelecimento aquele cm que o
arguido exerce maior actividade comercial.
2. O tribunal da comarca onde se achar qualquer
sucursal ou representação constituída em Portugal de
sociedade estrangeira ou de comerciante estabelecido em
país estrangeiro tem competência para declarar a respectiva falência, em con equência de obrigações contraídas em Portugal ou que aqui devessem ser cumpridas, sendo porém restrita a liquidação aos bens existentes em território português.

L" Série

Ol'tDEM DO EXEl'tCI'l'O N.O 11

811

Artigo 83.0
(Procedimentos

cautelares

e diligências

antecipadas)

1. Quanto a procedimentos cautelares e diligências
anteriores à proposição da acção, observar-se-à o seguinte:
a) O arresto e o arrolamento tanto podem ser requeridos no tribunal onde deva ser proposta a acção respectiva, como no do lugar onde os ben se encontrem ou,
se houver bens em várias comarca , no de qualquer
destas;
b) Para o embargo de obra nova é competente o tribunal do lugar da obra ;
c) Para os outros procedimento.' cautelares é competente o tribunal em que deva er proposta a acção respectiva;
d) As diligências antecipadas de produção de prova
serão requeridas no tribunal do lugar em que hajam
de efectuar-se.
2. O processo dos actos e diligências a que se refere
o número anterior é apensado ao da acção respectiva,
para o que deve ser remetido, quando se torne necesário, ao tribunal em que esta for propo ta.
Artigo 84.0
(Notificações

avulsas)

As notificações avulsa serão requeridas
em cuj a área resida a pessoa a notificar.

no tribunal

Artigo 85.0
(Regra

geral)

1. Em todos os casos não previsto nos artigos anteriore, ou em disposições especiais é competente para a
noção o tribunal do domicílio do réu.
2. Se o réu não tiver residência fixa, é demandado
no lugar em que se encontrar. Se tiver mais que uma
re,idência em que viva alternadamente
e não houver
escolhido uma delas para domicílio, é demandado naquela em que se encontrar; não se encontrando em nenhuma, pode ser demandado em qualquer delas, à e colha do autor.
. 3. e o réu for incerto ou estiver ausente em parte
incerta, será demandado no tribunal do domicílio do
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autor; mas a curadoria, prOVIsona ou definitiva, dos
bens do ausente será requerida no tribunal do último
domicílio que o ausente teve em Portugal.
4. Se o réu tiver o domicílio e a residência em país
estrangeiro, será demandado no tribunal do lugar em
que se encontrar; não se encontrando em território português, será demandado no do domicílio do autor;
quando este domicílio seja em país estrangeiro, é competente para a causa o tribunal de Lisboa.
Artigo 86.0
(Regra geral, quanto às pessoas morais ou colectivas)

1. Se o réu for o Estado, ao tribunal do domicílio do
réu substitui-se o do domicílio do autor.
2. Se o réu for outra qualquer pessoa colectiva, será
demandado no tribunal da sede da administração principal ou no da sede da sucursal, agência, filial ou delegação, conforme a acção for dirigida contra aquela ou
contra esta. Mas a acção contra pessoas colectivas estrangeiras, que tenham sucursal, agência, filial ou delegação em Portugal pode ser proposta no tribunal da sede
destas, ainda que seja pedida a citação da administração principal.
Artigo 87.0
(Pluralidade de réus)

1. Havendo mais de um réu na mesma causa, devem
ser todos demandados no tribunal do domicílio do maior
número; se for igualo número nos diferentes domicílios, pode o autor escolher o de qualquer deles.
2: Quando se cumulem, porém, contra os vários réus
p~dl~os ~ue estejam entre si numa relação de dopend?:r;tCla,e ,competente para a acção o tribunal do domlCÜIO do reu contra quem for deduzido o pedido do qual
todos os outros dependam.
Artigo 88.0
(Competência

para o julgamento

dos recursos)

Os recursos devem ser interpostos para o tribunal a
que está hieràrquicamente subordinado aquele de que
se recorre.
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Artigo 89.0
(Acções em que seja parte o jui%,
sua mulher ou certos parentes)

1. Para as acções em que seja 'parte o juiz de direito,
sua mulher, ou algum seu ascendente ou descendente
por .consanguinidade e que devessem ser propostas na
comarca em que o juiz exerce jurisdição, é competente
o tribunal da comarca mais próxima, A comarca mais
próxima é aquela cuja sede esteja a menor distância
da sede da outra comarca.
2. Se a acção for proposta na comarca em que serve
o juiz impedido de funcionar ou se este for aí colocado
estando já pendente a causa, será o processo remetido
para a comarca mais próxima, observado o disposto no
artigo 123.° A remessa pode ser requerida em qualquer
estado da causa, até à sentença.
..
3. O juiz da causa pode ordenar e praticar na comarca
do juiz impedido todos os actos necessários ao andamento e instrução do processo, como se tosse juiz dessa
comarca.
4. O disposto nos números anteriores não tem aplicação nas comarcas em que houver mais de um juiz.
5. Quando seja parte um juiz interior, sua mulher,
ou algum seu ascendente ou descendente por consanguinidade, serão propostas no tribunal da respectiva
comarca, ou serão para aí remetidas, nos termos do
n." 2, as acções que, segundo as regras normais de competência, teriam de correr na circunscrição em que serve
o juiz interior.
SECÇÃO v

Disposições

especiais

sobre execuções

Artigo 90.0
(Competência

para a execução

fuadada

em sentença)

1. Para a execução que se funde em decisão proferida
por tribunais portugueses, é competente o tribunal de
1." instância em que a causa foi julgada.
2. Se a decisão tiver sido proferida por árbitros portugueses em território nacional, é competente para a
execução o tribunal da comarca em que o juízo arbitral
tiver funcionado.
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3. A execução corre por apenso ao processo onde a
decisão foi proferida, ou no traslado se o processo tiver
entretanto subido em recurso.
Artigo 91.0
(Execução de sentença

proferida por tribunais superiores)

1. Se a acção tiver sido proposta na Relação ou no
Supremo, a execução será promovida no tribunal da
comarca do domicílio do executado, salvo o caso especial do artigo 89.
2. A execução corre por apenso ao processo onde a
decisão tiver sido proferida ou no traslado, que para
esse efeito baixam ao tribunal de L'" instância.
0

Artigo 92.0
(Execução por custas, multas e indemnizações)

1. As execuções por custas, multas ou pelas indemnizações referidas no artigo 456. e preceitos análogos
serão instauradas por apenso ao processo no qual se
haja feito a notificação da respectiva conta ou liquidação.
2. Subindo em recurso qualquer dos processos, ajuntar-se-á ao da execução uma certidão da conta ou liquidação que lhe serve de base.
0

Artigo 93.0
(Execução por custas, multas e indemnizações derivadas
de condenação em tribunais superiores)

1. Quando a condenação em custas, multa ou indemnização tiver sido proferida na Relação ou no Supremo, a execução corre no tribunal de L"' instância
em que o processo foi instaurado.
2. Se o executado for, porém, funcionário da Relação
ou do Supremo, que nesta qualidade haja sido condenado, a execução corre na comarca sede do tribunal a
que o funcionário pertencer.
3. A execução tem por bnse uma certidão da conta
ou liquidação, com a identificação do processo e do responsável.
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Artigo 94.0
(Regra geral de competência

em matéria

de execuções)

1. Salvos os casos especiais prevenidos noutras disposições, é competente para a execução o tribunal do
lugar onde a obrigação deva ser cumprida.
2. Porém, se a execução for para entrega de coisa
certa ou por dívida com garantia real, são, respectivamente, competentes o tribunal do lugar onde a coisa
se encontre ou o da situação dos bens onerados.
3. Quando a execução haja de ser instaurada no tribunal do domicílio do executado e este não tenha domicílio em Portugal, mas aqui tenha bens, é competente
para a execução o tribunal da situação desses bens.
Artigo 95.0
(Execução

fundada

em sentença

çstrangeira)

A execução fundada em sentença estrangeira corre
por apenso ao processo de revisão ou no respectivo traslado, que, para esse efeito, a requerimento do exequente, baixarão ao tribunal de La instância que for
competente.
CAPITULO IV

Da extensão e modificações da competência
Artigo 96.0
(Competência

do tribunal

em relação às questões

incidentais)

1. O tribunal competente para a acção é também
competente para conhecer dos incidentes que nela se
levantem e das questões que o réu suscite como meio
de defesa.
2. A decisão das questões e incidentes suscitados não
constitui, porém, caso julgado fora do pTocesso respectivo, excepto se alguma das partes requerer o julgamento com essa amplitude e o tribunal for competente
do ponto de vista internacional e em razão da matéria
e da hierarquia.
Artigo 97.0
(Questões

prejudiciais)

1. Se o conhecimento do obj ecto da acção depender
da decisão duma questão que seja da competência do
tribunal criminal ou do tribunal administrativo, pode
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o juiz sobrestar na decisão até que o tribunal competente se pronuncie.
2. A suspensão fica sem efeito se a acção penal ou
a acção administrativa
não for exercida dentro de um
mês ou se o respectivo process{l estiver parado, por
negligência das partes, durante o mesmo prazo. Neste
caso, o juia da acção decidirá a questão prejudicial, mas
a sua decisão não produz efeitos fora do 1:1Tocessoem
que ror proferida.
Artigo 98.0
(Competência

para as. questões

reconvencionais)

O tribunal da acção é competente para as questões
deduzidas por via de reconvenção,
desde que tenha
competência 1:1am elas em razão da nacionalidade, da
matéria e da hierarquia, embora a não tenha em razão
do valor ou do território. Não tendo aquela competênCIa, fica sem efeito a reconvenção.
Artigo 99.·
(Pactos privativo e atributivo de jurisdrção)

1. Não é válido O pacto tendente a 'privar de jurisos tribunais portugueses, nos 'casos em que eles
a têm segundo o artigo 65.°, salvo se os pactuantes Iorem estrangeiros ,e se tratar de obrigação que, devendo
ser cumpnida em território estrangeiro, não se refira
a bens sitcs em Portugal.
2. E, todavia, válido o pacto destinado a atribuir
jurisdição aos tribunais portugueses nos casos em que,
sem a convenção, eles a não teriam.

dição

Artigo 100.0
(Competência

convencional)

1. As regras de competência em razão da matéria
e da hierarquia não podem· er afastadas por vontade
das 1:1al'tes; ruas é permitido a estas afastar, por ccnvenção expressa, a aplicação das regms de competência
em razão do valor e do território.
2. O acordo há-de satisfazer aos requisitos de forma
do contrato, fonte da obrigação, contanto que seja escrito, e deve designar as questões a que se refere e o
tribunal que fica sendo competente.

ORDEM DO EXERCITO N.o 14

817

3. Â competência fundada na estipulação é tão obrigatória como a que deriva da Iei.
4. Â designação das questões abrangidas pelo acordo
pode fazer-se pela especificação do facto jurídico susceptível de as originar.
CAPITULO V

Das garantias

da competência

SECÇÃO I

Incompetência

absoluta

Artigo 101.°
(Casos de incompetência

absoluta)

Â infracção das regras de competência
em razão da
matéria e da hierarquia e das regras de competência
internecíonal, salvo quando haja mera violação dum
pacto privativo de jurisdição, determina a incompelência absoluta do tribunal.

Artigo 102.°
(Regime da arguição:

legitimidade

e oportunidade)

1. Â incompetência absoluta pode ser arguida pelas
partes e deve ser suscitada oficiosamente pelo tribunal
em qualquer estado do processo, enquanto não houver
sentença com trânsito em julgado proferida sobre o
fundo da causa.
2. Exceptua-se o caso de a acção ser da competência
de tribunal especial e ter sido propo-sta perante o tribunal de comn,rca: neste caso, a incompetência só pode
ser arguida e suscitada oficiosamente até ao momento
de ser proferido o despacho saneador.
Artigo 103.°
(Em que momento

deve conhecer-se

da incompetência)

1. Se a incompetência for arguida antes de ser prof~rido o despacho saneador, pode conhecer-se dela imedIatamente ou reservar-se a apreciação para esse despacho; se for arguida posteriormente ao despacho, deve
conhecer-se logo da arguição.
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2. Só pode deixar-se para a sentença final a apreciação da incompetência absoluta, nos termos do n,? 2 do
artigo 510.°, quando o julgamento dela esteja absolutamente dependente da instrução e discussão da causa.
Artigo 104.°
(Julgamento da competência

no despacho saneador)

1. Não tendo sido arguida a incompetência absoluta
antes do despacho saneador, deve o juiz, neste despacho,
certificar-se de que é competente para conhecer da
causa em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarqma.
2. O despacho só constitui, porém, caso julgado em
relação às questões concretas de competência que nele
tenham sido decididas.
Artigo 105.°
(Efeito da incompetência

absoluta)

1. Se a incompetência absoluta do tribunal só for
verificada depois do despacho liminar, o réu será absolvido da instância.
2. Se a incompetência só for decretada depois de
findos os articulados, podem estes aproveitar-se desde
que, estando as partes de acordo sobre o aproveitamento, o autor requeira a remessa do processo ao tribunal em que a acção deveria ter sido proposta .

•
Artigo 106.0
(Valor da decisão sobre incompetência

absoluta)

A decisão sobre incompetência absoluta do tribunal,
embora transite em julgado, não tem valor algum fora
do processo em que foi proferida, salvo o disposto no
artigo seguinte.
Artigo 107.0
(Fixação definitiva

do tribunal competente)

1. Se o tribunal da Relação decidir, em via de recurso, que um tribunal é incompetente, em razão da
matéria ou da hierarquia, para conhecer do certa causa,
há-de o Supremo Tribunal de Justiça, no recurso que
vier a ser interposto, decidir qual é o tribunal com-
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petente. Neste caso é ouvido o Ministério Público e no
tribunal que ror declarado competente não pode voltar
a suscitar-se a questão da competência.
2. Se a Relação tiver julgado incompetente o tribunal
civil por a causa pertencer ao contencioso administrativo, o recurso destinado a fixar o tribunal competente será interposto para o Tribunal dos conflitos.
3. Se a mesma acção já estiver pendente noutro tribunal, aplicar-se-á, na fixação do tribunal competente, o regime dos conflitos.
SECÇÃO II

Incompetêncla

relativa

Artigo 108.0
(Em que casos se verifica)·

A infracção das
valor da causa e
gos 73. a 89. e
tência relativa do
0

0

regras de competência fundadas no
das regras estabelecidas nos artisemelhantes determina a incompetribunal.
Artigo 109.0

(Regime da arguição)

l. A incompetência
relativa só pode ser arguida
pelo réu e o prazo da arguição é o fixado para a contestação, oposição ou resposta ou, quando não haja
lugar a estas, para outro meio de defesa que lhe seja
lícito deduzir.
2. Autuado por apenso o requerimento, o juiz mandará responder a parte contrária.
3. lI; aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 302. o a 304. o
Artigo 110.0
(Influência

da arguição

sobre a marcha

do processo)

l. A dedução da incompetência não suspende o andamento regular do processo.
2. Se os articulados findarem, porém, antes do julgamento da excepção, ficam suspensos os termos da
('ausa até que seja decidida definitivamente a questão
da incompetência.
.i
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Artigo 111.0
(Instrução

e julgamento

da excepção)

l. Findo o prazo para a resposta do autor e produzidas, no prazo de dez dias, as provas oferecidas pelas
partes, o juiz decidirá qual é o tribunal competente
para a acção. A decisão que transite em julgado resolve definitivamente
a questão da competência.
2. Não é admissível prova por arbitramento
nem
qualquer diligência a efectuar por carta.
3. Se a excepção for julgada procedente, o processo
é remetido para o tribunal competente.
Artigo 112.0
(Regime

no caso de pluralidade

de réus)

Havendo mais de um réu, a sentença produz efeito
em relação a todos. Mas quando a excepção for deduzida só por um, podem os outros contestar, para o que
serão notificados nos mesmos termos que o autor.
Artigo 113.0
(Tentativa

ilícita de desaforamento)

A incompetência pode fundar-se no facto de se ter
demandado um indivíduo estranho à causa para se
desviar o verdadeiro réu do tribunal territorialmente
competente; . neste caso, a decisão que julgue incempetente o tribunal condenará o autor em multa e mdemniaação
como litigante de má fé.
Artigo 114.0
(Regime da incompetência

do tribunal

de recurso)

l. O prazo para a arguição da incompetência do t,ribunal de recurso é de oito dias, a contar ela primeira
nobificação que for feita ao recorrido ou da primeira
intervenção que ele tiver no processo.
2. Ao julgamento da excepção aplicam-se ns disposições dos artigos anteriores, feitas as necessárias ndaptnç'ões.
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SECÇÃO III

Conflitos de [urlsdíção

e competência

Artigo 115.0
(Conflito

de jurisdição

e con~lito de competência)

1. Há conflito de jurisdição quando duas ou mais
autoridades, pertencentes a diversas actividades do Estado, ou dois ou mais tribunais de espécie diferente,
se arrogam ou declinam o poder de conhecer da mesma
questão: o conflito diz-se positivo no primeiro caso, e
negativo no segundo.
2. Há conflito, positivo ou negativo, de competência
quando dois ou mais tribunais da mesma espécie se
consideram competentes ou incompetentes para conhecer da mesma questão.
•
3. Não há conflito enquanto forem susceptíveis de
recurso as decisões proferidas obre a competência.
Artigo 116.0
(Regras para a resolução

dos conflitos)

1. O conflitos de jurisdição serão resolvidos pelo
Supremo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal dos conflitos, conforme o disposto na alínea d) do artigo 72.
os conflitos de competência são solucionados 'Pelo tribunal de menor categoria que exerça jurisdição sobre as
autoridades em conflito.
2. O processo a seguir no julgamento pelo Tribunal
dos conflitos é o estabelecido na re pectiva legi lação ;
para julgamento dos conflito de jurisdição ou de competência, cuja resolução caiba aos tribunais comuns,
Ob;;orvl1r-se-~ío disposto nos artigos seguintes.
0

;

Artigo 117.o
(Pedido de resolução

do conflito)

1. A decisão do conflito pode ser solicitada por qualquer das partes ou pelo Ministério Público, mediante
requ~rimento em que e e:-lpecifiquem os factos que o
exprImem.
:~. Ao requerimento, que é dirigido ao 'presidente do
trtbunal competente para resolver o confhto e apresen-
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ta do na secretaria desse tribunal, juntar-se-ão os documentos necessários e nele se indicarão as testemunhas.
Artigo
(Indeferimento

liminar

ou

118.

o

notificação

para a resposta)

1. Se o juiz ou relator entender que não há conflito,
indefere imediatamente o requerimento. No caso contrário, manda notificar as autoridades em conflito para
que suspendam o andamento dos respectivos processos,
quando o conflito seja positivo, e para que respondam
dentro do prazo que for designado.
2 . .A notificação das autoridades é feita pelo correio,
em 'carta registada. O prazo para a resposta começa a
contar-se três dias depois de expedida a carta, ou finda
a dilação fixada pelo juiz ou relator quando a carta
for expedida para fora do continente ou da ilha em que
se processa o conflito.
Ar Ligo 119.0
(Resposta)

1. As autoridades em conflito responderão em ofício,
confiado ao registo do correio, podendo juntar quaisquer certidões do processo.
2. Considera-se apresentada em tempo a resposta que
for entregue na estação postal respectiva dentro do
prazo fixado.
Artigo
(Produção

120.0

de prova e termos

posteriores)

I , Hecebida a resposta ou depois de se verificar que
já não pode ser aceita, segue-se a produção da prova
testemunhal, se tiver sido oferecida, faculta-se o process? aos advogados constituídos, para alegarem por
escrito, dá-se vista ao Ministério Público e, por fim,
decide-se.
2. Se o conflito houver de ser resolvido pela Relação
ou pelo Supremo, a prova testemunhal
é produzido,
por meio de carta, na comarca em que se localiza o
facto que se pretende averiguar; e, finda a vista (' ()
exame, é o conflito julgado como o agravo.

j.a
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Artigo 121.0
(Aplicação

do processo

a outros

casos)

o

que fica disposto nos artigos 117." a 120." é aplicável a quaisquer outros conflitos que devam ser resolvidos pelas Relações ou pelo Supremo e também:
a) Ao caso de a mesma acção estar pendente em tribunais diferentes e ter passado o prazo para serem
opostas a excepção de incompetência e a excepção de
Iitiapendência ;
b) Ao caso de a mesma acção estar pendente em tribunais diferentes e um deles se ter julgado competente,
não podendo já ser arguida perante o outro ou outros
nem a excepção de incompetência nem a axcepção de
1itispendência ;
•
c) Ao caso de um dos tribunais se ter julgado incompetente e ter mandado remeter o processo para tnibunal
diferente daquele em que pende a mesma causa, não
podendo já er arguidas perante este nem a excepção
de incompetência nem a e,xcepção de Iitispendência.
CAPITULO

VI

Das garantias da imparcialidade
SECÇÃO I

Impedimentos
Artigo 122.0
(Casos de impedimento

do juiz)

. 1.
enlium juiz pode exercer as suas funções, em
Jurisdição contenciosa ou vol untária:
a) Quando sej a parte na causa, por si ou como representante de outra pe. soa, ou quando nela tenha um
Interesse que lhe permitis e ser parte principal;
b) Quando sej a parte na causa, por si ou como repr scntante de outra pcssoa, o seu cônjug-e ou algUl?
seu parente, por consanguinidade ou afinidade, em Iinhn recta ou no secundo
srrau da linha transversal, ou
rr->
~luando qualquer de tas pesi'ioa tenha na causa um
Interesse <lue 111(' permitis e figurar nela como parte
principal;
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c) Quando tenha intervindo na causa como mandatário ou perito ou quando haj a que decidir questão sobre que tenha dado parecer ou se tenha pronunciado,
ainda que oralmente;
d) Quando tenha intervindo na causa como mandatário judicial o seu cônju8'e ou' algum seu parente,
por consanguinidade
ou afinidade, em linha recta ou
no segundo grau da linha transversal;
e) Quando se trate de recurso, que não sej a para o
tribunal pleno, interposto em processo no qual tenha
tido intervenção como juiz de outro tribunal, quer proferindo a decisão recorrida, quer tomando de outro
modo posição sobre questões suscitadas no recurso;
f) Quando se trate de recurso de decisão proferida
por algum seu parente, por consanguinidade
ou afinidade, em linha recta ou no segundo grau da linha
transversal, ou de decisão que se tenha pronunciado
sobre a proferida por algum seu parente nessas condições;
g) Quando seja parte na causa pessoa que contra
ele propôs acção civil por perdas e danos ou que contra
ele deduziu acusação penal, em consequência de factos
praticados no exercício das suas funções ou por causa
delas, ou quando seja parte o cônjuge dessa pessoa ou
um parente dela, por consanguinidade
ou afinidade,
em linha recta ou no segundo grau da linha transversal, desde que a acção ou a acusação já tenha sido
admitida;
h) Quando haj a deposto ou tenha que depor como
testemunha,
2. O impedimento da alínea d) do número anterior
só se verifica quando o mandatário já tenha começado
a exercer o mandato na altura em que o juiz foi colocado no respectivo tribunal ou circunscrição; na hipótese inversa, é o mandatário que está inibido de exercer o patrocínio,
3. Nas com arcas em que haja m ais de um juiz ou
perante os tribunais superiores, não pode ser admitido
como ma~d,atário judicial o cônjuge ou parente, por
consanguinidade
ou afinidade, em linha recta ou no
segundo grau da linha transversal, do juiz que, por
virtude da distribuição, haja de intervir no julgame'nto
da causa; mas se essa pessoa já tiver requerido ou
alegado no processo, na altura da distribuição, é o juiz
que fica impedido de Iuncionur.

ORDEM

1.' Série

DO EXERCITO

N.o lJ

825

Artigo 123.°
(Dever

do juiz

impedido)

1. Quando se verifique alguma das causas de impe(Emento, deve logo o juiz, por despacho nos autos,
declarar-se impedido. Se o não fizer, podem as partes,
até à sentença, requerer a declaração do impedimento.
Seja qual for o valor da causa, é sempre admissível
~'ecurso da decisão de indeferimento,
para o tribunal
Imediatamente superior; o recurso sobe imediatamente
e em separado, seja qual for a forma do processo.
2. Do despacho proferido sobre o impedimento de
algum dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça pode
reclamar-se para a conferência, que decide com intervenção de todos os juízes da respectiva secção, excepto aquele a quem o impedimento respeitar. Na Rela<:ão é aplicável o disposto no n.? 3 do artigo 700.°,
ainda que o despacho sobre o impedimento seja proferido por algum dos juízes adjuntos, mas o agravo,
quando o houver, sobe imediatamente e em separado.
a. Declurudo o impedimento, a causa é remetida ao
tribunal competente, caso se verifique a hipótese prevista no n." 2 ou no n." 5 do artigo 89.°; nos restantes
casos, pas a ao juiz substituto. Nos tribunais superiores observar-se-á
o disposto no n." 1 do artigo 227.°
ou passará a causa ao juiz imediato, conforme o impedimento respeite ao relator ou a qualquer dos adJuntos.
c\rtigo 124.°
(Casos

de impedimento

nos

tribunais

colectivos)

1. Não podem intervir simultâneamente
no julgamento de tribunal colectivo juízes que sejam parentes,
por consanguinidade ou afinidade, em linha recta ou
no secundo grau da linha colateral. .
2. Tratando-se de tribunal colectivo de comarca, dos
juízes licados pelo parentesco, a que se refere o número anterior, intervir~í unicamente o presidente; e se
o impedimento disser respeito somente aos adjuntos,
intervirá o mais antigo, salvo se algum deles for o
juiz da causa, pois E'nião é e te que intervém. Nos tribunais superiores ~ó inten'irá o juiz que deva votar
em primeiro lugar.
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Artigo 125.°
(Impedimentos
do Ministério
Público
e dos funcionários
da secretaria)

1. Aos representantes do Ministério Público é aplicável o que fica disposto nas alíneas a), b) e g) do
n. o 1 do artigo 122. Estão também impedidos de funcionar quando tenham intervindo na causa como mandatários ou peritos, constituídos ou designados pela
parte contrária àquela que teriam de representar ou
a quem teriam de prestar assistência.
2. Aos funcionários da secretaria é aplicável o disposto nas alíneas a) e b) do n. o 1 do artigo 122. também não podem funcionar quando tenham intervindo
na causa como mandatários
ou peritos de qualquer
das partes.
3. O representante do Ministério Público ou o funcionário da secretaria, que esteja abrangido por qualquer impedimento, deve declará-lo imediatamente
no
processo. Se o não fizer, o juiz, enquanto a pessoa impedida houver de intervir na causa, conhecerá do impcdimento, oficiosamente ou a requerimento de qualquer
das partes, observando-se o disposto no artigo 136.
A procedência do impedimento do funcionário da secretaria, ainda que por este declarado, é sempre apreciada pelo juiz.
0

0

;

0

SECÇÃO

II

Suspeições
Artigo 126.°
(Pedido

de escusa

por parte

do juis)

l . O juiz não pode declarar-se voluntàriamente
suspeito; mas pode pedir que seja dispensado de intervir
na <·au~a quando se verifique nlgull1 dos ('nRO:'!previstos
ll? arbg,? s~gulllte e, além disso, quando, por outras
cIrcunstancIas ponderosas, entenda que pode suspcttar-se da sua imparcialidade.
2. O pedido será apresentado antes de proferido o
primeiro despacho ou antes da primeira intervençãc
no processo, se esta for anterior a qualquer despachoQuan~o forem supervenientes os fados que jlU\tificalll
o pedido ou o conhecimento deles pelo juiz, a escusa
será solicitada antes do primeiro despacho ou intery<,nção no processo, posterior a esse conhecimento.
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3. O pedido conterá a indicação precisa dos factos
que o justificam e será dirigido ao presidente da Relação respectiva ou ao presidente do Supremo Tribunal
de Justiça, se o juiz pertencer a este tribunal.
4. O presidente pode colher quaisquer informações
e, quando o pedido tiver por fundamento algum dos
fados especificados no artigo seguinte, ouvirá, se o entender conveniente, a parte que poderia opor a suspeição, mandando-lhe entregar cópia da exposição do juiz.
Concluídas esta diligências ou não havendo lugar
a elas, o presidente decide sem recurso.
5. :fj aplicável a este caso o que vai disposto no art igo 132.°
,\ rtigo 127.0
(Fundamentos

de suspeição)

1. A~ partes HÓ podem opor suspeição ao .1 \LJ~ pu)'
algum dos fundamentos seguintes:
a) Se existir parentesco, não compreendido no <11'ligo 122.°, por consanguinidade ou afinidade, em linha
recta ou nté no quarto grau da linha transversal, entre
o juiz ou sua mulher e alguma das partes ou ppsfloa
que tenha, em relação ao objecto da causa, interesse
que lhe permitisse ser nela parte principal;
b) Se houver causa em que sej a parte o juiz ou sua
mulher, ou algum parente de qualquer deles, por consanguinidade ou afinidade, em linha recta, c alguma
das partos for juiz nessa causa;
c) Se houver, ou tiver havido no' três ano" antccodentea, qualquer causa, não compreendida na alínea .ri)
do n ." 1 do artigo 122.°, entre alguma das partes ou o
,;pu cônjuge p o juiz ou sua mulher,
ou algum parente
(1(' qualquer deles, por consanguinidade ou afinidade,
em linha recta;
d) Se o juiz, ua mulher, ou algum parente de qualquer dele, por consanguinidade ou afinidade, P]Jl linhu
r~cta, for credor ou devedor de alguma elas partes, (~1l
twe1' interesse jurídico em que a decisão elo pleito spp
favorável a uma das partes;
e) Se o juiz for protutor, herdeiro presumido, donatá~io ou ~uno de alguma das partes e "e for memhro
d.a (hrccção ou administracão de qualquer corpo r-ol ectl\O, parte na cau a;
.
f) Se o juiz tiver 1'pcebido dádivus autes 0\1 111'!lo!"
de in taurado o processo e por causa dele, ou se ti \"('1'
fOrneeiélo meios para as despesas do processo :
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.9) Se houver inimizade
grave ou grande intimidade
entre o juiz e alguma das partes.
2. O disposto
na alínea
c) do número
anterior
abrange
as causas criminais
quando as pessoas aí designadas sej am ou tenham sido ofendidas,
participantes
ou arguidas.
3. Nos casos das alíneas c) e d) do n. ° 1 é julgada
improcedente
a suspeição quando as circunstâncias
de
facto convençam
de que a acção foi proposta ou o crédito foi adquirido
para se obter motivo de recusa do
JUIZ.

Artigo 128.°
(Prazo

para a dedução

da suspeição)

1. O prazo para a dedução da suspeição corre desde
o dia em que, depois de o juiz ter despachado
ou intervindo no processo, nos termos do n.? 2 do artigo 126.°,
a parte for citada ou notificada
para qualquer
termo
ou intervier
em algum acto do processo. O réu citado
para a causa pode deduzir a suspeição no mesmo prazo
que lhe é concedido para a defesa.
2 . .Â. parte pode denunciar
ao juiz o Iuudameuto
da
suspeição,
antes de ele intervir no prece soo Nesse caso
o juiz, se não quiser fazer uso da faculdade
concedida
pelo artigo 126.°, declará-lo-é
logo em despacho no processo e suspender-se-ão os termos de te até decorrer o
prazo para a dedução da suspeição,
contado a partir
da notificação
daquele despacho.
.
3. Se o fundamento
da suspeição ou o seu conheci~n~nto for superveniente, a parte denunciará
o facto ao
JUIZ logo que tenha
conhecimento
delo, sob pena de
não poder mais tarde arguir a suspeição.
Observar-se,-á
neste caso o disposto no número anterior.
4. Se o juiz tiver pedido dispcusa
de intervir
uu
cuuaa , mas o seu pedido não houver sido atendido,
a
suspeição RÓ pode Ror oposta por fundamento
diferente
do que ele tiver inyoeado
o o prazo para a dedHçiio
corro desde a primeira
notificação
ou intervenção
da
parte no processo, posterior ao indeferimento
do pedido
de eSCURa do juiz.
Artigo 120.°
(Como

se deduz

e processa

I. O rc('u~anü'
ind icurti
tos du SUHI)('l~'ão c, nutuudo

a suspeição)

com precisâo

() requerimento

O~ ftllHlnlll<'llpor ap('ll~O.

1." ~éri()

N." 1--1
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é este concluso ao juiz recusado para responder. A falta
de resposta ou de impugnação dos factos alegados importa confissão destes.
2. Não havendo diligências instrutórias a efectuar,
o juiz mandará logo desapensar o processo do incidente
e remetê-lo ao presidente da Relação; no caso contrário, o processo é concluso ao juiz substituto, que ordenará a produção das provas oferecidas e, finda esta,
a remessa do proceRso. Não são admitidas diligências
por carta.
3. E aplicável a este caso o disposto nos artigos 302.°
a 304.
4. A parte contrária ao recusante pode intervir no
incidente como assistente.
0

Artigo 130. o
(Julgamento

da suspeição)

1. Recebido o processo, o presidente da Relação pode
requisitar das partes ou do juiz recusado os esclarecimentos que julgue necessários. A requisição é feita
por ofício dirigido ao juiz recusado, ou ao substituto
quando os esclarecimentos devam ser fornecidos pelas
partes.
2. Se os documentos destinados a fazer prova dos
fundamentos da Ruspeição ou da resposta não puderem
ser logo oferecidos, o presidente admiti-los-á
posteriormente, quando julgue justificada a demora.
3. Concluídas as diligências que se mostrem necessárias, o presidente decide sem recurso. Quando julgar
improcedente a suspeição, apreciará se o recusantp
procedeu de má fé.
Artigo 131.0
(Suspeição

oposta

a juiz

da

Relação

ou do Supremo)

A suspeição oposta a juiz da Relação ou do Supremo
é julgada pelo presidente
do respectivo tribunal,
()bticrv~ndo-se, na parte np licãvel, o disposto nos artigos antecedentes. As testemunhas são inquiridas pelo
próprio presidente.
Artigo 132.°
(Influência

da arguição

na marcha

do processo)

1. A causa principal :-l'g'ue os seus Í<'1'1ll0S, iuterviudo
llt'la o juiz suhsl il uto ; mas nem o despaellO saneador
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nem a decisão final são proferidos enquanto não estiver
julgada a suspeição,
2. Nas Relações e no Supremo, quando a suspeição
for oposta ao relator, servirá de relator o primeiro
adjunto e o processo irá com vista ao juiz imediato ao
último adjunto; mas não se conhece do objecto do feito
nem se profere decisão que possa prejudicar o conhecimento da causa. enquanto não for julgada a suspeiçâo.
Artigo 103.°
(Procedência

da escusa

ou da suspeição)

1. .J nlgada procedente a escusa ou a suspeição, continua a intervir no processo o juiz que fora chamado
em substituição, nos termos do artigo anterior.
2. Se a escusa ou a suspeição for desatendida, inter"irá na decisão da causa o juiz que se escusara ou que
fora averbado de suspeito, ainda que o processo tenha
já OH vistos necessários pam o julgamento.
Artigo 134.°
(Suspeição

oposta

aos

funcionários

da secretaria)

Podem também as partes opor suspeição aos funcionários da secretaria com os fundamentos indicados nas
\'árias alíneas do n.? 1 do artigo 127.°, exceptuada a
alínea b). Mas os factos designados nas alíneas c) e d)
do mesmo artigo só podem ser invocados como fundamento de suspelção quando se verifiquem entre o funcio'Illlrio ou sua mulher e qualquer das partes.
Artigo 135.°
(Contagem

do praxe

para

a dedução)

1. O p,razo para o autor deduzir a suspeição conta-sr
do recebimento da petição inicial na secretaria ou da
d~strib,uição, e desta depender a intervenção do funcionario.
O réu pode deduzir a suspeição no mesmo prazo em
\llll' li1€' é permitido
apresentar a def'esn,
:2. Sendo superveniente a causa da suspeição, o prazo
couta-se desde que o facto tenha chegado ao conhecimento do interessado.
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Artigo 136.°
(Processamento

do incidente)

o

incidente é processado nos termos do artigo 129.°,
com as modificações seguintes:
a) Ao recusado é facultado o exame do processo para
responder, não tendo a parte contrária ao recusante
intervenção no incidente j
b) Enquanto não for julgada a suspeição, o funcionário não pode intervir no processo j
c) O juiz da causa proverá a todos os termos e actos
do incidente e decidirá, sem recurso, a suspeição.

LIVRO III
Do processo

TITULO I
Das disposições

gerais

CAPITULO

I

Dos aclos processuais
SECÇÃO I

Actos cm

geral

SUBSECÇÃO

Disposições
Artigo
(Princípio

I

comuns
137.°

da limita~ão

dos actos)

Não é lícito real izar 110 p1'oeesso actos inúteis, inc?rrendo em responsabil idnde dise ipl inar os funcionú
rIOs quC' O~ prat iquem ,
Artigo

138.°

(Forma dos actos)

Quando não estej a exp1'es ameute regulada na le!,
o~ actos prece suais terão a forma que, em tC'r~nos.mais
~l111ples,melhor ~(' njusí« no fim q1l(' visam atIl1g'lJ'.
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Artigo 139.°
(Língua a empregar nos actos)

1. Nos actos judiciais usar-se-a a língua portuguesa.
2. Quando hajam de ser ouvidos, os estrangeiros
podem, no entanto, exprimir-se em língua diferente,
se não conhecerem a portuguesa, devendo nomear-se
um intérprete, quando seja necessário, para, sob juramento de fidelidade, estabelecer a comunicação. A intervenção do intérprete é limitada ao que for estritamente indispensável.
Artigo 140.°
(Tradução de documentos

escritos em língua estrangeira)

1. Quando se ofereçam documentos escritos em língua estrangeira,
desacompanhados de tradução legalmente idónea, e no tribunal não houver tradutor oficial,
pode o juiz ordenar, oficiosamente ou a requerimento
da parte contrária, que o apresentante junte tradução
feita por notário ou autenticada pelo funcionário diplomático ou consular do Estado respectivo.
2. Na falta de funcionário diplomático ou consular
do Estado respectivo e na impossibilidade de obter a
tradução notarial, é o documento traduzido por perito
nomeado pelo tribunal.
Artigo 141.0
(Meios de expressão e comunicação

dos surdos e mudos)

Tendo de ser interrogado um surdo, um mudo ou UJll
Rurd?-mudo, a pa1avra é substituída pela escrita,. na
medl~a e~ que for necessário e possivel. Em últuno
ca~o.l~tervlrá um intérprete, que, sob juramento, transmrtirá as perguntas· ou as respostas 011 umas e outras.
Artigo 142.0
(Lei reguladora da forma dos actos)

A forma dos diversoR netos processuais é regulada
pela lei que vigore no momento em que RiTO praticados.
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Artigo 143.°
(Em que dias se suspende

a prática

de actos)

1. Os actos judiciais não podem ser praticados nos
domingos nem em dias feriados nem durante as férias.
Exceptuam-se as citações, notificações, arrematações e
os actos que se destinem a evitar dano irreparável.
2. Quando for feriado o dia destinado a sessões ou
actos judiciais a praticar em dia designado por lei,
terão eles lugar no primeiro dia útil que se seguir.
Artigo 144.°
(Designação

do praxo judicial)

1. O prazo judicial é marcado pela lei ou por despacho do juiz.
•
.
2. O prazo de proposição das acções é regulado pela
lei substantiva.
.
Artigo 145.°
(Continuidade

do praxo)

O prazo judicial é contínuo. Começa a correr independentemente de assinação ou de qualquer outra folio
malidade e corre seguidamente,
mesmo durante as
férias e nos domingos e dias feriados, salvas as disposições especiais deste Código.
Artigo 146.°
(Modalidades

do praxo.

Justo impedimento)

1. O prazo é dilatório ou peremptório. O primeiro
difere para certo momento a possibilidade de realização de qualquer acto ou o início ou continuação da
contarrem dum outro prazo; o decurso do prazo peremptório faz extinguir o direito a praticar o acto respectivo, salvo o caso de justo impedimento.
2. Se o prazo peremI,Jtório findar nas férias, em domingo ou dia feriado e o acto não puder, por sua natureza, praticar-se nesse dia, o termo do prazo transfere-Se para o primeiro dia útil que se seguir.
3. Â parte que alegue o ju~to impedin;te~to ofe.recerá logo as provas da sua verificação. O JUIZ, ~uvlda
a parte contrária, admitirá o re~uerente .a pra~lCar o
acto fora do prazo, se julgar verIficado o impedimento
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e reconhecer que [I parte se apresentou a requerer logo
que ele cessou.
4. Só se considera justo impedimento o evento normalmente imprevisível e estranho à vontade da parte
e que a coloque na impossibilidade de praticar o acto
por si ou por mandatário.
Artigo 147.0
(Improrrogabilidade

dos prazos)

O prazo judicial marcado pela lei é improrrogável,
salvos os casos nela previstos.
Artigo 148.0
(Contagem

do prazo)

1. Não se conta no prazo, ainda que seja expresso
em horas, o dia em que começar, mas conta-se aquele
em que findar.
2. Quando um prazo peremptório se seguir a uU;
prazo dilatório, os dois prazos consideram-se um so
para o efeito da aplicação deste artigo.
3. O prazo de mês é sempre de trinta dias. O prazo
de ano finda em dia igual àquele em que começou U
ser contado.
Artigo 149.0
(Em que lugar se praticam

os actos)

1. Os actos judiciais realizam-se no lugar em que
. efi cazes j mas po dem rea 1"lZ ar -.se elll
possam ser mais
t
lugar diferente, por motivos de deferência ou de JUs o
impedimento.
2. Quando nenhuma razão imponhn outro lugar, os
actos real izam-se no tribunal.
SUBSECÇÃO

II

AI'IOS rias parles
A rtigo 150.0
(Quem pode requerer)

.
escritos
1. Os requerimentos e re po tas podem ser . xija
e assinados pelos interessadoe, salvo quando a lei e .
a assinatura de mandatário judicial.
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2. Não sendo os intere sados conhecidos no tribunal,
pode ser-lhes exigida a exibição do respectivo bilhete
de identidade ou, se o não tiverem, o reconhecimento,
por notário, da sua assinatura.
Artigo 151.°
(Definição

de articulados)

1. Os articulados são as peças em que as partes
expõem os fundamentos da acção e da defesa e formulam os pedidos correspondentes.
2. Quer nas acções, quer nos seus incidentes, quer
no procedimentos cautelares, é obrigatória a dedução
por artigos dos factos susceptíveis de serem levados
à especificação ou ao questionário.
Artigo 152.°
(Exigência

de duplicados)

1. Os articulados
são apre sentados em d liplicado;
quando o articulado seja opo to a mais de uma pessoa,
oferecer-se-ão tantos duplicados quantos forem os intere . ados que vivam em economia separada, salvo se forem representados pelo mesmo mandatário.
2. O articulados que não. ejam acompanhados dos
duplicados devidos não são recebido ; se a falta respeitar, porém, t~ petição inicial, será esta recebida,
mas o juiz marcará prazo ao autor para apresentação
dos respectivos duplicados, sob pena de indeferimento.
3. Além dos duplicados que hão-ele ser entregues à
parte contrária, deve a parte oferecer mais um exemplar ele cada articulado, em papel isento de selo, para
ser arquivado e servir ele ba: e à reforma do processo
em cnso de descaminho.
Se a parte não juntar o duplicado isento de selo,
mandar-Re-á extrair cópia do articulado, pagando o
responsável o triplo elas despesas a que a cópia der
l~lgar, a qual é para o efeito contada como se de corüelão se tratasse.
Artigo 11i3.0
(Regra geral sobre o prazo)

.'"a falta de disposição
ospeciul, é de cinco dias o
prazo para as PU" tos requer~rt'Jll qualquer
acto ou diliti
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gência, arguirem nulidades, deduzirem incidentes ou
exercerem qualquer outro poder processual; e também
é de cinco dias o prazo para a parte responder ao que
for deduzido pela parte contrária.
Artigo 154.0
(Sanções contra os excessos cometidos
pelos mandatários judiciais e outras pessoas)

1. Os mandatários
judiciais
que, por escrito ou
oralmente, se afastem do respeito devido às instituições vigentes, às leis ou ao tribunal serão advertidos
com urbanidade pelo presidente, que pode, além disso,
mandar riscar quaisquer expressões ofensivas ou retirar-lhes a palavra, tudo sem prejuízo do disposto na
legislação penal. Se o infractor não acatar a decisão
que lhe retira a palavra, pode o presidente fazê-lo sair
da sala do tribunal ou do local em que o acto se realiza.
2. Quando tenha sido retirada a palavra a advogado
ou candidato à advocacia, é dado conhecimento do
facto à Ordem dos Advogados, especificando-se os excessos cometidos, para que a Ordem possa exercer a
sua jurisdição disciplinar.
3. Dos desmandos cometidos pelos magistrados do
Ministério Público é dado conhecimento ao respectivo
superior hierárquico.
4. Sendo o abuso cometido pelas próprias partes ou
por outras pessoas, pode o presidente aplicar-lhes as
mesmas sanções que aos mandatários judiciais e pode
ainda condená-las em multa, conforme a gravidade
da falta.
5. Não se consideram ofensivas as expressões e Imputações necessárias à defesa da causa.
Artigo 155.0
(Apreciação

dos excessos

feita

pelos tribunais

superiores)

1. Nos processos pendentes nos tribunais superiores
só por acórdão se pode mandar riscar o que estiver escrito ou aplicar a pena de multa .
. 2. Das decisões, da 1.&ou 2.&instância, que mandem
riscar quaIsquor o.·pressões ou condenem em multa
cabe agravo com efeito suspensivo. Pode também agravar-se da decisão que retiro a palavra OlL ordene a I'X-
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pulsão; neste caso, interposto o agravo, suspende-se a
audiência ou sessão até que o recurso seja definitivamente julgado.
3. Se o excesso ror cometido numa alegação apresentada no tribunal recorrido, é ao tribunal superior
que compete exercer o poder disciplinar, salvo no caso
de agravo, em que esse poder compete também ao tribunal recorrido, quando haja de sustentar o despacho
ou reparar o agraYo.
A desistência ou deserção do recurso não obsta a que
se corrij am os excessos de linguagem cometidos nas alegações, competindo nestes casos a repressão ao tribunal
perante o qual se encontre o processo no momento da
desistência ou da deserção.
SUBSECÇÃO

III

Actos dos maqlstrados
Artigo 156.'
. (Dever de administrar justiça. Conceito de sentença)

1. Os juízes têm o dever de administrar justiça, proferindo despacho ou sentença sobre as matérias pendentes e cumprindo, nos termos da lei, as decisões dos
tribunais superiores.
2. Oabe a designação de sentença ao acto pelo qual
o juiz decide a causa principal ou algum incidente
que apresente, segundo a lei, a figura de uma causa.
As decisões dos tribunais colectivos têm a denominação
especial de acórdãos,
Artigo 157.'
(Requisitos externos da sentença

e do despacho)

1. O relatório e os fundamentos dos despachos, senten~as ou acórdãos podem ser dactilograrados,
mas a
decIsão tem de ser manuscrita pelo juiz ou relator, que
datará e assinará, res alvando as emendas de todo o
tex.to e rubricando as folhas dactilografadas.
Os acórdã~s são também assinados pelos outros juízes que
haJam intervindo, salvo se não estiverem presentes, do
que se fará menção.
.
2, As assinaturas dos juízes podem ser feitas com o
nome abreviado,
3. O~ despachos e sentenças proferidos oralmente no
decur o de acto de que deva lavrar-se auto ou acta
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são aí reproduzidos. A assinatura do auto ou da acta,
por parte do juiz, 'garante a fidelidade da reprodução.
4. As sentenças e os acórdãos finais são registados
em livro especial.
Artigo 1(íS.o
(Dever de fundamentar

a decisão)

1. As decisões proferidas sobre qualquer pedido controvertido ou sobre alguma dúvida suscitada no pro~
cesso são sempre fundamentadas.
2. A justificação não pode consistir na simples adesão
aos fundamentos alegados no requerimento ou na oposição.
Artigo 159.°
(Praxo para os actos dos juízes)

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 143.°, os prazos para sentenças, despachos e, vistos dos j uízes não
correm nas férias do Natal, do Carnaval e da Páscoa.
2. Na falta de disposição especial, os despachos que
não sejam de mero expediente serão proferidos dentro
do prazo de cinco dias. Os despachos de mero expediente serão proferidos no próprio dia, salvo o caso
de manifesta impossibilidade.
Artigo 160.0
(Prazo geral para as promoções)

As promoções do Ministério Público são dadas dentro do prazo de três dias, salvo se outro prazo for fixado
por lei 0\1 pelo juiz.
SUDSECÇÃO

IV

Actos da secretaria
Artigo 161.0
(Composição

dos autos e termos)

. 1. Os termos e autos do processo são escritos ou dactilcgrafados pelo funcionário da secretaria a quem o
encargo couber.
2. ~ lícito o uso de modelos impressos ou de carimbos, que o funcionário completará.
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Artigo 162.°
(Requisitos

externos

dos autos

e termos)

1. Os termos, autos e certidões judiciais não conterão espaços em branco, que não sejam inutilizados, nem
entrelinhas, rasuras ou emendas, que não sejam ressalvadas.
2. Não se fará uso de abreviaturas e serão sempre
escritas por extenso as datas e bem assim os números,
a que estejam ligados direitos ou responsabilidades.
Artigo 163.°
(Princípio

da auto-suficiência

do auto

e do termo)

Cada auto e termo deve dar a conhe~er, só pelo seu
teor, o acto respectivo, sem que se torne necessário recorrer a outras peças do processo.
Artigo 164.°
(Assinatura

dos autos

e dos termos)

1. Os autos e termos são válidos desde que estejam
assinados pelo juiz e respectivo funcionário. Se no acto
não intervier o juiz, basta a assinatura do funcionário,
salvo se o acto exprimir a manifestação de vontade de
alguma das partes ou importar para ela qualquer responsabilidade, porque nestes casos é necessária também
a assinatura da parte ou do seu representante.
2. Quando seja necessária a assinatura da parte e
esta não possa, não queira ou não saiba assinar, o auto
ou termo será assinado por duas testemunhas que a reconheçam.
Artigo 165.°
(Rubrica

das folhas

do processo)

1. O funcionário da secretaria encarregado do pr?cesso é obrigado a rubricar as folhas em que não haja
a sua assinatura; e os juízes rubricarão também as
folhas relativas aos actos em que intervenham, exceptuadas aquelas em que assinarem.
. .
~. As partes e seus mandatários têm o direito de rubncar quaisquer folhas do processo.
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Artigo 166.°
[Praxes

para o expediente

da secretaria)

1. No prazo de dois dias, salvos os casos de urgência,
deve a secreta ria fazer os processos conclusos, continuá-los com vista ou facultá-los para exame, passar os
mandados e praticar os outros actos de expediente.
2. No próprio dia, sendo possível, deve a secretaria
submeter a despacho, avulsamente, os requerimentos
que não respeitem ao andamento de processos pendentes,
juntar a estes os requerimentos, respostas, articulados
e alegações que Ihes digam respeito ou, se forem apre-sentados fora do prazo ou houver dúvidas sobre a legalidade da junção, submetê-los a despacho do juiz, para
este a ordenar ou recusar.
3. O prazo pam conclusão do processo a que se junte
qualquer requerimento conta-se da apresentação deste
ou da ordem de junção.
Artigo 167.°
(Actos a realizar

pelos oficiais de diligências)

1. Os actos judiciais que incumbem aos oficiais de
diligências são praticados em face de mandado assinado
em nome elo juiz ou relator pelo funcionário da secretaria encarregado do proce so ou em face elo de pacho que
os ordenar, se tiver sido lançado em papel avulso.
2. O prazo de cumprimento dos mandados e despachos, a que se refere o número anterior, é de cinco dias,
a contar da entrega do mandado ou do papel com o
despacho, salvos os casos de urgência.
3. Os. oficiais de diligências e mais. funcionários das
secretarias do Supremo Tribunal de Justiça e da Relações podem praticar os actos judiciais que lhes incumbam em toda a área da comarca sede do respectivo tribunal.
Artigo 168. o
(Exame, na secretaria, dos processos pendentes ou arquivados)

TIl

Os processos pendentes ou arquivado 'Podem er oxainados na secretaria pelas partes ou por qualquer
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pessoa ca'paz de exercer o mandato judicial, salvas as
seguintes excepções:
a) Os processos de anulação de casamento, divórcio
separação de pessoas e bens e impugnação de paternidade legítima só podem ser mostrados às partes e seus
mandatários;
b) Os procedimentos cautelares pendentes Só podem
ser facultados aos requerentes e seus mandatários, salvo
se, sendo a parte contrária ouvida antes de concluída a
diligência, o juiz autorizar que o processo lhe seja facultado ou ao seu mandatánio ;
c) Os processos de falência, enquanto não forem públicos ou na 'parte em que o não forem, também só
podem ser mostrados às pessoas que os tiverem requerido ou a seus mandatários.

•

Artigo 169.°
(Direito

dos advogados

ao exame

em

sua casa)

1. Os advogados constituídos pelas partes podem requerer que os processos pendentes lhes sejam confiados
para exame em sua casa.
Tratando-se de processos findos, a confiança pode ser
requerida pelos advogados a quem seria lícito examiná-10s na secretaria.
2. Em qualquer dos casos, a secretaria judicial lançará no requerimento a ua informação e apresentá-lo-ã
ao juiz, que deferirá o pedido quando não houver inrOl1veniente, fixando o prazo de exame, que não pode
ser prorrogado.
Artigo 170.°
(Falta

de restituição

do processo

dentro

do prazo)

1. O advogado que não entregue o processo dentro
d.o prazo quP lhe tiver sido fixado incorre, sem neccs~ldacle !le provia notificação, na pena de suspensão por
um 1llês e máximo de multa; as penas são elevadas ao
dobro, se deixar passar dez dias em fazer a entrega .
. 2. Se, ao cabo de dois meses, o advogado ain,da não
tIver entregado o proce 50, o ·M.inistério Püblico,
ao
qual é dadn eouhecimeuto do facto, promoverá contra
p1e prncedimento pelo crime de desobediência e fará
.1Pl"('pnder o processo.
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Artigo 171.0
(Concessão

do. exame,

independentemente

de requerimento)

1. Nos casos em que, por disposição da lei ou despacho do juiz, o advogado tenha prazo para exame do
processo, a secretaria, a simples pedido verbal e independentemente de outro despacho, confiar-lhe-a o processo pelo prazo marcado.
2. Se deixar de entregar o processo até ao último
dia do prazo de exame, o advogado inca me nas penas
cominadas no artigo anterior ,e, quando o processo tiver
sido confiado para alegação escrita, perde também o
direito dea juntar.
Artigo 172.0
(Exame por parte dos advogados e agentes
do Ministério Público nomeados oficiosamente)

1. Os advogados e agentes do M,inistério Público nomeados oficiosamente têm direito a examinar em sua
casa, nos termos dos artigos anteriores, os processos
pendentes em que intervenham.
Quando dependa de
requerimento, a entrega só é recusada se causar embaraço grave ao andamento do processo.
2. Não sendo os autos restituídos dentro do prazo,
observar-se-á quanto aos advogados o disposto nos artigos anteriores.
Artigo 173.0
(Registo

da entrega

dos autos

aos advogados)

. 1. .A. entrega dos autos aos advogados
registada em
hvr.o especial, indicando-se o processo de que se trata,
o dia e hora da entrega o o prazo por que é concedido
o exame . .A. nota será nssinada pelo advocado ou pelo
sep. empregado, devidamente cutorisado bpor lescrito.
2. Quando o processo for restituído
dar-se-á a respectiva baixa ao lado da nota de entr;ga.
é

Artigo 174.0
(Obriga~ão

de passagem

de certidões)

1. .A. secret~ria deve, sem precedência de despacho,
passar as certidões, narrativa
ou d teor de todo os
actos e termos judiciais, que lhe sejam pedidas, oralmente ou por escrito, ou pela partes respectivas ou por
quem possa exercer o mandato judicial.
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2. Tratando-se, porém, dos processos que só podem
ser examinados pelas 'partes e seus mandatários, nenhuma cerbidão se passa Bem preceder despacho sobre
justificação, em requerimento escrito, da sua necessidade: o despacho determinará os limites da 'certidão, de
forma que, sem privar os interessados dos meios de
fazer vale-r os seus direitos, salvaguarde, quanto possível, a natureza reservada do 'processo.
3. Dos procedimentos cautelares, enquanto estiverem
na fase de segredo, também só podem obter certidões
as peSS03iSa quem é facultado o seu exame.
4. Dos processos de falência, na parte que, segundo
a Iei de processo penal, esteja em segredo de justiça,
só podem 'ser 'passadas certidões nos casos em que essa
lei o permite.

..

Artigo 175.°
(Prazo para a passagem

das certidões)

.l. As certidões são passadas dentro do prazo de cinco
d ias, salvo o caso de urgência.
. 2. Se a secretaria recusar certidão, que deva passar
llldepeindentemente de despacho, ou se demorar qualquer certidão, a parte requererá ao juiz que a ;mande
passar ou fixe 'Prazo para ser passada. O requemmento
é submet.ido a despacho com informação escrit.a do funcionário .
. 3. No caso de recusa, se o juiz a: julgar legítima,
~ndeferirá o requerimento;
no caso de demora, se a
Julgar justificada, marcará o prazo dentro do qual há-de
s~r passada a certidão. Em qualquer dos casos, se con:derar irregular o procedimento do funcionário, adverÜ-Iü-á ou aplicar-Ihe-ã 'pena disciplinar mais grav~,
conforme as circunstâncias, e mandará passar a certidão dentro do prazo determinado.
SUBSECÇÃO

Comunicação

v

dos actos

Artigo 176.°
(Mandado, carta, ofício ou telegrama
para requisição de actos judiciais)

1. A prtitiea ele actos judiciai
pode ser ordenada
Ou solicitada a outros tribunais ou autoridades por meio
de mandado, carta, ofício ou telegrama.
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2. Emprega-se o mandado quando o acto deva ser
praticado dentro doe limites territoriais da jurásdição
do tribunal ou da autoridade que o ordena.
Emprega-se a 'carta quando o acto deva ser praticado
fora desses limites: a carta é precatória quando o acto
sej a solicitado a um tribunal ou a um cônsul português i
é rogatónia quando o acto sej a solicitado a uma autoridade estrangeira.
3. Se o acto ou a diligência for urgente, pode ser
ordeundo ou solicitado 'por telegrama, Âs citações, as
notificações e a afixação de editais podem ser solicitadas, mesmo a autonidades estrangeiras,
por simples
ofício.
Pode também, 'Por simples ofício ou telegrama, sustar-se o cumprimento de uma carta precatória expedida,
ainda que o cumprimento já tenha principiado.
4. O que nos artigos seguintes se dispõe quanto a
('arla~ aplica-se igualmente aos ofícios e aos telegramas.
5. Âs requisições referidas no n,o I do artigo 551.
e outras semelhantes, bem como os pedidos de informações, pod C!lU ser feitos a estações oficiais ou entidades de
outra circunscrição territonial , por meio de ofício ou
telegrama a estas endereçado.
0

Artigo 177.0
(A quem são dirigidas

as cartas.

Obrigação

de cumprimento)

1. As cartas são dirigidas ao tribunal de C0111[ll'Ca
em
cuja área jurisdicional houver do praticar-se o ado. Os
tribunais de comarca podem fazercumprir pelos tribuunis de paz, em cuja área a diligência deva ser efectuada, as cartas para citações, notificações e afixação
de editais.
2 .. Podem ser requisitadas directamente ao tribunal
ml~ll1:lpal as citações, as notificações e a afixação de
editais. Podem também requisitar- e direetnmente ao
mesmo. t.nbunal quaisquer outra (liligência , desde>que
a requisição seja feita por juiz municipal ou emane de
proc:s~o ~ompreendido na competência dos tribunais
1ll II uici pUIS.
:.3. A carta .p~ra citação, uotificnção , exame ou depoimcuto de JUlZ cm exercício, de sua mulher ou de
algu m ~eu. ~sc.e<lldente .011 descondente por cousanguinldncl(1 e dirigidn no tribunal dcsip:nado nos n ." 1 e 5
do artigo 8D." Ao mesmo íribuunl
se râo ,<1il'igidns :IS
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cartas para outras d~ligênoillis, quando emanem de processo em que seja parte alguma daquelas pessoas.
Para cumprimento da carta, o tribunal tem competência igual à que lhe é atribuída pelo n ," 3 do artigo 89.°
4. Quando se reconheça que o acto deve ser praticado
em lugar diverso do indicado na carta, deve esta S8IT
cumprida pelo tribunal desse lugar: 'para tanto, deve
o tribunal, ao qual a carta foi dirigida, remetê-la ao
que haja de a cumprir, comunicando o facto ao bribunal que a expediu.
Artigo 178.°
(Regras

sobre

o conteúdo

da carta)

J. As cartas são assinadas pelo j~iz ou relator e
apenas contêm o que seja estritamente necessário para
a renl ização da diligência.
2. As cartas para afixação de editais são acompali hadas destes e Ida respertiva
cópia para nela ser Iancada a certidão da afixação.
Artigo 179.°
(Remessa,

com

a carta,

de autógrafos

ou quaisquer

gráficos)

1. Existindo nos autos algum autógrafo, ou alguma
planta, desenho ou gráfico que de~a ser examinado no
acto da dilicênoia pelas partes, peritos ou testemunhas,
remeter-se-I' com a carta esse papel ou uma reprodução
fotográfica dele.
2. Se for remetido o original, é a carta expedida e
devolvida oficialmente. Neste caso, pode qualquer das
parte, antes da expedição, fazer fotografar o original,
mas sem que o pro ces o haja de ser-lhe confiado para
e. se efeito.
Artigo 180.°
(A dilação.

Limites

para a sua fixação)

l , Nas cartas para citação irá declarada a dilação,
<J~lenão pode ser prorrogada, a não ser nos casos pre\"Istos no n." 4 .
. ~. A dilação é marcada, atentas a di tância e a IacllIdade das comunicações, dentro dos limites seguintes:
a) Entre três e dez dias, quando o processo corra
no ('oll1111ruit' l' a ritação ü'1I1l<\ el(' de'rtuar-sr
também
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no continente ou quando, correndo o processo numa ilha
adj acente, a citação tenha de fazer-se na mesma ilha;
b) Entre oito e trinta dias, quando um elos locais
seja no continente e outro numa das ilhas, ou os dois
locais sejam em ilhas diferentes, ou a eitação tenha de
efectuar-se em país estrangeiro, dentro da Europa, ou
nas províncias da Guiné, S. Tomé e Príncipe, Macau
ou no Estado doaIndi a;
c) Entre quiuse e sessenta dias, quaudo a citação
ten~a de efectuar-se nalguma outra lHovíncia ultramarma ;

d) Entre quinze c cento e vinte dias, quando a cita,ão tenha do efectuar-se em país estrangeiro fora da
Europa.
3. Observar-se-ão, para a fixação do dia do comparecimento do citado, as regras fixadas no número anterior.
4. Quando, por motivo de força maior, se registe
grave perturbação nos meios de comunicação com o
lugar onde deva ser efectuada a diligência, podem os
Iimi tes fixados no n. o 2 ser ampliados ou prorrogados
na medida do que íundadamente se julgue necessário.
Artigo 181.0
(Prazo para o cumprimento
das cartas.
Entre que limites deve ser fixado)

1. Nas cartas para outras diligências declurur-se-á o
prazo dentro do qual devem. apresentar-se cumpridas.
O prazo corre desde a entrega ou expedição e não se
contam nele os dias em. que não podem praticar-se actos
judiciais.
2. Atentas a distância, a facilidade das comunicações
e a natureza da diligência, o prazo é fixado dentro dos
limites seguintes:
a) Entre dez e quarenta dias, quando o tribunal onde
('~'r:eAo :processo e aquel e em que haj a de praticar-se a
diligência tenham as sedes no continente ou na mesma
ilha;
b) Entre trinta e noventa dias, quando um deles
tenha a sede no continente e o outro numa das ilhas.
ou quando as sedes sejam em ilhas diferentes ou (1Ua11<10
a diligência tenha de efectuar-se cm país estrangeiro da
Europa;
-
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c) Entre sessenta e, cento e oitenta dias, quando a
diligência haja de efectuar-se em qualquer outro país
estrangeiro ou em qualquer das províncias ultramarinas.
3. Quando, antes de findar o prazo designado, se
mostre, por certidão ou comunicação oficial, que a carta
não pode ser cumprida dentro dele, conceder-se-á prorrogação. O termo do prazo não obsta a que a carta seja
tomada em consideração, se ainda não houver decisão
sobre a matéria de facto.
4. Se, dentro do prazo assinado para o cumprimento,
s~ fizer prova do extravio da carta, passar-se-á segunda
VIa.

5. :m aplicável aos limites fixados no n." 2 o disposto
no n. ° 4 do artigo anterior.
Artigo 182.°
(Expedição

e entrega

das cartas)

1. .As cartas precatórias são expedidas pela secretaria. Podem, todavia, ser entregues à parte que as tiver
solicitado, se esta assim o requerer, quando não sejam
extraídas de processos orfanológicos, não respeitem à
produção de prova, nem a lei exija que a expedição
se faça oficialmente.
2 . .As cartas rogatórias, seja qual for o acto a que
se destinem, são expedidas pela secretaria e endereçadas directamente à autoridade ou tribunal estrangeiro,
salvo irai ado ou convenção em contrário .
.A expedição faz-se pela via diplomática ou consular
quando a rogatória se dirija a Estado que só por essa
via receba cartas; se o Estado respectivo não receber
cartas por "ii) oficial, a rogatória é entregue ao interessado.
Quando deva ser expedida por via diplomática ou
consular, a caria é entregue ao Ministério Público para
a remeter pelas vias competentes.
3. .A. expedição oficial de carta para acto de produção de prova ó notificada a ambas as partes . .A. entrega
d.e rogatória para esse fim é notificada à parte contrána àquela que a recebeu.
4. Para expedição oficial das cartas dirigidas ao ultramar ou a países não europeus utilísar-se-ã, sempre
que possível, a via aérea.
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Artigo 183.°
(A expedição

da carta

e a marcha

do processo)

A expedição da carta não obsta a que se prussiga
nos mais termos que não dependam absolutamente da
diligência requisitada; mas a discussão e julgamento da
causa não podem ter lugar senão depois de apresentada
a carta ou depois de ter findado o prazo do seu cumprimento.
Artigo 184.°
(Recusa

legítima

de cumprimento

d

carta

precatória)

1. O tribunal deprecado só pode deixar de cumprir
a carta quando se verifique algum dos casos seguintes:
a) Se não tiver competência para o acto requisitado,
sem prej uízo do disposto no n. ° 4 do artigo 177.°;
b) Se a requisição for para acto que a lei proíba
absolutamente.
2. Quando tenha dúvidas sobre a autenticidade
da
carta, o tribunal pedirá ao juiz deprecante as informações de que careça, suspendendo o cumprimento até
as obter.
Artigo 185.°
(Recusa

legítima

de cumprimento

da carta

rogatória)

O cumprimento das cartas rogatórias será recusado
nos casos mencionados no n." 1 do artigo anterior e
ainda nos seguintes:
. a) Se a. carta nã? es~iver le~alizada, salvo se houver
SIdo recebida por VIa diplomática ou se houver tratado,
convenção ou acordo que dispense a legalização;
b) Se o acto for contrário à ordem pública portuguesa;
c) Se a execução da carta for atentatório da soberania ou da segurança do Estado;
d) Se o acto importar execução de decisão de tribunal. estrangeiro sujeita a revisito e que se não mostre
revista e confirmada.
Artigo 186.0
(Processo

de cumprimento

da carta

rogatória)

1. AR cartas rogatórias emanadas ele autoridades estrangeiras são recebidas por qualquer via, salvo tratado, convencão ou acordo cm contrário, comp tindo ao
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Ministério Público promo\Ter os termos das que tenham
sido recebidas pnr via diplomática.
2. Recebida a rogatória. dar-se-á vista ao Ministério
Público para opor ao cumprimento da carta o que julgue de interesse público e, em seguida, decidir-se-á se
deve ser cumprida.
3. O Ministério Público pode agravar do despacho
de cumprimento, sej a qual for o valor da causa, e este
agl'aYo tem efeito suspensivo.
Artigo 187.0
(Poder

do tribunal

deprecado

ou rogado)

1. :E ao tribunal deprecado ou rogado que compete
regular, de harmonia com a lei, o cumprimento da
carta.
Z. Se na .arta rogatória se pedir a observância de
determinadas formalidades que nao repugnem à lei
portuguesa, dar-se-ti sati fação ao pedido.
Artigo 188.°
(Devolução

ou entrega

da carta,

depois

de cumprida)

1. Uma vez cumprida, é a carta d~volvida oficialmente, se oficialmente tiver sido axpedida, ou entregue
tl parte que ti apreseutou, ~o caso c~ntr~rio..
_
2. Quando a carta não seja para citação, notificação
ou afixação de editais, a sua junção ao processo de que
dimanou é notificada às partes ou, se alguma delas tiver sido a portadora, só à parte contrária. Os prazos
que dependam do cumprimento da carta contam-se da
notificu,'ão efectuada ou, para a parte que roi portadora, da data da junção.
a. Xa devo! uçâo oficial de cartas recebidas do ultramar OH de palses não europeus uí.ilizar-se-á , sem pre
que possível, a "ia aérea.
Artigo 189.°
(Assinatura

dos

mandados)

Os mnndnrlos são passados em nome. do, .i~liY.ou relutor e ussinudos pelo ('o1l1pdl'llte
funnionririo
(la S('(:1'('taria.
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Artigo 190.°
(Casos em que não se passa mandado)

Não se passará mandado quando o acto for ordenado
em carta ou outro papel que possa ser enviado ao tribunal inferior.
Artigo 191.°
(Conteúdo

do mandado)

O mandado só contém, além da ordem do juiz, as
indicações que sejam indispensáveis para o seu cumprimento.
Artigo 192.°
(Execução

dos actos

delegados

no juiz municipal

ou de paz)

1. Os actos delegados no juiz municipal ou de paz
são executados por via de mandado do respectivo juiz
de direito.
2. O juiz delegado lançará o seu despacho no mandado, que é devolvido ao tribunal da comarca depois
de cumprido.
SUBSECÇÃO VI

Nulidades dos actos
Artigo 193.°
(Ineptidão

:e

da petição

inicial)

1.
nulo todo o processo quando for inepta a petição
inicial.
2. Diz-se inepta a petição:
a) Quando falte ou sej a inintelegível a indicação' do
pedido ou da causa de pedir;
b) Quando o pedido estej a em contradição com a
causa de pedir;
c) Quando se cumulem pedidos substancialmente
incompatíveis.
3. Se o réu contestar, apesar de arguir a ineptidão
com fundamento na alínea a) do número anterior, não
se julgará procedente a arguição quando, ouvido o
autor, se verificar que o réu interpretou convenientemente a petição inicial.
4. No caso da alínea c) do n.? 2, a nulidade subsiste,
ainda que um dos pedidos fique s m efeito por incompetência do tribunal ou por erro na forma do processo.
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Artigo 194.°
(Anulação

do processado

posterior

à petição)

~ nulo tudo o que se processe depois da petição
inicial, salvando-se apenas esta:
a) Quando o réu não tenha sido citado;
b) Quando não tenha sido citado, logo no início do
processo, o Ministério Público, nos casos em que deva
intervir como parte principal.
Artigo 195.°
(Quando

se verifica a falta

de citação)

1. Há falta de citação:
a) Quando o acto tenha sido completamente omitido;
b) Quando tenha havido erro de identidade
do
citado;
c) Quando se tenha empregado indevidamente a citação edital;
d) Quando a citação tenha sido feita com preterição
de formalidades essenciais;
e) Quando se mostre que foi efectuada depois do
falecimento do citando.
2. São formalidades essenciais:
a) Na citação feita na pessoa do réu, a entrega do
duplicado e a a sinatura do citado na certidão ou a
intervenção de duas testemunhas quando o citado não
{lssine;
b) No caso a que se refere o n. ° 2 do artigo 235. 0,
a afixação da nota no lugar e com os requisitos que o
texto exige e a expedição da carta registada, nos termos
do n." 3 do artigo 243.°;
c) Na citação feita em pessoa diversa do réu: que
esta pessoa sej a a designada pela lei; que se verifique
o caso em que a lei permite a substituição; a entrega
do duplicado; a as inatura da mesma pessoa na certidão
Ou a intervenção de duas testemunhas, e a expedição
da carta registada, com avi 'o de recepção, ao réu;
. d) Na citação postal de conformidade com o artIgo 244.°, a a inatura do avi o de recepção e a entrega do duplicado;
.
e) Na citação edital, a afixação de um edItal nal:
gu;n. dos lugares indicado pelo artigo. 248.° e, s~ a 1:1
eXlgll' também a publicação de nmincios, a publlCaçao
de um anlÍncio no jornal próprio.
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Artigo 196.°
(Suprimento

da nulidade

de falta

de citação)

Se o réu ou o Ministério Público intervier no processo sem arguir logo a falta da sua citação, considera-se sanada a nulidade.
Artigo 197.°
(Falta

de cita!;ão

no caso

de pluralidade

de réus)

Havendo vários réus, a falta de citação de um deles
tem as consequências seguintes:
a) No caso de litisconsórcio necessário, anular-se-é
tudo o que se tenha processado depois das citações;
b ) No caso de litisconsórcio voluntário,
nada se
anula. Mas se o processo ainda não estiver na altura
de ser designado dia para a discussão e julgamento da
causa, podo o autor requerer que o réu sej a citado;
neste caso, não se realiza a discussão sem que o citado
sej a admitido a exercer, no processo, a actividade de
que foi privado pela falta de citação oportuna.
Artigo 198.°
(Nulidade

da citação)

1. E nula a citação quando, observadas as formalidades essenciais, tenha havido preterição de outras formalidades prescritas na lei.
2. O prazo para a arguição da nulidade conta-se
desde a citação; mas a arguição só é atendida se 3
falta cometida puder prejudicar a defesa do citado.
3. Se a irregularidade
consistir em se ter indicado
para a defesa prazo superior ao que a lei concede, deve
a defesa ReI' admitida dentro do prazo indicado, a não
ser que o autor tenha feito citar novamente o réu em
termos regulares.
.
Artigo 199.°
(Erro na forma

de processo)

L O erro na forma de processo importa unicamente
a anulação dos actos que não possam er uproveitados,
devendo praticar-se os que forem estritamente neces-
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sários para que o processo se aproxime, quanto possível
da forma estabelecida pela lei.
'
. 2. Não devem, porém, aproveitar-se os actos j ó. praticados, se do facto resultar uma diminuição de garantias do réu.
A.rtigo 200.°
(Falta de vista ou exame ao Ministério
como parte acessória)

Público

1. A falta de vista ou exame ao Ministério Público,
quando a lei exija a sua intervenção como parte acesória, considera-se sanada desde que a entidade a que
devia prestar assistência tenha feito valer os seus direitos no processo por intermédio do seu representante.
2. Se a causa tiver corrido à revelia da parte que
devia ser assistida pelo Ministério Público, o processo
é anulado a partir do momento em que devia ser dada
vista ou facultado o exame .
.vrtigo 2u1.°
(Regras gefa~

sobre

li

nu!idaclo

Ó, ;;;t~:)

l. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores,
a prática de um acto que a lei não admita, bem como
a omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei
prescreva, só produzem nulidade quando a lei o declare
ou quando a irregularidade
cometida possa influir no
e.'ame ou na decisão da causa.
2. Quando um acto tenha de ser anulado, nnular-se-âo
também os termos subsequentes que dele dependam
~h.olutaments. A nulidade de uma parte do acto não preJu(hca as outra parte' que dela ejam independentes.
3. Se o vício de que o acto sofre impedir a produção
de determinado efeito, não se têm como necessàriamente
prej udicado o' efeito, para cuj a produção o acto se
1ll0stre idón o.
.\.rtigo 202,u
(Nulidades

de que o tribunal

19 D~s nulidades
er

oficiosamente)

artigos 1~3.0, 194.0,
conhecer oficIOsamente,
(]UP devam considerar-se
sanadas. Das restantes
manciouadas

9, e 200" pode o tribunal
a lli'io

conhece

no'

ORDEM

854

DO EXERCITO

N.o 11

1.' Série

só pode conhecer sobre reclamação dos interessados, salvos
os casos especiais em que a lei permite o conhecimento
oficioso.
Artigo 203.°
(Quem

pode invocar e a quem
a arguição da nulidade)

é vedada

1. Fora dos casos previstos no artigo anterior, a nulidade só pode ser invocada pelo interessado na observânciã
da formalidade ou na repetição ou eliminação do acto.
2. Não pode arguir a nulidade a parte que lhe deu
causa ou que, expressa ou tàcitamente,
renunciou à
arguição.
Artigo 204.°
(Até

quando

podem

ser arguidas

as nulidades

principais)

1. As nulidades a que se referem os artigos 193.° e
199.° só podem ser arguidas até à contestação ou neste
articulado.
2. As nulidades previstas no artigos 194.° e 200.°
podem ser arguidas em qualquer estado do processo,
enquanto não devam considerar-se sanadas.
Artigo 205.°
(Regra

geral

sobre

o prazo

da arguição)

1. Quanto às outras nulidade,
se a parte e tiver
presente, por si ou por mandatário,
no momento em
que forem cometidas, podem ser arguidas enquanto
o ado não terminar; se não estiver, o prazo para.. a
arguição conta-Re do dia em que, depois de cometida
a nulidade, a parte interveio em algum acto praticado
no processo ou foi notificada para qualquer termo dele,
mas neste último caso só quando deva presumir-se que
então tomou conhecimento da nulidade ou quando dela
pudesse conhecer, agindo com a devida diligência.
2 '. Arguida ou notada a irregularidade
durante a
prática de acto a que o juiz presida, deve este tomar as
providências necessárias para. que a lei sej a cumprida.
3. Se o processo for expedido em recurso antes de
findar o prazo marcado neste artigo, pode a arguição
ser feita perante o tribunal superior, contando-se o
prazo desde a distribuição.
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Artigo 206. o
(Quando

deve o tribunal

conhecer

das nulidades)

1. Das nulidades a que se referem os artigos 193.°,
194.°, 199.° e 200.° deve o juiz conhecer no despacho
saneador, se antes as não tiver apreciado; proferido
o despacho saneador, só pode conhecer-se delas mediante reclamação dos interessados, quando seja admissível. Se não houver despacho saneador, pode conhecer-se delas até à sentença final.
2. As outras nulidades devem ser apreciadas logo
que sejam reclamadas.
Artigo 207. °
(Regras gerais sobre o julgamento)

1. A arguição de qualquer nulidade pode ser indeferida, mas não pode ser deferida sem prévia audiência
da parte contrária.
2. Na Relação e no Supremo, apresentada a reclamação, o relator, ouvida a parte contrária se o julgar
necessário, levará o processo à conferência para se decidir por acórdão.
Artigo 208.°
(Não renovação

do acto nulo)

O acto nulo não pode ser renovado se já expirou o
prazo dentro do qual devia ser praticado; exceptua-se
o caso de a renovação aproveitar a quem não tenha
responsabilidade na nulidade cometida.
SECÇÃO

II

Actos especiais
SUBSECÇÃO

I

Distribuição
DIVISÃO

I

Disposiçõesgerais
Artigo 209.°
(Fim da distribuição)

E pela distribuição que, a fim de repartir com igualdad; o serviço do tribunal, se designa a secção ~ ~ vara
o~ Juízo em que o processo há-de correr ou o JUIZ que
ha-de exercer as funções de relator.
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Artigo 210.°

(Falta ou irregularidade

da distribuição)

1. A falta ou irregularidade da distribuição não produz nulidade de nenhum acto do processo, mas pode
ser reclamada por qualquer interessado ou suprida oficiosamente até à decisão final.
2. As divergências que se suscitem entre juízes da
mesma comarca sobre a designação do juízo ou vara em
que o processo há-de correr são resolvidas pelo presidente da Relnção do respectivo distrito, observando-se
processo semelhante ao estabelecido nos artigos 117."
e seguintes.
DIVISÃO

II

DisposIções relatlyas à 1." ínstâncía
Artigo 211.0
(Papéis sujeitos

a distribuição

na 1." instância)

1. Estão sujeitos a di. tribuição na 1.& instância:
a) Os papéis que importem começo de causa, salvo
se esta for dependência de outra já distribuída;
b) Os papéis que venham de outro tribunal, com
excepção das cartas precatórias, mandados, ofícios ou
telegramas, para simples citação, notificação ou afixação de editais.
2. As causas que por lei ou por despacho devam considerar-se dependente de outra são apensadas àquelas
de que dependerem.
Artigo 212.°
(Actos que não dependem

de distribuição)

Não dependem de distribuição as notificações uvulsas,
as arrecadações, os actos preparatório , os procedimentos cautelares e quaisquer diligências urgentes feitas
antes de começar a cnusa ou antes da citação do réu.
Artigo 213.°
(Condições

necessárias

para

ii

distribuição)

1. Nenhum papel é admitido tt distribuição Rem qllC
contenha todos os requisitos externos exigidos por lei.
2. ~(' o distribuidor
11\'01' dúvidas em distribuir
al-
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gum papel, deve apresentá-lo,
com informação
escrita,
ao juiz que preside à distribuição.
Este lançará
logo
nele despacho,
admitindo-o
ou recusando-o.
Artigo 214.?
(Dias e horas em que se faz a distribui~ão)

1. A distribuição
é feita em todas as segundas
e
quintas-feiras,
pelas 12 horas, sob a presidência
do juiz
da comarca ou de turno.
O distribuidor
é auxiliado
pelos funcionários
da secretaria
que o juiz designar.
2. Quando as egundas ou quintas-feiras
sejam dius
feriado,
a di tribuição
realiza-se no primeiro dia útil.
Artigo 215.·
(Classifica~ão

e numeração

dos papéis)

1. O distribuidor
começará por fazer a classificação
dos papéis que houver a distribuir,
escrevendo em cada
um deles, P9r extenso, a espécie a que pertence
e o
número de ordem que lhe corresponde,
quando dentro
da mesma espécie haja mais do que um papel.
2. A" dúvidas sobre a classificação dos papéis são
logo resolvidas
verbalmente
pelo juiz que preside à
distribuição.
Artigo 216. o
(Sorteio)

1. Classificados
c numerados
os papéis,
procede-se
ao sorteio, que é feito por meio de esfera
numeradas,
entrando
numa urna os números
correspondentes
nos
papéis e noutra os números eh,; secções que estejam por
pr('pnrher
na respectiva
espécie e tirando-se
as esfera!',
uma n uma, de cada urna, alternadamente.
2. Quando o número de SP('~'ôes a preencher
for 11)('nor que o número de papéis a d istr ibuir. fnz-sc prilnciro o sorí cio pel as secções que estej am em atraso o
os papéis que restarem
são depois sorteados por todas.
Artigo 217.·
(Averbamento

Quando

um único papel de alguma espécie
111na ún ien secçâo a preE_'nclll'r, é o papel

apareça

e n(.la haja
<\wl'bado

por certeza)

por rertC'za II qU<'lll competir.
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Artigo 218.0
(Assento

do resultado)

À medida que os papéis são distribuídos,
o JUlZ escreve por extenso no protocolo da distribuição o número
do papel distribuído e o da secção a que tiver cabido,
e o distribuidor escreve no respectivo papel o número
da secção e a data da distribuição.
Artigo 219.0
(Assinatura,

publicas:ão

e registo)

1. Distribuídos os papéis de uma espécie, procede-se
semelhantemente à distribuição dos papéis das espécies
seguintes.
2. Terminada a distribuição em todas as espécies, o
juiz assina o protocolo, e o distribuidor as cotas lançadas nos papéis. Em seguida é a distribuição publicada por meio de uma pauta afixada na porta do tribunal, com especificação das secções e das partes. Na
mesma pauta é publicada a recusa de qualquer papel,
com indicação das partes a que respeite.
3. A distribuição é registada pelo distribuidor
no
livro respectivo, e os chefes de secção assinam no próprio livro o recibo da entrega dos papéis que lhes tiverem tocado, sem o que subsiste a responsabilidade
do
distribuidor por esses papéis.
Artigo 220.°
(Erro na distribuição)

O erro da distribuição é corrigido pela forma seguinte:
a) Quando afecte a designação do juiz, nas comarcas em que haja mais do que um, faz-se nova distribuição e dá-se baixa da anterior;
b) Nos outros casos, o processo continua a correr na
mesma secção, carregando-se na espécie competente
e descarregando-se da espécie em que estava.
Artigo 221.0
(Rectificação

da distribuição)

O disposto no artigo anterior é igualmente aplicável ao caso de sobrevirem circunstâncias que determinem alteração da espécie do papel distribufdo.

J.' Série
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Artigo 222.°
(Espécies na distribuição)

Na distribuição há as seguintes espécies:
1.' Acções de processo ordinário;
2.' Acções de processo sumário;
3.' Acções de processo sumaríssimo;
4. a Acções de processo especial;
5. a Execuções ordinárias que não provenham de acções propostas no tribunal;
6." Execuções sumárias que não provenham de acções
propostas no tribunal;
7.& Inventários obrigatórios;
8.' Inventários entre maiores;
9.' Falências e insolvências;
10.' Cartas precatórias ou rogatórias, recursos de
conservadores, notários e outros funcionários, reclamações sobre a reforma de livros das conservatórias e
quaisquer outros papéis não classificados.
DIVIS.1:0 III

Disposições relativas aos tribunais superiores
Artigo 223.°
(Quando e como se faz a distribuição
nas Relações e no Supremo)

l. Nas Relações e no Supremo os papéis são distribuídos na primeira sessão seguinte ao recebimento ou
apresenta~ão .
. 2. A di tribuição é feita, com intervenção do presldente e do secretário, na presença dos juízes e dos
funcionários da secretaria, conforme determinação do
presidente.
3. O presidente designa, por turno, em cada mês,
o, juiz que há-de intervir na d~stribuição. O sec~eta;l'lo classifica e numera o papéis que houver a distnbuir e, se tiver dúvidas sobre a elas ificação de algum, ão esta logo resolvidas verbalmente pelo juiz
de turno.
4. Quando tiver havido erro na distribuição, o processo é distribuído noyamente, aproveitando-se, porém,
Os vistos que já tiver. :Mas se o erro derivar da elas-
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sificação do processo, é este carregado ao mesmo relator na espécie devida, descarregando-se
daquela em
que estava indevidamente.
Artigo 224.0
(Espécies

nas

Relações)

N as Relações há as seguintes espécies:
1. Apelações em processo ordinário e especial;
2. a Apelações em processo sumário e sumaríssimo;
3. a Agravos;
4. a Recursos em processo penal;
5.& Conflitos e revisão de sentenças de tribunais estrangeiros ;
,
6.& Causas de que a Relação conhece em 1.& instân&

Ola.
Artigo 225.0
(Espécies

no Supremo)

No Supremo Tribunal há as seguintes espécies:
1. a Revistas;
2. a Recursos para o tribunal pleno;
3. a Agravos;
4." Recursos em processo penal;
5." Conflitos;
6. Apelações;
7. Causas de que o tribunal conhece em única mstância.
e,

&

Artigo 226.0
(Como

se faz

a distribuição)

1. Na distribuição atende-se à ordem ele precedência
dos juízes, como se houvesse uma só secção.
2. Numerados os papéis de cada espécie, entram
numa urna as esferas de números correspondentes aOS
daqueles que haja para distribuir na espécie mail" baixa.
O presidente, tirando-as uma a uma, lê em voz aUa
o número que sair; o secretário diz em voz alta o apelido do juiz a quem couber, segundo a sua ordem, e
escreve no rosto elo processo o mesmo apelido, lavrando
no livro competente o respectivo assento.
O mesmo se praticará suceesivarnente nas espécies
imediatas.

1.' Série
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3. Havendo em qualquer espécie um só processo para
distribuir, entram na urna quatro esferas com os números correspondentes aos quatro primeiros juízes a
preencher nessa espécie, e o número que sair designa
o juiz a quem o processo fica distribuído.
4. O juiz de turno toma nota dos números que torem
saindo e revê o livro da distribuição, que o secretário
lhe apresentará, com os processos ou papéis, finda que
seja a distribuição. Se achar que os assentos estão conformes, rubricá-Ios-á.
.
Artigo 227. o
(Segunda

distribui!ião)

1. Se no acto da distribuição constar que está impedido o juiz a quem o processo foi distribuído, é logo
feita segunda distribuição na mesma escala. O mesmo
se observará se mais tarde o relator ficar impedido ou
deixar de pertencer ao tribunal.
2. Se o impedimento for temporário e cessar antes
do julgamento,
dá-se baixa da segunda distribuição,
voltando a ser relator do processo o primeiro designado
e ficando o segundo para ser preenchido em primeira
distribuiç'ão j se o impedimento se tornar definitivo,
subsiste a segunda distribuição.
SUDSECÇÃO

II

Citação e notificações
orvrsro

Dlsposfções

I

comuns

Artigo 228.0
(Funções

da citação

e da notificação)

1. A citação é O acto pelo qual se dá conhecimento
ao _réu de <J uc foi proposta contra ele determinada
acçao e se chama ao proces!';o para se defender. Emprega-se ainda para chamar,
pela primeira vez, ao
proce~so alguma pessoa intefl'ssada na causa.
2. A notificação
serve para, em quaisquer .outros casos, ('1Iama1' alguém a juízo ou dar conhecimento
de
Urn facto.
'

8G2
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Artigo 229.°
(Neces~idade

de despacho prévio)

1. A citação e a notificação avulsa não podem efectuar-se sem preceder despacho que as ordene.
2. A notificação relativa a processo pendente deve
considerar-se consequência necessária do despacho que
designa dia para qualquer acto em que devam comparecer determinadas pessoas ou a que as partes tenham o
direito de assistir; devem também ser notificados, sem
necessidade de ordem expressa, as sentenças e os despachos que a lei mande notificar e todos os que possam
causar prejuízo às partes.
3. Cumpre ainda à secretaria notificar oficiosamente
as partes quando, por virtude de disposição legal expressa, possam responder a requerimentos, oferecer provas ou, de um modo geral, exercer algum direito processual que não dependa de prazo a fixar pelo juiz nem
de prévia citação.
Artigo 230.°
(Citação ou notificação

dos agentes

diplomáticos)

Com os agentes diplomáticos observar-se-a o que estiver estipulado nos tratados e, na falta de estipulação,
o princípio da reciprocidade.
Artigo 231. °
(Dias em que não pode efectuar-se

a citação ou a notificação)

1. Ninguém pode ser citado ou notificado no dia do
casamento, no dia do falecimento do seu cônjuge, pai,
mãe ou filho nem nos oito dias seguintes.
2. Tendo falecido qualquer outro ascendente ou de cendente, um irmão, ou afim nos mesmos graus em
que estão os parentes designados neste artigo, a proibição abrange o dia do falecimento e os três dia'! seguintes.
.\rtigo

232.°

(Casos em que têm de intervir testemunhas)

1. Se a pessoa que houver do assinar a certidão da
citação ou da notificação não quiser. não souber 011 não

1,' Série
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puder assinar, intervirão duas testemunhas. Igual intervenção se verificará quando o oficial não conheça a
pessoa em quem fez a diligência e esta não exiba bilhete de identidade.
2. As testemunhas assinam a certidão, se souberem
e puderem assinar.
DIVISÃO

II

Citação
Artigo 233.°
(Em quem

se faz

a citação)

1. A citação é feita na própria pessoa do réu. Só se
faz noutra pessoa quando a lei expressamente o permita
ou quando o réu tiver constituído mandatário,
com
poderes especiais para a receber, mediante procuração
passada há menos de quatro anos.
2. Os incapazes, os incertos, as pessoas colectivas e
os patrimónios são citados na pessoa dos respectivos
representantes. Quando a representação pertença a mais
de. u~a pessoa, ainda que cumulativamente,
basta que
seJa CItada uma delas.
Artigo 234.0
(Em que

lugar

pode

ou deve

ser feita

a citação)

1. A citação pode efectuar-se em qualquer lugar em
que se encontre o citando, mas com a discrição necessária para evitar vexames inúteis.
2. Ninguém pode ser citado dentro dos templos ou
enquanto estiver ocupado por acto de serviço público
que não deva ser interrompido.
3.. Os repre entantes das pessoas colectivas podem
ser CItados no lugar da própria residência, quando esta
fique dentro da circunscrição em que a causa corre ou
pertença à me ma circun crição a que pertence a sede
da admini tração da pessoa colectiva. Fora desses ca'o.': são citado na sede da pe oa colectiva, em sua
P1oP1l'lapessoa, se aí e encontrarem, ou na pessoa d~
qU:1quer empreO'ado e ieunl procedimento se observara
quando, procur~dos 'na ~'lsa da sua residência, não fol'elU .aí encontrados ou não for permitida a Aent.rada ao
f"U(!louúrio, rejam quais forem as circunstanclas.
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4. A citação feita na pessoa de um empregado, nas
condições previstas no número anterior, tem o mesmo
valor que a citação feita na própria pessoa do representante.
Artigo 235.°
(Resistência

à entrada

do funcionário

em casa do citando)

1. Se o funcionário procurar o citando na casa da
sua residência para o citar e encontrar resistência que
não consiga vencer, mesmo usando de violência, efectuará logo a diligência em qualquer pessoa que viva
na casa, preferindo os parentes do citando, embora seja
informado de que este se encontra ausente. Quando
nenhuma das pessoas da casa se preste a receber a citação, efectuá-Ia-à
na pessoa de um vizinho.
2. Se não houver vizinhos ou estes se recusarem também a aceitar e transmitir a citação ao destinatário, o
funcionário afixa na porta da casa de citando, na presença de duas testemunhas, uma nota com as indicações necessárias para se saber qual o objecto da citação,
o dia em que se realizou, o prazo dentro do qual o citado deve apresentar a sua defesa e a cominação
a
aplicar na falta desta. Na nota, que é assinada pelo
funcionário e pelas testemunhas,
quando souberem e
puderem escrever, declarar-se-é ainda que o duplicado
fica à disposição do citado na secretaria judicial, indicando a vara ou juízo e secção respectivos, se já tiver
havido distribuição.
3. A citação realizada nos termos dos números anteriores tem o mesmo valor que a citação feita na própria pessoa do réu.
4. Incorrem nas sanções correspondentes ao crime de
desobediência as pessoas da casa ou vizinhos que não
facultem a entrada ou se recusem a receber a citação
ou que, tendo-a recebido, não entreguem ao citado a
cópia deixada pelo funcionário. Tendo a citação sido
feita na pessoa de um vizinho, este, se não puder
comunicar com o citado, fica isento ele responsabilidade
desde que entregue a cópia a uma pessoa da casa, que
deverá transmiti-la ao citado.
Arligo 230.°
(Citação

no caso de o citando

1. Quando o funcionário
gt>ncia por estar demente

estar impossibilitado

de a receber)

não puder efectuar a dilio citando ou por este se
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achar, por outro motivo grave, impossibilitado de receber a citação, passará certidão em que declare a
ocorrência.
2. Da certidão é dado, independentemente
de despacho, conhecimento imediato ao autor, que promoverá
a justificação da impossibilidade ou insistirá pela citação pessoal, conforme tenha ou não por exacta a informação do funcionário. Insistindo o autor pela citação pessoal, o juiz decidirá se deve ou não efectuar-se
a diligência, colhidas as informações e produzidas as
provas que julgue necessárias.
3. Se a impossibilidade proceder de clemência, pode
considerar-se justificada à vista de -utestado passado
pelo director do estabelecimento de alienados em que
o citando esteja internado; não estando internado, juntar-se-ão para o efeito atestados de dois médicos especializados em psiquiatria ou Iar-se-á a prova da notoriedade da demência por meio de testemunhas de reconhecida probidade, até ao número de três.
4. Se a impossibilidade provier de outra causa de
carácter permanente ou duradouro, como a surdez-mudez, paralisia ou cegueira, a justificação será feita
igualmente
pelo depoimento de testemunhas de reconhecida probidade, até ao número de três, ou pela
junção de ate tados de dois médicos; se a causa da
impossibilidade
for, pelo contrário, de carácter passageiro, a prova pode fazer-se mediante atestado passado pelo médico assistente ou pelo depoimento de
testemunhas igualmente idóneas.
5. Reconhecida a impossibilidade,
é nomeado cura(~or ao citando, preferindo-se a pes oa a quem competIria a tutela no caso de interdição, segundo a ordem
da lei civil. .A. nomeação é restrita à causa e sem
outros efeitos.
A citação é feit a na pc 'soa do curador. Mas se ti.
cansa da impossibilidade for de carácter passageiro,
uma vez feita a citação, suspendem-se os termos da
causa até quo ('O, e a impossibilidade, não podendo a
'uspen tio ir todavia além de se. senta dias. Se entretanto o réu falecer, a suspensâo dura até à habilitação
uos herdeiros.
di <L Quando o curador não conteste, obsorvar-se-á o
lsposto no artigo 15.
0
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Artigo 237.0
(Ausência

do citando

em

parte

certa)

1. Se o funcionário, a quem foi facultada a entrada
na residência do citando, se certificar de que ele não
está em casa e for aí informado de que se acha ausente
da localidade, mas em parte certa, procurará obter
indicações precisas sobre o lugar em que se encontra
e o tempo provável da demora. De tudo lavrará certidão, que será assinada pela pessoa de quem tenha recebido as informações.
2. A secretaria, sem necessidade de despacho, dá
conhecimento imediato da certidão ao autor, que requererá a citação no lugar indicado, se não preferir
esperar pelo regresso do réu.
3. Se o citando for procurado no lugar indicado e
não for aí encontrado, observar-se-á o disposto no artigo 235. Havendo fundamento para considerar maliciosas as informações dadas, a pessoa que as deu fica
sujeita às sanções aplicáveis ao crime de falsas declarações à autoridade pública.
0

Artigo 238. o
(Falsa indicação
de residência.
Casa fechada
e desabitada)

1. Se o funcionário procurar o citando no lugar indicado como sendo a sua morada e for informado de
que nunca aí residiu ou de que já aí não reside, recolherá as indicações que puder obter a respeito da
residência do citando. De tudo lavrará certidão, que
~erá assinada pela pessoa de quem tenha recebido a
mformação.
2. Se o funcionário encontrar a casa fechada e com
todos os sinais de estar desabitada, lavrará igualmente
certid~o em que o declare, devendo nela e "arar qualquer informação útil que possa obter.
3. Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, é dado, independentemente
de despacho,
conhecimento imediato da certidão ao autor, para que
requeira o que tiver por conveniente.
4. Se no caso previsto no n. o 1 vier a apurar-se que
o citando reside no lugar primitivamente
indicado,
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ficam incursas nas sanções cominadas no n. o 3 do artigo anterior as pessoas que tiverem dado as informações falsas.
Artigo 239.°
(Ausência

do citando

em

parte

incerta)

1. Se o funcionário não encontrar o citando na sua
última residência conhecida e for aí informado de que
ele está ausente em parte incerta, lavrará certidão da
ocorrência, que fará assinar pela pessoa de quem tenha
recebido a informação.
2. Quando o autor não tenha indicado o réu como residente em parte incerta, é-lhe dado conhecimento
imediato da certidão, para que requeira o que tiver
por conveniente.
3. Antes de ordenar a citação edital, o juiz assegurar-se-á de que não é conhecida a residência do citando,
podendo colher informações das autoridades policiais
ou administrativas.
4. ~ aplicável ao ca o previsto no n. ° 1 o disposto
na parte final do n." 3 do artigo 237."
Artigo 240.0
(Cita~ão com hora certa)

1. Se o funcionário não encontrar o citando e não
se verificar qualquer dos casos previstos nos artigos 235.° a 23D.o, deixará hora certa para o primeiro
dia útil em qualquer pessoa de sua casa, preferindo
os parentes. No dia e hora designados fará a citação
na pessoa do citando, se o encontrar j não o encontrando, citá-lo-é na pessoa a quem tiver deixado a indicação da hora certa e, se também a não encontrar,
noutra qualquer pessoa da ca a, preferindo os parentes.
2. Quando nenhuma das pessoas da casa se preste a
receber a citação, observar-se-á o disposto na parte
final do n." 1 e nos n." 2, 3 e 4 do artigo 235.°
3. Se no dia e hora designados encontrar a casa
fechada e de abitada, afixará na porta a nota a que
se refere o n. ° 2 do artigo 235.°, C0D:siderando-se p~r
esta forma feita a citação na própria pessoa do citando.
8
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Artigo 241. °
(Caso

de o citando

procurar.

subtrair-se

à diligência)

1. Se não for possível citar o réu nos termos dos artigos anteriores e houver fundamento para crer, depois
de duas tentativas malogradas, que ele procura subtrair-se à citação, o funcionário de justiça far-se-á
acompanhar de um agente da autoridade ou da força
pública e citará o réu em qualquer parte em que o
encontre. A certidão assinada pelo funcionário e pelo
agente faz prova plena do acto.
2. Ao funcionário de justiça e ao agente é lícito
entrar em qualquer casa a fim de efectuarem a diligência, nos mesmos termos em que o Código de Processo Penal o permite para o cumprimento dos mondados de captura; e assim o declarará o mandado que
se passar para a citação.
3. O mandado para a citação é exequível em todo
o território da República, mediante o cU1111Jra-se do
juiz local quando haja de ser executado fora da circunscrição do juiz que o assinar.
Artigo 242.°
(Formalidades

da citação

feita

na pessoa

do réu)

1. Q,uando a citação é feita na própria pessoa do
réu, o funcionário entrega-lhe o duplicado ela petição
inicial e faz-lhe saber que fica citado para a acção a
que o duplicado se refere, indicando-lhe o dia até ao
qual pode oferecer a defesa e a cominação cm que
incorre se a não oferecer. No duplicado lança uma
nota cm quc declara o dia ela citação, o prazo marcado
para a defesa, a cominação c a vara ou juízo e Secção por onde corre o procc so, se já tiver havido distribuição. De tudo lavrará certidão, que é assinada
pelo citado.
2. Se O citado se r cusar a receber o duplicado, o
oficial de justiça declnrar-lhe-á,
na presen\a de duas
testemunhas, que o papol fica lt sua dispo ição na ecretariu j ud icial. Na certidão m nciouar-: e-á esta ocorrência.
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Artigo 243."
(Citação

feita

em

pessoa

diversa

do citando)

1. Quando a citação é feita em pessoa diversa do
citando, o funcionário entrega a essa pessoa o duplicado com a nota mencionada no artigo anterior e incumbe-a de o transmitir ao destinatário e de o fazer
ciente de que está citado para os termos da acção a
que se refere o duplicado. A certidão é assinada pela
pessoa em quem a citação foi efectuada.
2. A pessoa que tiver recebido a citação fica obrigada
a desempenhar-se da incumbência, sob pena de incorrer nas sanções correspondentes ao crime de desobediência.
3. No caso a que se refere o n." 1, assim como naqueles cm que a citação se considera feita pela simples
afixação de uma nota na casa de residência do citado,
o funcionário enviará ao réu uma carta registada, com
aviso de recepção, em que lhe dê notícia do dia da citação, do modo como foi efectuada, do dia até ao qual
pode defender-se, da cominação em que incorre na falta
d~ defesa e do destino que teve o duplicado. Quando a
cItação tenha sido feita numa pessoa, deve identificá-la.
Artigo 244.·
(Citação

do réu

residente

em

país

estrangeiro)

1. Quando o réu resida em país estrangeiro, observ~r-s~-á o que estiver estipulado nos tratados e convenÇoes Internacionais.
2. Na falta ele estipulação, a citação é feita pelo
correio, em carta registada e com aviso de recepção,
reme lendo-se com ela o duplicado respectivo e observando-se o disposto no n." 4 do artigo 182.·
N a carta declarar-se-é que fica o destinatário c~tado
para os termos da acção a que se refere o dupl icado
Junto e indicar-se-á o juízo ou vara e secção em que o
processo corre, o termo do prazo até ao qual pode ser
oferecida a defesa e que é marcado com a dilação fixada
segundo as regras do artigo 180.°, e a cominação a que
fica sujeito na falta de defesa.
. "
3. O aviso é assinado pelo citado ou pelo funCIOnarIO
correio, consoante as determinações do regulamento
ocal elos serviço po tais.

to
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4. Junto () aviso de recepção ao processo, a citação
considera-se feita no dia em que foi assinado, se o aviso
o mencionar;
quando o não mencione, considera-se
feita na data constante do carimbo da estação postal
reexpedidora ou, se a data não for legível, na data da
entrada do aviso na secretaria judicial.
5. Observar-se-á o disposto neste artigo quando se
conheça a povoação em que o citando reside, embora
sej a ignorada a rua e o número de polícia da sua morada.
Artigo 245.°
(Citação

do

réu dado como
quando a carta

residente
em país
venha devolvida)

estrangeiro

1. Se a carta vier devolvida sem indicação alguma
ou com a indicação ele que se não sabe do paradeiro
do destinatário, este é desconhecido ou se recusa a recebê-la, ou se o aviso não vier assinado, a secretaria dá.
logo conhecimento do facto ao autor, independentemente de despacho.
2. Sendo o réu português, pode o autor requerer .I
citação por intermédio do consulado português mais
próximo; sendo estrangeiro ou não havendo consulado
português a distância não superior a cinquenta quilómetros ou mostrando-se que a citação por intermédio
do consulado é inviável, pode requerer a citação por
carta rogatória.
3. Em lugar da citação pelo consulado ou por carta
rogatória, pode o autor requerer a citação edital, devendo então declarar, salva a hipóte e de o citando e
haver recusado a receber a carta, se ele já. teve rc idência em território português e, em caso afirmativo,
indicar o lugar da última, incorrendo na anção prescrita na parte final do n." 3 do artigo 237.° se fizer
falsas declarações. Quando o autor indique a última
residência do citando em território português, a citação
edital é precedida elas diligências a que s refere o
n.? 3 elo artigo 239.°
4. O disposto neste artigo é igualmente aplicável ao
caso de o aviso de r scepção não ser devolvido dentro
de um período igual ao dobro da dilação :6:. ada.
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Artigo 246. o
(Citação

por intermédio

do consulado)

1. A citação por intermédio do consulado é requisitada pelo tribunal em simples ofício acompanhado do
duplicado. No ofício pedir-se-á a entrega do duplicado
ao citando e irá escrita a fórmula da nota a exarar no
duplicado no acto da citação.
2. As despesas a que a citação dê lugar e que forem
indicadas pelo consulado entram em regra de custas.
3. Se o consulado der a informação de que o citando
é desconhecido ou está em parte incerta, procede-se
logo à citação edital.
•
Artigo 247. o
(Quando

tem

lugar

a citac;ão

edital)

A citação edital tem lugar não só quando o citando
se encontre em parte incerta, nos termos dos artigos
anteriores, mas ainda quando sejam incertas as pessoas a citar.
Artigo 248. o
(Formalidades

da citação

edital

por incerte:ra

do lugar)

1. A citação edital determinada pela incerteza do
lugar em que o citando se encontra é feita pela afixação
de editais e pela publicação de anúncios.
2. Afi tar-se-ão três editais, um na porta do tribunal,
o~tro na porta da casa da última residência que o
cItando teve no país e outro na porta da sede da respectiva junta de freguesia.
~. Os anúncios. ão publicados em dois números segUIdo de um dos j ornais mais lidos da localidade em
que esteja a casa da última residência do citando ou,
se aí não houver jornal, num dos jornais mais lidos
nessa localidade.
,~. Não e publicam anúncios nos inventários
obrigat~l'lOS, no processo sumarfs imo e em todos os casos de
dlminuta im portância em que o j uiz os considere dispensáveis.
Artigo 2,19.0
(Conteúdo

dos ctlitais

e anúncios)

1. Nos editais individunliaar-sc-é
a noção ptlTU {!ue
ausc'nte é citado. indicando-se quem a propôs e_q~al
c, cm substância,
o pedido do aulor : alpllI disso, nesig-

(!
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nar-se-á O tribunal em que o processo corre, a vara ou
juízo e secção respectivos, a dilaç-ão, o prazo para a
defesa e a cominação, explicando-se que o prazo para
a defesa só começa a correr depois de finda a dilação
e que esta se conta da publicação do último anúncio ou,
não havendo lugar a anúncios, da data da afixação
dos editais, que destes constará então.
2. Os anúncios reproduzirão o teor dos editais.
3. A dilação é fixada entre trinta e cento e oitenta
dias.
Artigo 250.°
(Contagem

do pra:z:o para a defesa)

1. A citação considera-se feita no dia em que se publique o último anúncio ou, não havendo anúncios, no
dia em que sejam afixados os editais.
2. A partir da data da citação conta-se o prazo da
dilação; finda esta, começa a correr o prazo para o oferecimento da defesa.
Artigo 251.°
(Formalidades

da citação

edital

por

incerteza

das

pessoas)

A citação edital determinada pela incerteza das pessoas a citar é feita DOS termos dos artigos 248.° a 250.°,
com as seguintes modificações:
1." Afixar-se-á um só edital na porta do ~ribunal.
salvo se os incertos forem citados como herdeiros ou representantes de pessoa falecida, porque neste caso também são afixados editais na porta da ca a da última
residência do falecido e na porta da Rede da respectivn
junta de freguesia, se forem conhecidas e no país;
2." Os anúncios são publicados num dos jornais mais
lidos da sede da comarca ou, não havendo aí jornal,
num dos que ai sejam mais lidos;
3." A dilação não é superior a sessenta dias.
Artigo 252.°
(Junção,

ao processo,

do edital

e anúncios)

.Iuntnr-so-á ao proccsao uma cópia do edital, na qual
o oficial declarará os dias e os lugare em que fell a
afi ração ; e colnr-so-Iío numa f'ollin , q ue tam bérn "c
junta, OR anúncios respectivos, extraídos dos jnrnuis.
indicando-se na folha o título destes c as datas da
publ ieação
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Artigo 253.°
(Efeito retroactivo

da citação

demorada

sem culpa do autor)

N O que respeita à interrupção da prescrição, o efeito
da citação demorada por facto não imputável ao autor
retrotrai-se à data em que a acção foi proposta.
DIVIS:tO

ru

Nctífíoações
Artigo 254.
(Notificação

às partes

0

que constituíram

mandatár,io)

1. As notificações às partes em processos pendentes
são sempre feitas na pessoa dos seus mandatários judiciais com escritório na sede do tribunal ou que aí tenham
escolhido domicílio para as receber.
2. Quando a notificação se destine a chamar a parte
para a prática de acto pessoal, além de ser notificado
o mandatário, é também expedido pelo correio um aviso
à própria parte. Fica salvo o disposto para as notificações feitas por meio de requisição.
3. Os mandatários são notificados por carta registada, com aviso de recepção, dirigida para o respectivo
escritório ou para o domicílio escolhido, mas também
podem ser notificados pessoalmente pelos oficiais de
diligências ou funcionários que os substituam, sempre
que desse modo se consiga economia e não se prejudique
a celeridade do processo, ou pelo chefe de secção, quando
Os encontre no edifício do tribunal.
4. A notificação considera-se feita no dia em que,
no escritório ou domicílio escolhido, foi a sina do o aviso
de recepção, mas não dei ta de produzir efeito pelo facto
de os papéis serem devolvidos ou de não vir assinado ou
datado o aviso de recepção, unia vez que a remessa
tenha sido feita para aquele escritório ou domicílio.
_Em qualquer destes casos, bem como no de a. carta
não ter sido entretrue no escritório ou domicílIo por
t:>
ausência do destinatário, j untar-se-é ao processo. o sobrel'crito ou aviso de recepção e a notificação consldera-~e feita no segundo dia posterior àquele em que a carta
tIver sido registada.
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Artigo 255.°
(Notificação às partes quando tenham residência
ou escolham domicílio na sede do tribunal)

1. Se a parte não tiver constituído mandatário nas
condições exigidas pelo artigo anterior, mas residir na
sede do tribunal ou aí tiver escolhido domicílio para
receber as notificações, ser-lhe-ão estas feitas nos termos estabelecidos para as que devem ser feitas aos mandatários.
2. Se não constituir mandatário naquelas condições,
não residir na sede do tribunal nem aí tiver escolhido
domicílio, não se efectuam as notificações: as decisões
consideram-se publicadas logo que o processo dê entrada
na secretaria ou, quando se trate de despacho lançado
em requerimento avulso, logo que o despacho aí dê
entrada. Nos casos a que se refere o n." 3 do artigo 229.°,
a parte considera-se notificada na data em que se verifique o facto que deveria determinar a notificação.
3. Não é aplicável o disposto nos números anteriores
quando a lei exij a expressamente a notificação pessoal,
nem quando a notificação seja destinada a chamar a
parte ao tribunal para a prática de acto pessoal, caso
em que a parte será também notificada pessoalmente.
Artigo 250.°
(Notificação

pessoal às partes)

Se a parte tiver de ser notificada pessoalmente,
car-se-ão as disposições relativas à citação.

apli-

Artigo 257.°
(Notificações

avulsas ou a intervenientes

ac.identais)

1. As notificações avulaas c as que tenham por fim
chamar ao tribuna] testemunhas, peritos e outras pessoas com intervenção acidental 11a causa são feitas na
própria pesRoa dos notificandoa. Quando não Reja possível efectuar a notificação e se dê a hipótese prevista
no artigo 241.°, observar-se-á o disposto neste artigo.
2. No processo sumário, no sumaríssimo e nos inventários obrigatórios, as uotiflcações a quC' se refere o
número anterior são feitas por meio de aviso e pedido
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pelo correio, quando os notificandos residam na área do
respectivo tribunal e haja distribuição domiciliária no
lugar da sua residência. Se o aviso não puder ser entregue, a notificação faz-se pela forma ordinária; mas
se o destinatário se recusar a recebê-lo, o aviso produz
todos os seus efeitos.
3. O aviso é assinado pelo juiz, podendo a assinatura ser por chancela, desde que seja autenticada com
o selo branco do tribunal.
Artigo 258. °
(Notificação
ou a empregados

a funcionários
públicos
de empresas
concessionárias)

1. A notificação destinada a chamar ao tribunal
algum funcionário público ou empregado de empresa
concessionária de serviços públicos, cujo comparecimento dependa de licença do superior hierárquico, é
feita, com a necessária antecedência, por meio de requisição a esse superior.
2. O superior hierárquico deve tomar as providências
~ecessárias para que a requisição seja satisfeita. Se por
Imperiosa necessidade de serviço público não for possível autorizar o notificado a comparecer, o superior
assim o fará saber antecipadamente ao tribunal, justificando a falta de autorização. Neste caso, se o comparecimento for indispensável,
far-se-á nova requisição
para outro dia, não podendo então ser negada ao empregado autorização para comparecer.
3. O superior que deixar de cumprir o disposto no
~úmero anterior incorre na pena de desobediência qua~lficada. O empregado que não comparecer fica sujeito
~s sanções aplicáveis aos notificados rebeldes; e para s~
Isentar de responsabilidnde tem de proyar que lhe fOI
recn ada a autorização ou que não lhe foi feito aviso
para comparecer.
Artigo 259.°
(Notificação

de decisões

judiciais)

~Quando 'e notifiquem despachos. senten_ças ou acórdaos, eleve aviar-se ou entregar-se ao nobficado cópia
da decitião e dos fundamentos.
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Artigo 260.0
(Notificação

para comparecimento)

I. Quando a notificação se destine a chamar ao tribunal a parte ou qualquer outra pessoa, o funcionário
indicará ao notificando o dia, hora e local em que há-de
comparecer e o fim para que é ordenada a sua comparência e deixar-lhe-é uma nota com as mesmas indicações. Do acto lavrará certidão, que será assinada pelo
notificado.
2. Sendo a notificação feita por via postal, não se
passa nota nem certidão.
Artigo 261.0
(Formalidades

da notificação

avulsa)

1. As notificações avulsas são feitas à vista do requerimento respectivo, entregando-se ao notificado um duplicado, no qual o oficial de justiça declarará o dia em
que efectuou a diligência. Se o requerimento for acompanhado de documentos, o oficial facultará ao notificando a sua leitura.
De tudo passará o oficial certidão, que é assinada
pelo notificado.
2. O requerimento
e a certidão ão entregues a quem
ti ver requerido a cliligênci a.
3. Os requerimentos 'para as notificações avul 'as são
apresentados em duplicado; e tendo de' ser notificada
mais de uma pessoa, apresentnr-se-ão tantos dupldcados quantas forem as que vivam em economia separada.
Artigo 262.0
(Inadmissibilidade

de oposição

às notificações

avulsas)

1. As notificaçõos
avulsas
não admitem oposição
alguma.
Os direitos respectivos só podem fazer-se valer nus
acções competentes.
2. Do despacho de indeferimento ela notificação cabe
agravo pnra o tribuna 1 imcdiatamcntn
superior.
Artigo 263.0
(Notificação

para rcvog3ç.ío

de mólndato)

1. Se a l101,ific,wi'lo tiver por 0111 II !'(lvognçfío do mallé feita no mundahirio (' Iumbém à p sson COIll

dato.
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quem ele devia contratar,
caso o mandato
tenha sido
conferido para tratar com certa pessoa.
2. Não se tratando de mandato para tratar com certa
pessoa a revogação só produz efeito, para com terceiros de boa fé, desde que seja anunciada num jornal da
localidade
em que reside o mandatário;
se aí não houver jornal, o anúncio é publicado num dos jornais mais
lido nessa localidade.
3. alvo disposição legal ou convenção em contrário,
a revogação pode fazer-se por qualquer forma ; mas em
relação a terceiros de boa fé não produz efeito sem que
lhes, eja comunicada,
ou em que seja anunciada
nos
termo' do n. o 2, conform e os terceiros forem certos ou
incertos.
CAPITULO

II

Da instância
SECÇÃO I

Comc!:o e descll\'olvimcnto

da instância

,\rtigo 264.°
(Princípio

dispositivo.

1 .• \ iniciativa

e o impulso

parto«.
2 .• \$ part. 5 têm.
lll<'nte, não formular
factos

coul rários

llleramente
3. () juiz

Poder inquisitório

processual

do juiz)

incumbem

às

porém,

o dever de, conscientepedidos
ilegais,
não articular
l~ verdade
nem requerer
diligências

dilatórius.
tem o poder

de realizar

ou ordenar

oficio-

'fun!'ute a. d iligênciu
que considere
nccessárias
para
(~ a}l~tralllelll() <ln verdade, quanto aos factos de que lhe
(~ lietlo conhec r.
Artigo 265.°
(Dever de colaboração

.\

pnrl
-er
~r' lar ()

cu

r 'pre

ntnnlc
são ~hrigados a
O for: m llotIflcac1.oA e a
110
IcrlllO" da lCI, lhe.

mpre qu p:lr:l i
lar eimenlu (1\1 •
1)( lil1n .

('0111)1:11'1

101'1'111

O

das partes)
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Artigo 266.°
(Poderes

do juix

para

tornar

pronta

a justiça)

Oumpre ao juiz remover O'S obstáculos que se oponham ao andamento 'regular da causa, quer recusando
o que for impertinente ou meramente dilatório, quer
ordenando o que, sem prejuízo do disposto no n." 1 do
artigo 264.°, se mostre necessáeio para o seguimento
do processo.
Artigo 267.°
(Em que

momento

se considera

proposta

a acção)

1. Â instância inicia-se pela proposição da acção
e esta considera-se proposta, intentada ou pendente
logo que seja recebida na secretaria a respectiva petição inicial.
2. <O acto da proposição não produz, porém, efeitos
em relação ao réu senão a partir do momento da citação, salvo o disposto no artigo 253.° e I10 n ," 3 do artigo 385.°
3. Nas comarcas em que haja mais de uma vara ou
juízo, a acção considera-se proposta logo que a petição
seja recebida na secretaria que estiver de turno.
Artigo 268. °
(Princípio

da estabilidade

da instância)

Citado O réu, a instância deve manter-se a mesma
quanto às pessoas, ao pedido e à causa de pedir, salvas
as possibilidades de modificação consignadas na lei.
Artigo 269.°
(Modificação

subjectiva

pela

intervenção

de novas

partes)

1. Mesmo depois de transitado em julgado o despacho saneador que julgue ilogttima alguma da parte!"!
por não estar em juízo determinada pessoa, 'pode o autor, dentro de trinta (lias a contar do trânsito do despacho, chamar essa pessoa a intervir nos termos dos artigos 356.° e seguintes.
2. Admitido o chamamento,
a instância,
quando
extinta, considera-se renovada, recaindo 80 brc o autor,
nas condições e sob a cominação exprc sas no n." 3 do
artigo 28D.o, o rncargo do pagamento das custas em
quc tiver sido condenado.
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ArtIgo 270.°
(Outras

modificações

subjectivas)

A instância pode modificar-se, quanto às pessoas:
a) Em consequência da substituição de alguma das
partes, quer por sucessão, quer por acto entre vivos, na
relação substantiva em litígio;
b) Em virtude dos incidentes da intervenção de terceiros.
Artigo 271.°
(Legitimidade
do transmitente.
Substituição
deste pelo adquirente)

1. No caso de transmissão, por acto entre vivos, da
coi a ou direito litigioso, o transmitente continua a ter
legitimidade para a cau a, enquanto o adquirente não
for, por meio de habilitação, admitido a substituí-lo.
2. A substituição é admitida quando a parte contrária esteja de acordo. Na falta de acordo, só deve recusar-se a substituição quando se entenda que a transmissão foi efectuada para tornar mais difícil, no
processo, aposição da parte contrária.
3. A sentença produz efeitos em relação ao adquirente, ainda que este não intervenha no processo,
excepto no caso de a acção estar suj eita a reg-isto e o
adquirente
reei
tnr a transmissão 'antes de feito o re.
b
glsto da acção.
Artigo 272.°
(Alteração

do pedido

e da causa

de pedir

por acordo)

Havcudo acordo das partes, o pedido e a causa de
pedir podem ser alterados ou ampliados em qualquer
altura, em 1.& ou 2.· instância, salvo se a alteração ou
a:npliação perturbar inconveIl:ientemente a instrução,
di cus ão e julgamento do pleito.
Artigo 273.°
(Alteração

do pedido e da causa
na falta de acordo)

de pedir

1. Ta falta de acordo, a cau a de pedir só pode ser
a.Iterada ou ampliada na réplica, se o processo a admitir, a não ser que a alteração ou ampliação seja consequência de confi ão feita pelo réu e aceita pelo autor.
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2. O pedido pode também ser alterado
ou ampliado
na réplica;
pode, além disso, o autor,
em qualquer
altura, .reduzir o pedido e 'pode ampl.iã-lo até ao encerramento da discussão em L" instância
se a ampliação
for o desenvolvimento
ou a consequência
do pedido primitivo.
3. Se a modificação
do pedido for feita na audiência
de discussão ,e julgamento,
ficará a constar da acta respectiva.
Artigo 274.°
(Em que

casos

é admissível

a reconvenção)

1. O réu pode, em reconvenção,
deduzir pedidos contra o autor.
2. A reconvenção
é admissível:
a) Quando o 'pedido do réu emerge do facto jurídico
que serve de fundamento
à acção ou à defesa;
b) Quando o réu se propõe obter a compensação
judiciária
ou tornar efectivo o direito a beníeitorias
ou
despesas relativas à coisa cuja entrega lhe é pedida;
c) Quando o pedido do réu tende a conseguir,
em
seu benefício,
o mesmo efeito jur-ídico que o autor se
propõe obter.
3. Não é admissível
a reconvenção
quando ao pedido
do réu corresponda
uma forma de proCÜ'sso diferente
da que corresponde
ao pedido do autor, salvo se a diferença provier unicamente
do diverso valor dos pedidos.
Artigo 275.°
(Apensação

de acções)

1. Se forem propostas
eeparadnmonte
acções que,
nos termos do artigo 30.°, poderiam
ser reunidas
num
único processo, será ordenada
a junção d la , a requerimento de qualquer
das partes com interes e atendível
na junção, ainda que pendam em tribunai
diferentes,
a não ser que o estado do proee so ou outra razão especial torue inconveniente
a upcnsaçâo.
2. Os proce ssos são apcnsados
ao que tiver sido instaurudo
cm primeiro
lugar, salvo se os P dido forem
dependentes
uns dos outros, porque neste 'aso a aponsação é Ioita na ordem da dependência.
3. A j unção devo 'SOl' requerida
ao tribunal
perante
o qual penda o processo a que os outros tenham {lo ser
apensados.
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II

da instância

Artigo 276.°
(Causas de suspensão

da instância)

1. A instância
suspende-se
nos casos seguintes:
a) Quando falecer ou se extinguir
alguma das partes;

b) Nos proce sos em que é obrigatória
a constituição
de advogado,
quando
este falecer 0'11 ficar absolutamente impo sibil itado de exercer o mandato.
Nos outros processos,
quando falecer ou se impossibilitar
o
repre eutante legal do incapaz,
salvo se houver mandatário judicial
constituído;
c) Quando o tribunal ordenar a suspensão;
d) Nos outros casos em que a lei o determinar
e3pecialmente.
2. No caso de tran formação
ou fusão de pessoa
colectiva,
parte na cau a, a instância
não se suspende
e unicamente
se efectua,
sendo necessário,
a substituição dos repre en tantes.
3. A morte ou extinção de alguma das partes não
dá lugar à uspensão,
ma à extinção
da instância,
quando
torne impos ível ou inútil
a continuação
da
lide.
Artigo 277.°
(Suspensão

por falecimento

da parte)

1. Junto ao proce.80 documento que prove o falecimento ou a extinção de qualquer
das partes, suspende- e imediatamente
a instâuciu,
salvo se já tiver come9~do a uud iênciu de discussão
oral ou se o processo
ja estiv r inscrito
em tabela para julgnmento.
Neste
<:a.o a iu: tância só se 811 .. pende depoi
de proferida
a
~entell(;a ou o acórdão,
2. A parte deve (ornar conhecido 110 processo o fado
da !IlOl'l e 011 da c. 'li ução do . eu tom parle ou da parte
cOl\hál'ia
Jorro <jue tenha not ícia dele e lhe seja possível obí er o documento
eomprovativo
: ~e nssim o não
fizt'r, ficam
'cm efuit o os actos prut icndos post orior~cnt
a duln em <tue a ocon'';lIl'ia
devia e~tllr certi-

fic.~:la.
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Artigo 278.°
(Suspensão

por Palecimento

ou impedimento

do mandatário)

No caso da alínea b) do n." 1 do artigo 276.°, uma
vez feita no processo a prova do facto, suspender-se-á
imediatamente
a instância; mas se o processo estiver
concluso para a sentença ou em condições de o ser,
a suspensão só se verificará depois da sentença.
Artigo 279.°
(Suspensão

por vontade

do juis]

1. O tribunal pode ordenar a suspensão, quando a
decisão da causa estej a dependente do julgamento de
outra já proposta e quando entender que ocorre outro
motivo justificado; nos tribunais superiores a suspensão será ordenada por acórdão.
O acordo das partes não justifica, por si só, a suspensão.
2. Não obstante a pendência de causa prejudicial,
não deve ser ordenada a suspensão se houver fundadas
razões para crer que aquela foi intentada unicamente
para se obter a suspensão ou se a causa dependente
estiver tão adiantada que os prejuízos da suspensão
superem as vantagens.
3. Quando a suspensão não tenha por fundamento
a pendência de causa prejudicial, fixar-se-é no despacho o prazo durante o qual estará suspensa a instância.
Artigo 280.°
(Suspensão

para garantir

a observância

de prece.itos

fiscais)

1. Não têm seguimento as acções em que se alegue
propriedade ou posse de determinado prédio ou que
tenham por fundamento actos relativos ao exercício
de indústria ou de profissão sujeita a imposto sem
que se exiba, lançando-se cota no processo, a eaderneta predial donde conste a inscrição do prédio na
matriz ou o conhecimento da contribuição indu trial,
do imposto profissional ou de qualquer das suas pre '.
tações.
2. Enquanto
não houver caderneta predial, deve
provar-se a inscrição do prédio na matriz ou 'I ue se
fez a respectiva participação.
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Artigo 281. o
(Suspensão para garantir a observância
de outros preceitos fiscais)

Também não pode ter seguimento qualquer acção
e:n que se peçam juros, quer desde a mora ou desde a
cItação do réu, quer anteriores, sem que no processo
conste que se acha feito o manifesto.
Artigo 282.0
(Dever do juix em ordem à suspensão]

No ca o' previstos nos dois artigos anteriores e em
quai quer outros em que a inob. ervância de determinado preceitos fi cais deva, por disposição expressa
da lei, suspender o andamento do pro ces o, o juiz ordenará a su pensão logo que se aperceba da falta de
cumprimento.
Artigo 283.·
(Regime da suspensão)

1. Enquanto durar a uspensão só podem praticar-se
vàlidamente os acto urzentes destinados a evitar dano
irreparável. A parte qu~ esteja ü~p~di?~ de ~ss~stir a
este actos é representada. pelo !lImsteno Público ou
por advogado nomeado pelo juiz.
2. O prazo judiciai
não correm enquanto durar
a suspensão.
·os ca o' da' alíneas a) e b) do n." 1
do ar~igo 27G .• a .u pen '~o inutiliza a parte do prazo
que tiver de .orrido anteriormente .
. 3. A simples mspensão não obsta a que a instân~ia
. e c.'tinira, por desistência
confissão ou tran acçao,
('ontanto bque esta: não cout;ariem a razão justificati,:a
da :u."pensão; 'e a nspensjío provier da inob ervânc~a
de prec itos fi 'cais, nem o. confis ão nem a transacção
t rão julgadas válidas ante: de esse preceitos se mosr, tem cumpridos.
.\rUgo :2 4.·
(Como e quando

(essa a suspensão)

1. Au
·pen. fio C . a:
.
<>76.
a)
o c. o du al íneu (L) do n." 1 do ~rtIg'o ~ b'i"
{'Iando for noti ficudu a ue .i<;rr~ que co~s~uer~ ha. 1 1nelo ou.
01' ela pc~ 0:\ falceHIa
011 e. tinta:
9
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b) No caso da alínea b), quando a parte contrária
tiver conhecimento judicial de que está constituído
novo advogado, ou de que a parte já tem outro representante, ou de que cessou a impossibilidade que fizera
suspender a instância;
c) No caso da alínea c), quando estiver definitivamente julgada a causa prejudicial
ou quando tiver
decorrido o prazo fixado;
d) No caso da alínea d), quando findar o incidente
ou cessar a circunstância a que a lei atribui o efeito
suspensIvo.
2. Se a decisão da causa prejudicial fizer desaparecer o fundamento ou a razão de ser da causa que
estivera suspensa, é esta julgada improcedente.
3. Se a parte demorar a constituição de novo advogado, pode qualquer outra parte requerer que seja
notificada para o constituir dentro do prazo que for
fixado. A falta de constituição dentro deste prazo tem
os mesmos efeitos que a falta de constituição inicial.
4. Pode também qualquer das partes requerer que
seja notificado o Ministério Público para promover,
dentro do prazo que for designado, a nomeação de novo
representante ao incapaz, quando tenha falecido o primitivo ou a sua impossibilidade se prolongue por mais
de trinta dias. Se ainda não houver representante nomeado quando o prazo findar, cessa a suspensão, sendo
o incapaz representado pelo ,Ministério Público.
SECÇÃO III

Interrupção da instância
Artigo 285.°
(Causas

e efeitos

da interrupção

da instância)

1. A instância interrompe-se quando o processo esteja parado durante mais de um ano por negligência
das partes em promover os seus termos ou os de algum
incidente de que dependa o seu andamento.
2. Interrompida
a instância, cessa o efeito que a
alínea a) do artigo 481.° atribui à citação judicial,
somando-se o tempo que decorrera até à citação com
o que decorrer a partir do momento da interrupção da
instância. Volta a correr, DOS mesmos termos, o prazo
fixado para a proposição da acção.
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Artigo 286.°
(Como cessa a interrupção)

Cessa a interrupção e desaparecem os seus efeitos se
o autor requerer qualquer acto do processo, ou do incidente de que dependa o andamento dele, antes de algum dos réus invocar a prescrição ou o termo do prazo.
SECÇÃO IV

Extinção da instância
Artigo 287.°
(Causas de extinção

da instincia)

.A
a)
b)
c)
d)

instância extingue-se com:
O julgamento;
O compromisso arbitral;
.A deserção;
.A desistência, confissão ou transacção;
e) .A impossibilidade ou inutilidade superveniente
da lide;
f) .A falta de preparo inicial, nos termos da respectiva legislação.
Artigo 288.°
(Casos de absolvição da instância)

1. O juiz deve abster-se de conhecer do pedido e
absolver o réu da instância:
a) Quando julgue procedente a excepção de incompetência absoluta do tribunal;
b) Quando anule todo o processo;
c) Quando entenda que alguma das partes é destituída de personalidade judiciária ou que, sendo incapaz, não está devidamente representada;
d) Quando ~onsidere ilegítima alguma das partes;
e) Quando Julgue procedente alguma outra excepção dilatória.
2. Cessa o di posto no número anterior quando o processo huj a de ReI'remetido para outro tribunal e quando
a falta ·ou a irregularidade
tenha sido sanada.
Artigo 289.°
(Alcance e efeitos

da absolvição da instância)

1. .A nbsolvição da instância em caso algum obsta a
que se proponha outra acção sobre o mesmo objecto.
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2. Os efeitos civis derivados da proposição da primeira causa e da citação do réu mantêm-se, quando seja
possível, se a nova acção for intentada ou o réu for
citado para ela dentro de trinta dias, a contar do trânsito em julgado da sentença de absolvição da instância.
3. Se o autor propuser a nova acção sem ter pago
as custas em que tiver sido condenado na acção anterior, pode o réu requerer, passado o prazo do pagamento voluntário, que o autor seja notificado para provar que o fez, sob pena de ser proferida nova absolvição
da instância e de o autor perder os benefícios a que
se refere o n." 2.
4. Se o réu tiver sido absolvido por qualquer dos
fundamentos compreendidos na alínea e) do n." 1 do
artigo 288.0, na nova acção que corra entre as mesmas
partes podem ser aproveitadas as provas produzidas
no primeiro processo e têm valor as decisões aí proferidas.
Artigo 290.0
(Compromisso

arbitral)

1. Em qualquer estado da causa podem as partes
acordar em que a decisão de toda ou parte dela sej f}
cometida a um ou mais árbitros da sua escolha.
2. Lavrado no processo o termo de compromisso arbitral ou junto o respectivo documento, examinar-se-á
se o compromisso é válido em atenção ao seu objecto
e fi, qualidade das pessoas; .no caso afirmativo, a instância finda e as partes são remetidas para o tribunal
arbitral, sendo cada uma delas condenada em metade
das custas, salvo acordo expresso em contrário.
3. No tribunal arbitral não podem as partes invocar
actos praticados no processo findo, a não ser aqueles
de que tenham feito reserva expressa.
Artigo 291.0
(Deserção

da instância)

Considera-se deserta a instância, independentemente
d~ qualquer de.cisão judicial, quando esteja interrompidu durante CInCO anos, SE:'m prejuízo do que vai disposto no artigo seguinte.
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Artigo 292.°
(Deser~ão dos recursos)

1. Os recursos são julgados desertos pela falta de
preparo ou de pagamento de custas nos termos legais ou
pela falta de alegação do recorrente.
São também julgados desertos quando, por inércia
das partes, estejam parados durante mais de um ano,
embora tenha sido feito o preparo inicial.
2. Tendo surgido algum incidente com efeito suspensivo, o recurso é julgado deserto se decorrer mais
de um ano sem que se promovam os termos do incidente.
3. A deserção é julgada no tribunal onde se verifique
a falta, por simples despacho do juiz ou do relator.
Artigo 293.°
(Liberdade de desistência,

confissão e transacção)

1. O autor pode, em qualquer altura, desistir de
todo o pedido ou de parte dele, como o réu pode confessar todo ou parte do pedido.
2. :e lícito também às partes, em qualquer estado
da instância, transigir sobre o objecto da causa.
Artigo 294.°
(Efeito da confissão e da transacção]

A. confissão e a transacção modificam o pedido ou
fazem cessar a causa nos precisos termos em que se
efectuem.
Artigo 295.°
(Efeito da desistência)

1. A desistência do pedido extingue o direito que se
pretendia fazer valer.
2. A desistência da instância apenas faz cessar o
pro ces:o que se instaurara.
Artigo 296.0
(Tutela dos direitos do réu)

1. A desistência da instância depende da aceitação
elo réu, desde que eja requerida depois do oferecimento da contestação.
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2. A desistência do pedido é livre, mas não prejudica a reconvenção, a não ser que o pedido reconvencional sej a dependente do formulado pelo autor.
Artigo 297.°
(Desistência, confissão ou transacção
por parte das pessoas colectivas e dos incapazes)

Os representantes das pessoas colectivas e dos incapazes ou ausentes só podem desistir, confessar ou transigir nos precisos limites das suas atribuições ou precedendo autorização especial de quem deva concedê-la.
Artigo 298.°
(Confissão,

desistênc.ia

e transacção

no caso de litisconsórcio)

1. No caso de litisconsórcio voluntário,
é livre a
confissão, desistência e transacção individual, limitada
ao interesse de cada um na causa.
2. No caso de litisconsórcio necessário, a confissão,
desistência ou transacção de algum dos litisconsortes só
produz efeitos quanto a custas.
Artigo 299.°
(Limites

objectivos

da confissão,

desistência

e transacção)

1. Não é permitida confissão, desistência ou transacção que importe a afirmação da vontade das partes
relativamente a direitos indisponíveis .
. 2. E livre, porém, a desistência nas acções de divórcIO e de separação de pessoas e bens.
Artigo 800.0
(Como se realiza

a confissão,

desistência

ou transacção)

l. A confissão, desistência ou transacção pode fazer-se por termo no processo ou por documento autêntico.
2. O termo é tomado pela secretaria a simples pedido
verbal dos interessados.
3. Lavrado o termo ou junto o documento, examinar-so-á se, pel.o seu .objecto e pela qualidade das pessoas que nela intervieram, a confissão, desistência ou
transacção é válida, e, no caso afirmativo, assim será
declarado por sentença, condenando-ao ou absolvendo-se nos seus precisos termos.
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4. À transacção pode também fazer-se em acta
quando resulte de conciliação obtida pelo juiz. Em tai
caso, Iimitar-se-á este a homologá-la por sentença ditada para a acta, condenando nos respectivos termos.
5. Quando provenha unicamente da falta de poderes ou da irregularidade
do mandato, a nulidade da
confissão, desistência ou transacção fica suprida se a
sentença for notificada pessoalmente ao mandante e
ele não recorrer no prazo legal.
Artigo 301. °
(Impugnação

da confissão,

desistência

ou transacção)

l. À confissão, desistência ou tthnsacção não pode
ser anulada por erro de direito; mas pode ser impugnada por qualquer outra das causas que servem de
fundamento à impugnação dos negócios da mesma natureza.
2. O trânsito da sentença proferida sobre a confissão, desistência ou transacção não obsta a que se intente a acção destinada à impugnação de qualquer
delas.
CAPITULO III

Dos incidentes da instância
SECÇÃO I

msposteoes gerais
Artigo 302.°
(Oferecimento

imediato

das provas)

Com o requerimento em que deduza qualquer dos
incidentes regulados neste capitulo, deve a parte orerecer logo o rol de testemunhas e requerer os outros
meios de prova.
Artigo 303.°
(Prazo

para a oposição e indicação

imediata

das provas)

À oposição ao pedido, quando admissível, será deduzida dentro do prazo de ?ito dias, observando-se, quanto
aos meios de prova, o dispo to no artigo anterior.

890

ORDEM DO EXERCITO N." 11

1.' Sério

=======.~==~==.=================
Artigo 304.°

(Limite do número de testemunhas;

registo dos depoimentos)

1. A parte não pode produzir mais de três testemunhas sobre cada facto, nem o número total das testemunhas, por cada parte, será superior a oito.
2. Os depoimentos são escritos, não só quando prestados antecipadamente
ou por carta, mas também
quando não recaiam sobre matéria de questionário e
a decisão do incidente seja susceptível de recurso ordinário.
SECÇÃO

Verífícação

II

do valor da causa

Artigo 305.°
(Atribuição de valor à causa e sua influência)

1. A toda a causa deve ser atribuído um valor certo,
expresso em moeda legal, o qual representa a utilidade
económica imediata do pedido.
2. A este valor se atenderá para determinar a competência do tribunal, a forma do processo comum e a
relação da causa com a alçada do tribunal.
3. Para o efeito das custas e demais encargos legais,
o valor da causa é fixado segundo as regras estabelecidas na legislação respectiva.
Artigo 306.°
(Critérios gerais para a fixação do valor)

1. Se pela acção se pretende obter qualquer quantia
certa em dinheiro, é esse o valor da cau a, não sendo
atendível impugnação nem acordo em contrário; se
pela acção se pretende obter um benefício diverso, o
valor da causa é a quantia em dinheiro equivalente a
esse benefício.
2. Cumulando-se na mesma acção vários pedidos.
o valor é a quantia correspondente à soma dos valores
de todos eles; mas quando, como acessório do pedido
principal, se pedirem juros, rendas e rendimentos já
vencidos e os que se vencerem durante a pendência
da causa, na fixação do valor atende-se somente aOS
interesses já vencidos.
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3. No caso de pedidos alternativos, atender-se-à unicamente ao pedido de maior valor e, no caso de pedidos
subsidiários, ao pedido formulado em primeiro lugar.
Artigo 307. °
(Critérios especiais para a fixação do valor de certas acções)

1. Nas acções de despejo, o valor é o da renda anual,
acrescido das rendas em dívida e da indemnização requerida.
2. Nas acções de alimentos definitivos, o valor é o
quíntuplo da anuidade correspondente ao pedido.
3. Nas acções de prestação de contas, o valor é o da
receita bruta ou o da despesa apresentada, se lhe for
superior.
Artigo 308.°
(Momento

a que se atende

para a determinação

do valor)

1. Na determinação do valor da causa, deve atender-se ao momento em que a acção é proposta.
2. Exceptua-se o caso de o réu deduzir reconvenção
ou de haver intervenção principal, em que o valor do
pedido formulado pelo réu ou pelo interveniente,
quando distinto do deduzido pelo autor, se soma ao
valor deste; mas este aumento de valor só produz efeitos no que respeita aos actos e termos posteriores à
reconvenção ou à intervenção.
3. Nos processos de liquidação ou noutros em que,
anàlogamente, a utilidade económica do pedido só se
define na sequência da acção, o valor inicialmente
aceite será corrigido logo que o proces. o forneça os
elementos necessários.
Artigo 309.°
(Valor da acção no caso de prestações

vincendas)

Se na acção e pedirem, no' termos do artigo 472.0,
prestaçõe vencida e prestaçõe: vincendas, tomar-se-é
em consideração o valor de umas e outras.
Artigo 310.°
(Valor da acção dctcrmir.ado

pelo valor do acto jurídico)

1. Quando a acção tenha por objecto a .apreciação
da existência, validade, cumprimento, moddicaçao ou
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rescisao de um acto jurídico, atender-se-á ao valor do
acto determinado pelo preço ou estipulado pelas partes.
2. Se não houver preço nem valor estipulado, o valor ~o acto determinar-se-é em harmonia com as regra,s
geraIs.
3. Se a acção tiver por objecto a anulação do contrato fundada na simulação do preço, o valor da causa
é o maior dos dois valores em discussão entre as partes.
Artigo 311.o
(Valor da acção determinado

1. Se a acção tiver por fim
propriedade sobre uma coisa,
o valor da causa.
2. Tratando-se de qualquer
do capital de uma prestação,
relativas à avaliação.

pelo valor da coisa)

fazer valer o direito de
o valor desta determina
direito real limitado ou
as regras

observar-se-ão

Artigo 312.°
(Valor das acções sobre o estado das pessoas
ou sobre interesses imateriais)

As acções sobre o estado de pessoas ou sobre interesses imateriais consideram-se sempre de valor equivalente à alçada da Rela~ão e mais 1$.
Artigo 313.°
(Valor dos incidentes

°

e dos procedimentos

cautelares)

1.
valor dos incidentes é o da causa a que respeitam, salvo se o incidente tiver realmente valor dive!so do da causa, porque neste caso o valor é determinado em conformidade dos artigos anteriores.
2 .. 0 valor do processo ou incidente de caução é determinado pela importância a caucionar; o do depósito,
a que se refere o artigo 444.°, é o da quantia ou coisa
depositada.
3.
valor dos procedimentos cautelares é determinado nos termos seguintes:
a) Nos alimentos provisórios,
pela mensalidade pedida, mul tiplicada por doze;
b) N a restituição
provisória ele pos'se, pelo valor da
coisa esbulhada ;

°
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suspensão de deliberações sociais, pela Imdo dano;
embargo de obra nova e nas providências
não especificadas, pelo prejuízo que se quer

evitar ;
e) No arresto,

pelo montante do crédito que se pretende garantir e, se o arresto não for destinado a acautelar o pagamento de uma quantia, pelo valor dos bens
apreendidos;
f) No arrolamento, pelo valor dos bens arrolados.
Artigo 314.0
(Poderes

das partes

quanto

à in4icação

do valor)

1. No articulado em que deduza a sua defesa, pode
o réu impugnar o valor da causa indicado na petição
inicial, contanto que ofereça outro em substituição.
N os articulados seguintes podem as partes acordar em
qualquer valor.
2. Se o processo admitir unicamente dois articulados, tem o autor a faculdade de vir declarar que aceita
o valor oferecido pelo réu.
3. Quando a petição inicial não contenha a indicação do valor e, apesar disso, haja sido recebida, deve
o autor ser convidado, logo que a falta seja notada e
sob cominação de a instância se extinguir, a declarar
o valor: neste caso, dar-se-i conhecimento ao réu da
declaração feita pelo autor; e, se já tiverem findado
o articulados, pode o réu impugnar o valor declarado
pelo autor.
4. A falta de impugnação por parte do réu significa
que aceita o valor atribuído à causa pelo autor.
Artigo 315.0
(A vontade

das partes e a intervenção
na fixação do valor)

do juiz

1. O valor da cau a é aquele em que as partes tiverem acordado, expressa ou tàcitamente, salvo e o juiz,
findo o articulados, entender que o acordo está em
~agrante opo 'ição com a realid.ade, porq ue neste caso
fixará à caus a o valor que considere adequado.
2. Se o juiz não tiver usado deste poder, .0 valor
con idera- e definitivamente
fixado, na quantia acordada, logo que seja proferido despacho saneador.

•
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3. Nos casos a que se refere o n. o 3 do artigo 308.
e naqueles em que não haja lugar a despacho saneador, o valor da causa considera-se definitivamente
fixado logo que sej a proferida sentença.
0

Artigo 316.0
(Valor dos incidentes)

1. Se a parte, que deduzir qualquer incidente da
instância, não indicar o respectivo valor, entende-se
que aceita o valor dado à causa. A parte contrária
pode, porém, impugnar o valor com fundamento em
que o incidente tem valor diverso do da causa, observando-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos
artigos 315.°, 317. e 318.°
2. A impugnação é igualmente admitida quando se
haja indicado para o incidente valor diverso do da
causa e a parte contrária se não conforme com esse
valor.
0

Artigo 317. o
(Determinação do valor quando não sejam suficientes
a vontade das partes e o poder do juiz)

Quando as partes não tenham chegado a acordo ou
o juiz o não aceite, a determinação do valor da causa
faz-se em face dos elementos do processo ou, sendo
estes insuficientes, mediante as diligências indi pensáveis, que as partes requererem ou o juiz ordenar.

•

Artigo 318.0
(Fixação do valor por meio de arbitramento)

.Se for necessário proceder a arbitramento,
será este
feito por um único perito nomeado pelo juiz. não havendo neste caso seguudo arbitramento.
Artigo 319.0
(Consequências

da decisão do incidente

do vaiar)

1. Quaudo se apure, pela decisão definitiva do incidente da verificação do valor da causa, que o tribunal
é incompetente, os autos são remetidos oficiosamente
ao tribunal competente,
e o incidente houver resul-
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tado da impugnação do valor por parte do réu; e são
remetidos, a requerimento do réu, se o novo valor houver sido fixado pelo juiz.
2. Quando da decisão do incidente resulte que é
outra a forma de processo correspondente à acção,
será mandada seguir a for~a de processo apropriada,
sem que se anule o que estiver processado, e corrigir-se-á a distribuição,
nos termos do artigo 220.°
3. Quando o processo, em consequência da nova
forma, passe a admitir mais articulados, pode haver
réplica e tréplica, contando-se o prazo para apresentação daquela a partir da notificação do despacho que
julgue o incidente.
SECÇÃO III

Intervenção

de terceiros

SUBSECÇÃO

Nomeação

I

à acção e chamamento
e à demanda

à autoria

Artigo 320.0
(Nomeação

à acção)

1. Aquele que for demandado como possuidor de
uma coisa em nome próprio e a possua em nome alheio
deve nomear à acção a pe soa em nome de quem a
po SUl.
2. e o não fizer, é con iderado como possuidor em
nome próprio, ma .a s.entenç~ proferida obre o ~érito
da cau a não constItuI caso Julgado em relação a pesoa em nome de quem o demandado pos ui, a não ser
que e ta intervenha voluntàriamente
na causa.
3. O demandado responde para com a mesma pessoa
por iodo os prejuízos que lhe cau e com a falta de
nomeação.
Artigo 321.0
(Prazo e forma de dedução

do incidente)

1. A nomea,ão 'er:í feita, dentro do prazo iniciall~ente fixado para a contes.tação, por meio de requerIlnento oferecido em duplIcado.
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2. Se a nomeação for liminarmente
rejeitada.
o
prazo para a defesa do réu principia no dia em que
lhe for notificado o despacho de rejeição.
Artigo 322.o
(Possíveis atitudes

do autor e suas consequências)

1. Nos cinco dias posteriores à notificação do despacho que admita a nomeação, pode o autor declarar
que a não aceita: se o fizer, fica a nomeação sem efeito,
começando a correr o prazo para a defesa no dia em
que o réu for notificado da recusa.
2. Se o autor não fizer declaração alguma, é imediatamente citada a pessoa nomeada, entregando-se-lhe cópia da petição inicial e o duplicado do requerimento em que tenha sido deduzido o incidente.
3. Quando o autor não aceite a nomeação, o juiz
julgará o réu parte ilegítima se se convencer de que
ele possui em nome alheio.
Artigo 323.0
(Influência

da atitude do nomeado)

1. O nomeado pode negar a qualidade que lhe é
atribuída.
Se o fizer, fica igualmente sem efeito a nomeação,
e o prazo para a defesa do réu começa a contar-se
da data em que lhe for notificada a negação do nomeado. Neste caso, a qualidade de possuidor em nOIDe
alheio não obsta a que o réu seja considerado parte
legítima e a sentença proferida na causa constituirá
caso julgado em relação à pes oa nomeada .
.2. Se o nomeado não repudiar a qualidade em que
fOI chamado, fica ocupando no processo a posição de
verdadeiro réu, considerando-se
em efeito a citação da
pessoa primitivamente
demandada. Mas esta pode intervir na acção como assistente e a sentença que decidir a causa constitui caso julgado em relação a ela.
Artigo 324.o
(Extensão do incidente ao caso de se ter agido
por ordem ou em nome de terceiro)

O que fica dispo to nos artigos anteriores é igualmente aplicável ao caso de o proprietário ou o po ssui-
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dor demandar
alguém
em consequência
dum facto
que reputa ofensivo do seu direito e o demandado
pretender alegar que praticou
esse facto por ordem ou
em nome de terceiro.
Artigo 325.°
(Chamamento

à autoria)

1. O réu que tenha adquirido de terceiro, responsável pela evicção, a coisa cuj a entrega lhe é pedida, ou
que tenha acção de regresso contra terceiro para ser
indemnizado
por ele do prejuízos
que lhe cause a
perda da demanda,
pode chamar esse terceiro à autoria.
2. Se o não chamar, terá ele provar, na acção de indemnização,
que na demanda anterior
empregou todos
os esforços para evitar a condenação.
Artigo 326.°
[Praso, notificação

e citação)

1. O chamamento
será requerido,
dentro do prazo
inicialmente
fixado para a contestação,
mediante
requerimento
oferecido em duplicado.
2. Se não houver motivo para rejeição
liminar,
o
chamamento
é notificado ao autor, que pode opor-se-lhe
alegando
que o incidente
carece de fundamento
sério
e apenas visa tornar mais difícil a sua posição no processo.
3. Sendo manifesta
a veracidade
do fundamento
invO(':1\10 pelo autor,
o juiz indeferirá
o pedido de chamamento e o prazo para a defesa elo réu contar-se-à
da
data €'lll que lhe for notificado
o indeferimento;
no
caso contrário.
o juiz ordenará
a citação do chamndo,
a quem se entregará,
no acto da citação, o duplicado
do requl'rimento
r. cópia da petição inicial.
Artigo 327.°
(Regime

no caso

de o chamado

não aceitar

a autoria)

1. O chamado pode declarar que não aceita a autoria:
s~ o fizer. a ac(;ão SC'g'UC únie.ameutc contra o. réu primit ivn, mas a Sl>lltl\ll,'a
(lue \"H'1' a ser profenda
sobre o
lllrrito (1a cnusa "ale como caso julg:ul0 em relação à
pessoa cliumnda,
não podendo oslu alegar, na acção de
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indemnização, que o réu foi negligente na defesa,
mesmo quando tenha confessado o pedido ou deixado
passar em julgado a sentença da La instância.
2. O réu é notificado da declaração feita pelo chamado, começando a correr desde a notificação o prazo
para 11 defesa.
3. O chamado à autoria pode intervir na causa como
assistente; se intervier e o réu confessar o pedido, a
sentença de confissão ser-Ihe-á notificada, podendo ele
declarar que quer assumir a posição de parte principal,
como réu, para o efeito de fazer prosseguir a causa.
O chamado tem de aceitar a causa nos termos em que
ela se encontrar.
Artigo 328. °
(Regime no caso de o chamado aceitar)

1. Se o chamado à autoria não fizer declaração alguma, a causa segue contra ele e contra o primitivo
réu, ao qual será notificada a abstenção do chamado,
sendo a partir desta notificação que corre o prazo da
sua defesa.
2. O primitivo réu ter-se-a por excluído da causa,
desde que assim o requeira nos cinco dias posteriores
à notificação da abstenção do chamado; mas a sentença
que vier a ser proferida sobre o mérito da causa constitui caso julgado em relação ao requerente.
Artigo 329.°
(Chamamento

a requerimento

do chamado)

O réu chamado à autoria pode requerer o chamamento de outra pessoa para o mesmo fim, e assim sucessivamente, observando-se sempre o que fica disposto
nos artigos 326.° a 328.°
Artigo 330.·
(Chamamento

à demanda)

1. O chamamento à demanda tem lugar nos casos seguintes:
a) Quando o fiador, sendo demandado, quiser fazer
intervir o devedor, para com ele se defender ou ser
condenado conjuntamente;
b) Quando, sendo vários os fiadores, aquele que for
demandado quiser fazer intervir os outros, para com
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ele se defenderem ou serem conjuntamente
condenados;
c) Quando o devedor solidário, demandado pela totalidade da dívida, quiser fazer intervir os outros devedores;
d) Quando, sendo demandado um dos cônjuges por
dívida que haj a contraído, quiser fazer intervir o outro
cônjuge para o convencer de que é também responsável.
2. O fiador que, não gozando do benefício da excussão, pretenda exercer o direito que lhe confere o
n ," 2 do artigo 828.°, deve chamar à demanda, no processo de execução, o devedor afiançado.
Artigo 331. °
(Prazo para a dedução do incidente)

1. O incidente será deduzido na contestação ou, não
querendo o réu contestar, mediante requerimento oferecido em duplicado, dentro do prazo em que lhe era
lícito fazê-lo.
2. No caso a que se refere o n. ° 2 do artigo anterior,
o chamamento será feito nos embargos ou dentro do
prazo a eles destinado.
Artigo 332.°
(Defesa dos chamados)

1. Os chamados são citados para contestarem, entregando-se a cada um, no acto da citação, uma cópia da
petição inicial e ainda um duplicado da contestação do
primitivo réu ou do requerimento de chamamento.
2. Sendo vários os chamados, observar-se-ã, quanto
ao prazo das re pectivas contestações, o disposto no
n." 2 do artigo 486.°; havendo lugar a réplica, o prazo
desta eontar-se-á do termo do prazo facultado para a
cont atação dos chamados.
3. O chamados que tenham deixado de se defender
5:0 sempre condenado
'e a acção for julgada procedente.
4.
o ca o do n." 2 do artigo 330.°, o chamado é
citado para pagar ou nomear bens à penhora e, se não
pagar nem fizer a nomeação, pode o fiador exercer o
direito que lhe confere o 11.°:2 do artigo 828.°; ao challlado é lícito mbarcar
também a excc:ução, em prazo
e
contado a partir da sua citação.
10
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Artigo 333.°
(Impugnação

simultânea
do crédito e da solidariedade
ou comunicabilidade
da dívida)

1. Se o chamado quiser impugnar simultâneamente
o crédito do autor e a solidariedade ou a comunicabilidade da dívida, apresentará dois duplicados da defesa,
sendo um destinado ao autor e o outro ao primitivo réu;
se impugnar só o direito do autor ou apenas a solidariedade ou a comunicabilidade
da dívida, apresentará
um único duplicado, destinado à parte cuj a pretensão
haja impugnado.
2. Se forem impugnados o direito do autor e bem
assim a solidariedade ou a comunicabilidade da dívida,
a acção segue entre todos os intere sados para, sendo
julgada procedente, ser condenado só o primitivo réu
ou também os outros, consoante o que se decidir sobre
a solidariedade ou comunicabilidade
da dívida.
3. Se não 101' impugnado o direito do autor, mas for
impugnada a solidariedade ou a comunicabilidade
do
débito e esta questão não puder ser resolvida no saneador, neste despacho se condenará o primitivo réu no
pedido, prosseguindo a causa apenas entre ele e os contestantes, quanto à questão a decidir.
4. A condenação a que se refere o número anterior
é definitiva se a questão suscitada pelo réu for a da
solidariedade da dívida. E provisória se estiver em
causa a questão da comunicabilidade,
aplicando-se à
sua execução o disposto no artigo 491.°, mas convert -se em definitiva ou é subatituída pela condenação de
ambos os cônjuges, consoante a decisão proferida sobre
a comunicabilidade da dívida. A condenação provisória
também se converte cm definitiva, a requerimento do
autor e ouvido o condenado, se o processo estiver parado durante mais de sessenta dias, por negligência
deste em promover o seus termos.
Artigo 334.°
(Fundamento

o

da excepção

nomeado à acção e o
manda não podem deduzir
relativa com fundamento
salvo se csf e oincidir tom

de incompetência

relativa)

chamado à autoria ou à dea e. cepção de incomp \(ência
no seu próprio domicilio,
o do primitivo réu.
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SUBSECÇÃO II

Assistência
Artigo 335.0
(Conceito

e legitimidade

da assistência)

1. Estando pendente uma causa entre duas ou mais
pessoas, pode intervir nela como assistente, para auxiliar qualquer das partes, quem tiver interesse jurídico
em que a decisão do pleito seja favorável a essa parte.
2. Para que haja interesse jurídico, capaz de Ieg itimar a intervenção, basta que o assistente seja titular
de uma relação jurídica cuja consistência prática ou
económica dependa da pretensão do assistido.
Artigo 336
(I ntervenção

o

e exclusão do assistente)

1. O assistente pode intervir a todo o tempo, mas
tem de aceitar o processo no estado em que se encontrar.
2. O pedido de as istência pode ser deduzido em requerimento especial ou em articulado ou alegação que
o assi itido estivesse a tempo de oferecer.
3. Não havendo motivo para indeferir liminarmente
o pedido de intervenção, ordenar-se-á a notificação da
parte contrária à que o assistente se propõe auxiliar j
haja ou não oposição do notificado, decidir-se-à imediatamente, ou logo que eja possível, se a assistência
é lezítima.
Artigo 337.0
(Posição do assistente.

Poderes

e deveres

gerais)

1. Os a sist nte têm no processo a posição de auxi
liare duma da partes principais.
2. Os assistentes gozam dos me mos direitos e estão
sujeitos aos mesmo' deveres <pIe a parte asaistida, mas
a sua a .tividnde esbi subord inada tt da parte principal,
1l~0 }>0<1 mdo praticar
actos <1,;e cs.ta tenha perd_ido o
dIreito de pl'l t icar nem ussunur atitude que t'stcp em
oposi(,'ITocom a do a;;si:tido.
3. Pode r '<]lI ror-se O dcpoilll nto elo nssi~tcnte como
parte.
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Artigo 338.°
(Posição especial do assistente)

Se o assistido for revel, o assistente
como seu gestor de negócios.

é considerado

Artigo 339.°
(Provas utilizáveis

pelo assistente)

Vs assistentes podem fazer uso de quaisquer meio"
de prova, mas quanto à proya testemunhal
somente
para completar o número de testemunhas facultado à
parte principal.
Artigo 340.°
(A assistência

e a confissão,

desistência

ou transacção)

A assistência não afecta os direitos das partes principais, que podem livremente confessar, desistir ou
transigir, findando em qualquer destes casos a intervenção.
Artigo 341.°
(Valor da sentença

quanto ao assistente)

A sentença proferida na causa constitui caso julgado
em relação ao assistente, que é obrigado a aceitar, em
qualquer causa posterior, os factos e o direito que a
decisão judicial tenha estabelecido, excepto:
a) Se alegar e provar, na causa posterior, que o estado do processo no momento da sua intervenção ou a
atitude da parte principal o impediram de fazer uso de
alegações ou meios de prova que poderiam influir na
decisão final;
b) Se mostrar que desconhecia a existência de alegações ou meios de prova susceptíveis de influir na
decisão final e que o assistido não se socorreu deles intencionalmente ou por negligência grave.
SUDSECÇÃO

III

Oposição
Artigo 34.2. °
(Conceito

de oposição. Até quando pode admitir-se)

1. Estando pendente uma causa entre duas ou mais
pessoas, pode um terceiro intervir nela como opoonte
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para fazer valer um direito próprio, incompatível com
a pretensão do autor.
2. A intervenção do opoente só é admitida enquanto
não estiver designado dia para a discussão e julgamento
da causa em L" instância ou, não havendo lugar a
audiência de julgamento, enquanto não estiver proferida sentença.
Artigo 343.°
(Dedução da oposição espontânea)

O opoente deduzirá a sua pretensão por meio de petição, à qual são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as disposições relativas à petição inicial.
• Artigo 344.°
(Posição do opoente.

Marcha do processo)

1. Se a oposição não for liminarmente rejeitada, o
opoente fica tendo na instância a posição de parte principal, com os direitos e responsabilidades inerentes, e
será ordenada a notificação das partes primitivas para
que, dentro de oito dias, contestem o seu pedido.
2. Podem seguir-se réplica e tréplica, sempre que as
comporte a forma de processo aplicável à causa principal.
Artigo 345.°
(Marcha do processo após os articulados da oposição)

1. Findos os articulados da oposição, decidir-se-ão
quanto à matéria do incidente, sem prejuízo do disposto nos artigos 508.° e 509.°, as questõe a que se
refere o artigo 510.°
A decisão terá lugar no despacho saneador da causa
principal ou dentro de cinco dias, se o despacho já
tiver sido proferido.
. 2. Quando o proces o comporte que tionário, nele se
Incluirão o factos pertinente
à oposição; se o questionário .i~í.estiver formulado à data em que a oposição
for deduzida, completar-se-ú ou alterar-se-á, conforme
for nece ário, e pôr-se-é de novo em reclamação.
Ar~igo 346.°
(Atitude das partes quanto à oposição
e seu reflexo na estrutura do processo)

1. e alguma da. parte. da causa pr~ncipal recon~~cer o direito do opoente, estando verificada a legítí-
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midade deste, o processo fica a correr unicamente entre
a outra parte e o opoente, tomando este a posição de
autor ou de réu, conforme o seu adversário for o réu
ou o autor da causa principal.
2. Se ambas as partos impugnarem
o direito do
opoente, a instância segue entre as três partes, havendo
neste caso duas causas conexas, uma entre as partes
primitivas e a outra entre o opoente e aquelas. O mesmo
sucede quando o réu reconheça o direito do opoente e
a apreciação da legitimidade deste tenha ficado para
a sentença final.
Artigo 347.°
(Oposição provocada)

A.. oposlçao pode também ser provocada pelo réu da
causa principal: quando esteja pronto a satisfazer a
prestação, mas tenha conhecimento de que um terceiro
se arroga ou pode arrogar-se direito incompatível com
o do autor, pode o réu requerer, dentro do prazo fixado
para a contestação, que o terceiro seja citado para vir
ao processo deduzir a sua pretensão.
Artigo 348.°
(Citação do opoente)

Feito o requerimento
deduzir a sua pretensão,
duzir em prazo igual ao
defesa, entregando-se-lhe
petição inicial.

para que venha ao preces. o
é o terceiro citado para a deconcedido ao réu para a sua
no acto da citação cópia da

Artigo 349.°
(Consequência

da ,inércia

do citado)

1. Se o terceiro, tendo sido citado ou devendo considerar-se citado na sua própria pesRoa, não deduzir
a sua pretensão, é logo proferida sentença condenando
o réu a satisfazer a prestação no autor. Esta sentença
tem força de caso julgado relativam nte ao terceiro.
2. Se o terceiro não deduzir a sua pretensão, ma
não tiver sido nem dever considerar-se citado pessoalmente, a acção prossegue seus termo para que se decida sobre a titularidade do direito.
A.. sentença proferida não obsta, porém, nem a que
o terceiro exija do autor o qUfl este haja recebido indc-
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vidanieute ueui a que reclame do réu a prestação devida
se mostrar que este omitiu, intencionalmente
ou con~
culpa grave, factos essenciais à boa decisão da causa.
Artigo 350.°
(Dedução do pedido por parte do opoente.
Marcha ulterior do processo)

1. Quando o terceiro deduza a sua pretensão, seguem-se os termos prescritos nos artigos 343.° a 346.°
2. Sendo reconhecida a legitimidade
do opoente,
assume este a posição de réu e o réu primitivo é excluído da instância, se depositar a coisa ou quantia
em litígio; não fazendo o depósito, só continua na instância para a final ser condenpdo a satisfazer a prestação à parte vencedora.
SUBSECÇÃO

IV

Intervenção principal
Artigo 351. °
(Em que casos é legítima a intervenção

principal)

Estando pendente uma causa entre duas ou mais
pessoas, pode intervir nela como parte principal:
a) Aquele que em relação ao objecto da causa tiver
um interesse igual ao do autor ou do réu, nos termos
do artigo 27.°;
b) Aquele que, nos termos do artigo 30.°, pudesse
coligar-se com o autor.
Artigo 352. °
(Posição do interveniente)

O interveniente principal faz valer um direito
prio, paralelo ao do autor ou do réu.

pró-

Artigo 353.°
(Até que momento

se admite

a intervenção)

1. A intervenção fundada na alínea a) do arti~o 351. °
é admissível a todo o tempo, enquanto não estiver definitivamente julgada a causa; a q~e se bas.eia na alínea b) só é admissível enq~ant~ o lllterVe~lle?te possa
dedu"ir a sua preten ão em artIculado proprro.
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2. O interveniente aceita a causa no estado em que
se encontrar, sendo considerado revel quanto aos acto
e termos anteriores; mas goza de todos os direitos de
parte principal a partir do momento da sua intervenção.
Artigo 354.o
(Dedução da intervenção

espontânea)

1. O interveniente
pode deduzir' a sua intervenção
em articulado próprio, quando a intervenção tenha
lugar antes de ser proferido despacho saneador, se o
processo o comportar, ou antes de ser designado dia
para discussão e julgamento em L" instância, se o processo não comportar saneador, ou antes de ser proferida sentença em L" instância, se não houver lugar a
saneador nem a audiência de discussão e julgamento.
2. Sendo a intervenção posterior, o interveniente deduzi-la-á em simples requerimento, fazendo seus os articulados do autor ou do réu.
3. Se a intervenção for deduzida em articulado próprio, o interveniente
apresentará duplicados para serem entregues tanto ao autor como ao réu.
Artigo 355.0
(Oposição das partes)

1. Requerida a intervenção, o juiz, se não houver
motivo para a rejeitar liminarmente,
ordenará a notificação de ambas as partes pam lhe responderem, podendo estas opor-se ao incidente, com o fundamento
de que não se verifica nenhum dos ca O' previsto, no
artigo 351. o
2. A parte com a qual o interveniente pretend a sociar-sc deduzirá a oposição em requerimento simples e
D;0 prazo de oito dias; a parto contrária deve dedusi-Ia nos mesmos termos se o interveniente
não tiver
apresentado
articulado próprio, pod ndo a oposicão
neste caso fundar-se tamhém em que o e tado do process o já não permite a essa parte fazer val r d fesn
especial que tem contra o interveniente.
3. Se o interveniente
tiver apr s ntado articulado
próprio, a parte contrária cumulará a oposição ao incidente com a que deduza contra. a pretensão do inter-
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veniente, observando-se O que a lei dispuser quanto aos
articulados do autor e do réu.
'
4. O juiz conhecerá da oposição em seguida à sua
dedução ou no despacho saneador, se ainda não tiver
sido proferido.
Artigo 356.°
(Intervenção

provocada)

Pode também qualquer das partes chamar os interessados a que se reconhece o direito de intervir, seja
como seu associado, seja como associado da parte contrária.
Artigo 357.0
(Até que momento se .pode provocar)

1. O chamamento para intervenção só pode ser requerido, salvo nos casos a que se referem o artigo 269. °
e o n." 2 do artigo 869.°, até ao momento em que podia
deduzir-se a intervenção espontânea em articulado próprio.
2. Ouvida a parte contrária, decidir-se-á se deve ser
admitido o chamamento.
Artigo 358.°
(Citação do interveniente.

Como pode o citado intervir)

1. Os interessado são chamados por meio de citação.
2. No acto da citação, receberão os interessados cópias dos articulados já oferecidos, que serão apresentado pelo requerente do chamamento.
3. O citado pode oferecer o seu articulado ou declarar que faz seus os articulados do autor ou do réu,
dentro de prazo igual ao facultado para a contestação.
4. Se intervier no processo passado o prazo a que
se refere o número anterior, tem de aceitar os articulados da parte a que se associa e todos as actos e
termos já proce sados.
Artigo 359.°
(Valor da sentença quanto ao citado)

1. Se o chamado intervier no processo, a sentença
apreciará. O eu direito e con tituirá caso julgado em
relação a ele.
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2. Se não intervier, a sentença só constitui, quanto
a ele, caso julgado, quando tenha sido ou deva considerar-se citado na sua própria pessoa e se Verifique o
caso da alínea a) do artigo 351.
0

SECÇÃO IV

Falsidade
SUBSECÇÃO

Falsidade

I

de documentos

Artigo 360.0
(Prazo e forma de arguição da falsidade de documentos)

1. A falsidade de documentos deve ser arguida no
prazo de oito dias, contados da sua apresentação, se a
parte a ela estiver presente, ou da notificação da junção, no caso contrário; se a falsidade respeitar, porém,
a documento junto com articulado que não seja o último, deve a sua arguição ser feita no articulado seguinte e quando se referir a documento junto com a
alegação do recorrente será o incidente deduzido d ntI'O do prazo facultado para a alegação do recorrido.
2. Se a parte só tiver conhecimento da falsidade
depois do prazo fixado para a arguição, pode d duzir
o incidente dentro de oito dias, a contar do. dato. em
que do facto teve conhecimento.
3. Só a falsidade superveniente é lícito arguir à parte
que, de modo inequívoco, haja reconhecido o documento
como verdadeiro.
4. Tanto o requerimento de arguição da falsidade,
como a respectiva oposição, não deduzidos nos articulndos. são oferecidos em duplicado.
5. O incidente ela Ialsidude ó prece sado no próprios
~utos da causa principal, sempre que possa ser julgado
Juntamente com ela.
Artigo 361.0
(Resposta à arguição. Falta de resposta)

1. A parte contrária
é notificada para contestar.
salvo se a fn.lsidudo houver sido nreuidn cm articu lado
que não seja o último; ne te caso,o contestarú no articulado seguinte, indepcndcntcmcnt
d notificação.
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2. Se a parte não contestar ou declarar que não quer
fazer uso do documento, julgar-se-á findo o incidente
e o documento não poderá ser atendido na causa para
efeito algum.
3. Se no documento houver intervindo funcionário
público a quem seja imputada a autoria da falsidade
ou sem cuj a conivência esta não pudesse ser praticada,
deve o incidente, para poder seguir, ser dirigido também contra o funcionário arguido, cumprindo ao arguente requerer desde logo a respectiva citação; esta,
porém, só é ordenada se houver contestação da parte
interessada.
Artigo 362. o
(Despacho sobre o seguÚ11ento do incidente)

1. Após a contestação da parte, e do funcionário se
a ela houver lugar, deciJir-se-á se o incidente deve ter
seguimento.
2. Se tiver sido invocada e impugnada a superveniência da falsidade, a decisão será precedida das diligências necessárias para a apreciar.
3. A decisão sobre o seguimento do incidente é proferida no despacho saneador da causa principal, sempre que o haja e a falsidade tenha sido arguida antes
dele.
Artigo 363.0
(Casos em que se nega seguimento

ao incidente)

N egar-se-á seguimento ao incidente:
a) Quando não tenha sido deduzido em tempo;
b) Quando o documento não possa ter influência na
decisão da causa;
c) Quando a simples inspecção dos autos mostre que
o arzuente já reconheceu inequivocamente como verdadeiro o documento e a falsidade não seja superveniente;
d) Quando seja manifesto que o incidente tem fim
meramente dilatório.
Artigo 364.0
(Termos posteriores do incidente)

1. Se o incidente houver de prosseguir,

observar-se-á

o seguinte:.
. .
'
a) O questionáno da causa principal cODl~r~ender.a
a matéria do incidenie, fazendo-se os necessarroa adi-
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tamentos se já estiver organizado j se a causa principal
não comportar questionário, também o não tem o incidente;
b) A instrução do incidente é feita com a da causa
principal, sempre que seja possível, e nela se observarão as regras aplicáveis a essa causa, salvo o disposto
no artigo 304.°, ou os preceitos dos artigos 302.° a
304. conforme haja ou não questionário;
c) O incidente é julgado com a causa principal,
cujos termos se suspendem pelo tempo indispensável à
observância das prescrições deste número.
2. Se o incidente for levantado na acção executiva,
ao despacho de admissão seguir-se-a o questionário; a
instrução e julgamento far-se-ão segundo as regras do
processo ordinário ou sumário, consoante o valor da
causa, salvo o disposto no artigo 304. ° O incidente não
suspende o andamento da execução, mas tanto o exequente como qualquer outro credor só poderão ser pagos antes de ele ser julgado se prestarem caução nos
termos do artigo 819.°
0,

Artigo 865.°
(Condenação

em multa)

1. Tanto a parte que arguir a falsidade, se decair
no incidente, desistir dele ou der causa a que seja declarado sem efeito, como a que usar o documento falso,
ficam sujeitas às sanções prescritas no n." 1 do artigo 456.°, salvos os casos de manifesta boa fé.
2.. O incidente é declarado sem efeito quando o respectivo proce 80 estiver parado durante mais de trinta
dia" por negligência do arguente em promover os seus
termos.
Artigo 866.°
(Intervenção

do Ministério

Público)

1. Quando o incidente seguir, dar-se-á vista do processo ao Ministério Público, que pode requerer tudo
o que entenda necessário para instrução e julgamento
da falsidade.
e
2. Quando n~ incidente
e julgue provada a falsidade, a secretaria entregará ao Ministério Público certidão da sentença e do exame, se o tiver havido, para
instauração do procedimento criminal.
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3. Se for negado seguimento ao incidente ou este se
considerar findo, dar-se-é conhecimento da arguição ao
Ministério Público para que possa promover no tribunal criminal o que tiver por conveniente.
Artigo 367.°
(Incidente

de falsidade

perante

os tribunais

superiores)

1. O disposto nos artigos anteriores é aplicável ao
incidente de falsidade deduzido perante os tribunais
superiores. Proferido, porém, o despacho do relator que
ordene o seguimento, suspendem-se os termos do recurso
e o processo baixa à 1. instância, a fim de aí ser instruído e julgado o incidente; os" recursos interpostos
no incidente para o tribunal que o mandou seguir são
julgados com aquele em que a falsidade foi deduzida.
2. Considera-se deduzido perante o tribunal de recurso o incidente relativo a documento junto com alegação que lhe seja dirigida, ainda que a alegação tenha
sido apresentada no tribunal recorrido e aí tenha sido
arguida logo a falsidade, salvo o disposto para o recurso de agravo na 1.. instância.
3. Nos casos a que se refere este artigo, o incidente
é processado por apenso.
&

Artigo 868.0
(Falsidade

deduzida

em agravo interposto

na 1.& instância)

1. O incidente de falsidade deduzido em recurso de
azravo interposto na 1.. instância e antes de proferido
oe despacho determinado pelo artigo 744. é instruído
e julgado no tribunal recorrido, ficando entretanto suspensos os termos do a~ravo. Se este s~bi~, com ele serão
julgados os recursos Interpostos no incidente.
2. É aplicável ao caso previsto neste artigo o disposto no n, o 3 do artigo anterior.
0

SUBSECÇÃO

II

Falsidade de actos judiciais
Artigo 369.0
(Prazo para a arguição

da falsidade)

1. .A falsidade da citação deve ser arguida dentro de
oito dias, a contar da intervenção do réu no processo.
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2. A falsidade de qualquer outro acto judicial deve
ser arguida no prazo de oito dias, a contar daquele em
que deva entender-se que a parte teve conhecimento do
acto.
3. Incumbe ao arguente requerer, nos termos do n.? 3
do artigo 361.°, a citação dos funcionários que hajam
intervindo no acto.
Artigo 370.°
(Processamento

do incidente)

1. Ao incidente de falsidade dos actos judiciais é
aplicável o disposto na subsecção anterior.
2. Quando, porém, a falsidade respeite a citação, a
causa suspende-se logo que se mande seguir o incidente,
até decisão definitiva deste, e a falsidade é instruída e
julgada em separado, observando-se o disposto na primeira parte do n. ° 2 do artigo 364.°
SECÇÃO v

Habilitação
Artigo 371.°
(Quando tem lugar a habilitação.

Quem a pode promover)

1. A habilitação dos sucessores da parte falecida na
pendência da causa, para com eles prosseguirem os
termos da demanda, pode ser promovida tanto por
qualquer das partes que sobreviverem como por qualquer dos sucessores e deve ser promovida contra as
partes sobrevivas e contra os sucessores do falecido que
não forem requerentes.
2. Se o funcionário incumbido da citação do réu certificar o falecimento deste, poder-se-é requerer a habilitação dos seus sucessores, em conformidade do que
nesta secção se dispõe, ainda que o óbito seja anterior
à proposição da acção.
3. Se o autor falecer depois de ter conferido mandato para a proposição da acção e antes de esta ter sido
instaurada, pode promover-se a habilitação dos seus
sucessores quando se verifique algum dos casos excepcionais em que o mandato é susceptível de ser exercido
depois da morte do constituinte.
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Artigo 372.°
(Regras comuns de processamento

do incidente)

1. Deduzido o incidente, ordena-se a citação dos requeridos que ainda não tenham sido citados para a
causa e a notificação dos restantes, para contestarem
a habilitação.
2. O incidente é autuado por apenso e só admite
prova por documentos ou testemunhas.
3. A improcedência da habilitação não obsta a que
o requerente deduza outra, com fundamento em factos
diferentes ou em provas diversas relativas ao mesmo
facto. A nova habilitação, quando ,iundada nos mesmos
factos, pode ser deduzida no processo da primeira, pelo
simples oferecimento de outras provas, mas as custas
da primeira habilitação não serão atendidas na acção
respectiva.
Artigo 373.°
(Processo a seguir no caso de a legimitidade
em documento ou noutro processo)

já estar reconhecida

1. Se a qualidade de herdeiro ou aquela que legitimar o habilitando para substituir a parte falecida já
estiver declarada noutro processo, por decisão transitada em julgado, ou reconhecida em habilitação notarial, a habilitação terá por base certidão da sentença
ou da escritura.
2. Os interessados para quem a decisão constitua caso
julgado ou que _intervieram na escritura não podem
impugnar a quahdade que lhes é atribuída no título de
habilitação, salvo se alegarem que o título não preenche
as condições exigidas por este artigo ou enferma de
vício que o invalida.
3. Na falta de oontestação, verificar-se-é se o documento prova a qualidade de que depende a habilitação, decidindo-se em. conf~rmidade; se algum dos chamados contestar, segUlr-se-a a produção da prova oferecida e depois se decidirá.
4. Havendo inventário, ter-se-ão por habilitados como
herdeiros os que tiverem sido indicados pelo cabeça-de-casal se todos estiverem citados para o inventário e
nenhum tiver impugnado a sua legitimidade ou a dos
outros dentro do prazo legal ou se, tendo havido impugnação, esta tiver sido julgada improcedente. Apresen-
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ta da certidão do inventário, pela qual se provem os
factos indicados, observar-se-á o que fica disposto neste
artigo.
Artigo 374.°
Habilitação no caso de a legitimidade
ainda não estar reconhecida)

1. Não se verificando qualquer dos casos previstos no
artigo anterior, o juiz decide o incidente logo que, findo
o prazo da contestação, se faça a produção de prova que
no caso couber.
2. Quando a qualidade de herdeiro esteja dependente
da decisão de alguma causa ou de questões que devam
ser resolvidas noutro processo, a habilitação será requerida contra todos os que disputem a herança e todos
são citados, mas o tribunal só julga habilitadas as pessoas que, no momento em que a habilitação seja decidida, devam considerar-se como herdeiras; os outros
interessados, a quem a decisão é notificada, são admitidos a intervir na causa como litisconsortes dos habilitados, observando-se o disposto nos artigos 353. ° e seguintes.
3. Se for parte na causa uma pessoa colectiva que se
extinga, a habilitação dos sucessores faz-se em conformidade do disposto neste artigo.
Artigo 375.°
(Habilitação

no caso de incerteza

de pessoas)

1. Se forem incertos, são citados editalmente os sucessores da parte falecida.
2. Findo o prazo dos éditos sem que os citados compareçam, a causa segue com o Ministério Público, nos
termos aplicáveis do artigo 16.°
3. Os sucessores que comparecerem, quer durante,
quer após o prazo dos éditos, deduzirão a sua habilitação nos termos dos artigos anteriores.
Artigo 376.°
(Habilitação do adquirente ou cessionário)

1. A habilitação do adquirente ou cessionário da coisa
ou direito em litigio, para com ele seguir a causa, Iar-se-á nos termos seguintes:
a) Lav:ado no proces~o. o termo da cessão ou junto
ao requerimento de hubil itnção , que será autuado por
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apenso, O título da aquisição ou da cessão, é notificada
a parte contrária para contestar: na contestação pode
o notificado impugnar a validade do acto ou alegar que
a transmissão foi feita para tornar mais difícil a sua
posição no processo.
b) Se houver contestação, o requerente pode responder-lhe e em seguida, produzidas as provas necessárias,
se decidirá; na falta de contestação, verificar-se-á se o
documento prova a aquisição ou a cessão e, no caso afirmativo, declarar-se-á habilitado o adquirente ou cessionário.
2. A habilitação pode ser promovida pelo cedente
ou transmitente.
Artigo 377.°
(Habilitação

perante

•

os tribunais

superiores)

1. O disposto nesta secção é aplicável à habilitação
deduzida perante os tribunais superiores, mas o julgamento do incidente só compete a esses tribunais quando
não haja lugar à produção de prova testemunhal: neste
caso, o relator leva o processo à conferência e a habilitação é julgada por acórdão.
2. Se houver lugar a prova testemunhal, o processo
baixa com o apenso à 1.& instância, para aí ser julgado
o incidente.
Se falecer ou se extinguir alguma das partes enquanto
a habilitação estiver pendente na 1." instância, aí será
deduzida a nova habilitação.
3. Se o processo do incidente estiver parado na L"
instância por mais de um ano, por inércia do habilitante, será devolvido ao tribunal superior para os efeitos do artigo 292.°
4. Os recursos interpostos para o tribunal onde o
incidente foi suscitado são julgados pelos juízes dó
causa principal.
SECÇÃO VI

Liquidação
Artigo 378. o
(Ónus de liquidação)

Antes de começar a ~isc.ussão da C~U8~, o ~utor deduzirá, sendo possível, o incidente de Iiquidação para tor11
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nar líquido O pedido genérico, quando este se refira a
uma universalidade ou às consequências de um facto
ilícito.
Artigo 379.°
(Como se dedus a liquidação)

A liquidação é deduzida mediante requerimento oferecido em duplicado, no qual o autor, conforme os casos,
relacionará os objectos compreendidos na universalidade, com as indicações necessárias para se identificarem, ou especificará as perdas e danos derivados do
facto ilícito e concluirá pedindo quantia certa.
Artigo 380.0
(Termos

posteriores

do incidente)

1. A oposição à liquidação será formulada em duplicado.
2. Se a causa principal admitir questionário,
este
compreenderá a matéria da liquidação ou com ela será
completado.
3. As provas são oferecidas e produzidas, sendo possível, com as da restante matéria da acção e da defesa.
4. A liquidação é discutida e julgada com a causa
principal.
CAPITULO IV

Dos procedimentos

cautelares

SECÇÃO I

Dlsposíções gerais
Artigo 381. o
(Aplicação

das regras

relativas

aos incidentes)

E aplicável aos procedimentos cautelares regulados
neste capítulo o disposto nos artigos 302." a 304."
Artigo 382.0
(Casos de caducidade

das providências)

1. As providências cautelares ficam sem efeito:
a) Se o requerente não propuser a acção, de que
forem dependência, dentro de trinta dias, contados da
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data em que lhe for notificada a decisão que ordenou
as providências requeridas, ou se, tendo-a proposto, o
processo estiver parado durante mais de trinta dias,
por sua negligência em promover os respectivos termos
ou 03 de algum incidente de que dependa o andamento
da causa;
b) Se a acção vier a ser julgada improcedente por
sentença transitada em julg-ado;
c) Se o réu for absolvido da instância e o requerente não propuser nova acção dentro do prazo fixado
no n ," 2 do artigo 289.
d) Se o direito, que se pretende tutelar, se extinguir.
2. O arresto requerido como dependência da acção
condenatória fica também sem êfeito se, obtida sentença com trânsito em julgado, o requerente não promover execução dentro dos seis meses subsequentes ou
se, promovida a execução, o processo estiver parado
durante mais de' trinta dias por negligência do exequente.
3. Quando a providência cautelar tenha sido substituída por caução, fica esta sem efeito nos mesmos termos em que sem efeito ficaria a providência substituída.
4. Â substituição 'por caução não prejudica o direito
de recurso do despacho que haj a ordenado a 'providência substituída nem a faculdade de contra esta deduzir
embargos.
0

;

Artigo 383. o
(Levantamento

das

ptovidências)

1. Nos casos a que se referem as alíneas b) e d) e a
secunde
parte da alínea a) do n. o 1 do arí.izo
anterior ,
I:>
I:>
é a providência levantada sem audiência do autor,
feita pelo réu aprova da extinção do direito acautelado, quando o levantamento seja requerido com este
fundamento.
2. Nos <Jutros casos, Tequerido o levantamento, é ouvido o autor; e, se não mostrar que é inexacta a afirmação do réu, é a providência declarada sem efeito e
levantada.
Artigo 384.0
(Dependência

do procedimento

cautelar)

1. O Iprooedimento cautelar é sempre dependência
ae uma causa que tenha por fundamento o direito acau-
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telado e pode ser instaurado como preliminar ou como
incidente da acção.
2. Requerido antes de proposta a acção, deve o procedimento ser apensado ao processo desta logo que seja
intentada e, se ela for proposta noutro tribunal, para
aí será remetido, ficando o juiz da acção com exoluaiva
competência para os termos subsequentes à remessa.
3. Requerido no decurso da acção, será o procedimento instaurado no tribunal onde ela houver sido proposta e dedusir-se-á por apenso ao respectivo processo,
salvo se este 'estiver pendente de recurso; neste caso,
a apensação faz-se só quando o procedimento cautelar
esteja findo ou quando o proce,sso principal
baixe
à 1. a instância.
Artigo 385.0
(Chamamento

do requerido)

1. Quando tenha de ser ouvido antes de decretada
a providência, é o requerido chamado ao procedimento
cautelar 'por meio de citação, se ainda não tiver sido
citado para a acção, ou por notificação no caso contrário.
2. Se a providência admitir embargos, só depois da
sua realização se notifica ao requerido o despacho que
a ordenou; o notificado pode embargá-la, ainda que
tenha deduzido oposição ao respectivo requerimento.
3. Se a acção for proposta depois de o réu ter sido
citado no procedimento cautelar, a proposição produz
efeito contra ele desde a apresentação da 'petição inicial.
Artigo 886.0
(Independência

da acção)

o indeferimento da providência requerida não impede o requerente de propor a respectiva acção, em cuja
apreciação não influi a decisão proferida no procedimento cautelar.
Artigo 387. o
(Proibição de repetição da providência)

Se a 'providência caducar por qualquer motivo, não
pode o interessado requerer outra como dependência da
mesma causa.
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SECÇÃO II

Alimentos provisórios
Artigo 388.0
(Em que casos podem pedir-se alimentos

provisórios)

1. Como dependência da acção em que principal ou
acessoriamente se peç'a a prestação de alimentos, é lícito
requerer a fixação de uma quantia mensal que o autor
deva rooeboo-a título de alimentos provisórios, enquanto
não houver sentença exequível na acção.
2. A prestação alimentícia é fixada em atenção ao
que for estritamente necessário pa-ra sustento, habitação
e vestuário do autor e também para despesas da demanda, quando este não poss.a obter a assistência judio
ciária, devendo a parte relativa ao custeio da demanda
ser destrinçada da que se destina a 'alimentos 'propriamente ditos.
Artigo 389.°
(Processo dos alimentos

provisórios)

1. O requerente deduzirá os fund~mentos da <ma
pretensão e concluirá pedindo mens~hdade certa, com
a discriminação correspondente ao disposto no n." 2 do
artigo anterior.
2.
logo designado dia paDa o julgamento e o réu
é citado rpara comparecer pessoalmente na audiência
ou para se fazer representar por procurador com poderes para transigir, ~ev~ndo ser advertido, no acto da
citação, das consequenClas da sua falta.
3. A contestação é apresentada na própria audiência
e nesta procurará o juiz obter a fixação dos alimentos
por acordo das 'partes. Se o conseguir, homologará o
acordo por sentença; d~ .c~ntrário, ordenar~ logo a
produção da prova e decidirá segundo a convicção que
tiver formado sobre as declarações das 'partes e as provas produzidas.
4. Só pode oferecer-se prova documental ou por testemunhas que as partes apresentem.
5. A sontença é oral e os alimento R são devidos a
partir do primeiro dia do mês subsequente à data da
dedução do respectivo pedido.

:e
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Artigo 390.°
(Falta

à audiência)

1. Se o requerente, sem justo impedimento, faltar
ao julgamento ou não se fizer representar devidamente,
é logo indeferido o pedido, que não pode ser renovado
como dependência da mesma acção.
2. A falta de comparência ou de representação do
réu tem como efeito ser logo proferida sentença a
fixar os alimentos na quantia pedida pelo autor, salvo
se o réu tiver sido citado por éditos. Neste caso, a
prestação alimentícia é fixada de harmonia com os elementos de prova que o juiz puder obter.
3. Faltando qualquer das partes por justo impedimento, é adiado o julgamento para um dos cinco dias
subsequentes. A falta não justificada à segunda audiência tem o mesmo efeito que a não comparência à
primeira; se for justificada, a falta não faz adiar a
decisão, que o juiz proferirá de harmonia com os elementos que puder obter.
4. A justificação da falta de qualquer das partes só
pode fazer-se na própria audiência ou até ao momento
em que ela deveria realizar-se.

Artigo 391.0
(Diligências

complementares)

1. Após a produção das provas oferecidas pelas partes, o juiz pode ainda ordenar as diligências complementares que considere absolutamente
indispensáveis
para a decisão, contanto que possam ultimar-se dentro
de cinco dias e não tenham de ser efectuadas por carta.
2. Se for necessário proceder a algum arbitramento,
é este feito por um só perito, logo nomeado pelo juiz.
3. Se houver de prosseguir em virtude das diligências
complementares, a audiência continuará num dos cinco
dias seguintes, quando as diligências possam efe tuar-se no tribunal, ou nos três dias subsequentes à sua
realização, no caso contrário.
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Artigo 392.°
(Alteração

da prestação

alimentícia)

Se houver fundamento para alterar ou fazer cessar
a prestação estabelecida, o pedido será deduzido no
mesmo processo e observar-se-ão os termos prescritos
nos artigos anteriores.
SECÇÃO III

Restituição provisória de posse
Artigo 393."

..

(Em que casos tem lugar a restituição

provisória

de posse)

No caso de esbulho violento, pode o possuidor pedir
que sej a restituído provisoriamente à sua posse," alegando os factos que constituem a posse, o esbulho e a
violência.
Artigo 394."
(Termos em que a restituição

é ordenada)

Se o juiz reconhecer, pelo exame das provas, que o
requerente tinha a posse e foi esbulhado dela violentamente, ordenará a restituição, sem citação nem audiência do esbulhador.
Artigo 395."
(Impugnação

do despacho

que ordenou

a restituição)

Proposta a acção possessória, pode o réu, dentro de
oito dias a contar da citação, agravar do despacho que
haja ordenado a restituição, devendo os termos do
agravo ser processados por apenso.
SECÇÃO IV

Suspensão

de deliberações

sociais

Artigo 396."
(Requisitos

para a suspensão

de deliberações

sociais)

1. Se alguma sociedade, seja qual for a sua espécie,
tomar deliberações contrárias às disposiç,õ~s expressas
na lei ou nos estatutos, pode qualquer SOClO requerer,
no prazo de cinco dias, que as deliberações tomadas
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sejam suspensas, justificando a qualidade de sócio e
mostrando que da execução das deliberações pode resultar dano apreciável.
2. O sócio instruirá o requerimento com cópia da
acta em que as deliberações foram tomadas e que a
direcção deve fornecer ao requerente dentro de vinte
e quatro horas; quando a lei dispense reunião de assembleia, a cópia da acta será substituída por documento
comprovativo da deliberação.
3. Nem o procedimento cautelar da suspensão nem
a acção anulatória dependem de protesto; os prazos
para a sua instauração contam-se da data das deliberações.
Artigo 897. o
(Contestação

e decisão)

1. Se o requerente alegar que lhe não foi fornecida
COpIa da acta ou o documento correspondente, dentro
do prazo fixado no artigo anterior, a citação da sociedade é feita com a cominação de que a contestação não
será recebida sem vir acompanhada da cópia ou do
documento em falta.
2. Se não houver ou não puder ser recebida a contestação, é imediatamente decretada a suspensão.
3. Recebida a contestação, decidir-se-á depois de produzidas as provas que se reputem indispensáveis; mas,
ainda que a deliberação seja contrária à lei ou aos
estatutos, pode o juiz deixar de a suspender, de, do que
entenda, em seu prudente arbítrio, que O prejuízo resultante da suspensão é superior ao que pode derivar
da execução.
4. A partir da citação e enquanto não for julgado
o pedido de suspensão, não é Iícito à sociedade executar a deliberação impugnada.
SECÇÃO v
Providências

cautelares não especíücadas
Artigo 898.0

(Fundamento

das provi4êneial

cautelares

em geral)

Quando uma pessoa mostro fundado receio de que
outrem, antes da propositura da nccão ou na prudência desta, cause lesão gran' e d difícil repnração ao
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seu direito, pode requerer, se ao caso não convier nenhum dos procedimentos especialmente regulados neste
capítulo, as providências que julgue adequadas para
e~Itar a lesão, II:0meadamente a ~ut?rização para a prática de determinados actos, a intimação para que o
réu se abstenha de certa conduta ou a entrega dos bens
mobiliários ou imobiliários, que constituem objecto d~
acção, a um terceiro, seu fiel depositário.
Artigo 399.0
(Processo das providências)

1. O requerente oferecerá prova sumária do direito
ameaçado e justiflcará o receio tia lesão em que fundamenta a providência requerida.
2. O tribunal ouvirá o réu sempre que a audiência
não ponha em risco o fim da providência j findo o prazo
da oposição, proceder-se-a à produção das provas que
o juiz considere indispensáveis.
3. Se o réu não tiver sido ouvido, pode o juiz ordenar igualmente todas as diligências de prova que repute necessárias.
4. :e aplicável às providências de que trata esta secção o disposto no artigo 404.
0

Artigo 400.0
(Concessão da providência)

1. A providência é decretada desde que as provas
produzidas revelem uma probabilidade séria da existência do direito e mostrem ser fundado o receio de
lesão invocado pelo requerente, salvo se o juiz, em seu
prudente arbítrio, entender que o prejuízo resultante
da providência sobreleva o dano que com ela se pretende evitar.
2. O requerido pode agravar do despacho que deferir a providência ou opor embargos a esta, nos termos
que forem aplicáveis dos artigos 406. e 407. o
0

Artigo 401.°
(Substituição da providência por caução)

A providência decretada pode ser substituída, a requerimento do réu, por caução adequada, sempr~ que,
ouvido o autor, esta se mostre suficiente para evitar a
lesão invocada.
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SECÇÃO VI

Arresto
SUBSECÇÃO

Disposições

I

gerais

Artigo 402.°
(Em que casos se pode requerer

o arresto)

1. O arresto pode ter lugar:
a) Quando o credor tenha justo receio de insol vência do devedor ou de ocultação de bens por parte deste j
b) Nos casos especiais em que é admissível a penhora em navio ou na sua carga j
c ) Nos casos de reprodução fraudulenta de qualquer
obra ou de contrafacção e nos de uso ilegal de marcas
industriais e comerciais ou de carimbos do Estado ou
de autarquias.
2. Para justificação do arresto, nos casos de justo
receio de insolvência ou de ocultação de bens, mostrar-se-á também, se a dívida for comercial e o devedor
comerciante, que ele não está matriculado,
ou que,
embora esteja matriculado, nunca exerceu o comércio
ou deixou de o exercer há mais de três meses j nos casos da alínea b) do número anterior, far-se-á prova da
existência do crédito e da admissibilidade da penhora
e, nos casos da alínea c), da propriedade literária, artística, industrial ou comercial e do facto ofensivo dessa
propriedade.
3. A certidão destinada a provar que o devedor não
está matriculado como comerciante carece de valor
quando tenha sido passada mais de oito dias antes daquele em que se requer o arresto.
Artigo 403."
(Processo

para decretamcnto

do arresto)

1. O requerente
deduzirá os fundamentos
do pedido e relacionará, se puder, os bens que devam ser
arrestados, com a indicação do seu valor e a designa-
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ção dos números que os prédios tiverem na conservatória ou as menções "neoessãrias
para que aí possa
fazer-se a descrição.
2. Examinadas as provas que forem produzidas, é
decretado o arresto, sem audiência da parte contrária,
desde que se mostrem suficientemente justificados os
requisitos legais; mas se o arresto houver sido requerido em mais bens do que os suficientes para segurança
da obrigação, reduzir-se-á a garantia aos justos limites.
3. O arrestado não pode ser privado dos rendimentos
estritamente indispensáveis para alimentos de família
e custeio das despesas da demanda, que lhe são fixados
nos termos dos artigos 388. e seguintes.
4. 1!l aplicável ao arresto o disposto no artigo 40l.°
0

Artigo 404.0
(Carantias a prestar pelo requerente)

l. O requerente responde por perdas e danos se o
arresto vier a ser julgado insubsistente, por ter havido,
da sua parte, intencional ocultação ou deturpação da
verdade.
2. Sempre que o entenda conveniente, pode o juiz
fazer depender o arresto da prestação de caução por
parte do requerente. O valor da caução é arbitrado e
a sua idoneidade apreciada sem audiência do requerido.
Artigo 405.°
(Como se efectua

o arresto)

l. O arresto consiste na apreensão judicial dos bens
aplicáveis as disposições relativas à penhora em tudo quanto não contrariar o preceituado
neste capítulo.
2. Tratando-se de arresto em navio ou sua carga, a
apreensão não se realiza se o devedor oferecer logo ~aução que o credor aceite ou que o juiz, dentro de vl~te
e quatro horas, julgue idónea, ficando sustada a salda
do navio até à prestação de caução.
-e ser-lhe-ão

I
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Artigo 406.0
(Oposição

do arrestado)

Notificado ao arrestado o despacho que decretou o
arresto, pode ele agravar do despacho ou opor embargos
e pode usar simultâneamente
dos dois meios de defesa.
Artigo 407.0
lFun,ão

e processo

dos embargos.

Indemnização

ao arrestado)

1. Os embargos devem ser oferecidos em duplicado
no prazo de oito dias e destinam-se, especialmente, ou
a alegar factos que infirmem os fundamentos do arresto
ou a pedir que este se reduza aos justos limites quando
tenha abrangido mais bens do que os necessários para
segurança da dívida.
2. Se o arrestado não agravar do despacho, pode também nos embargos alegar que o arresto não devia ter
sido ordenado por não estarem verificados os requisitos
legais.
3. Os embargos são autuados por apenso e o arrestante é notificado para os contestar, entregando-se-Ihe
o duplicado; seguir-se-ão depois, sem mais articulados,
os termos do processo sumário.
4. Quando nos embargos se impugnem os fundamentos do arresto, pode o embargante alegar que o arrestante ou as testemunhas faltaram conscientemente
à
verdade e pedir que lhe seja arbitrada uma quantia
certa como indemnização de perdas e danos. Neste caso,
as testemunhas são citadas para contestar os embargos;
se estes procederem, são solidàriamente condenados na
indemnização que parecer razoável o arrestante e as
testemunhas que tiverem procedido de má fé.
SUBSECÇÃO

11

Disposições especiais relativas ao arresto
contra tesoureiros, recebedores ou devedores do Estado
ou das autarquias locais
Artigo 408.0
(Arresto

em consequência

de alcance

de funcionários)

1. Contra os tesoureiros, recebedores ou quaisquer
empregados que tenham a seu cargo dinheiro ou valo-
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res do Estado ou das autarquias locais deve o Ministério Público requerer arresto quando forem encontrados
em alcance. Igual procedimento deve o Ministério Público requerer contra os devedores da Fazenda Pública
por efeito de contrato e contra os seus fiadores.
2. A existência da dívida ter-se-à por comprovada
em face de certidão do auto de visita, da conta ou das
condições do contrato.
3. A estes arrestos não é aplicável o disposto no artigo 404.° e para que se decretem não é necessário provar o justo receio de insolvência ou de ocultação de
bens.
Artigo 409.°

..

(Arresto em consequência de alcance de propostos
e sublocatários)

A faculdade de requerer arresto reconhecida ao
Ministério Público pode ser exercida, nas mesmas condições, pelos tesoureiros, recebedores e quaisquer empregados, que tenham a seu cargo dinheiro ou valores
do Estado ou das autarquias, contra os seus propostos,
e pelos arrematantes de rendimentos fiscais, contra os
seus sublocatários.
Artigo 410.°
(Prisão do responsável)

1. No caso de alcance, o Ministério Público deve requerer, além do arresto, a prisão do responsável; e o
mesmo podem fazer, em relação aos seus propostos, os
tesoureiros, recebedores e outros depositários de dinheiros ou valores do Estado ou das autarquias locais.
2. O arresto é levantado e a prisão cessa logo que se
mostre O"arantidoo pagamento do alcance, não podendo
em caso algum prolongar-se a prisão além de dois anos.
Artigo 411.°
(Caso de regime especial do arresto)

O que fica disposto na alínea a) do n. ° 1 do artigo 382.° não é aplicável ao arresto de que trata o artigo 408.°, quando a liquidação da responsabilidade for
da competência do Tribunal de Contas.
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SECÇÃO 'vII

Embargo de obra nova
Artigo 412.°
(Fundamento

do embargo.

Embargo extrajudicial)

1. Aquele que se julgue ofendido no seu direito de
propriedade, singular ou comum, em qualquer outro
direito real de gozo ou na sua posse, em consequência
de obra, trabalho ou serviço novo que lhe cause ou
ameace causar prejuízo, pode requerer, dentro de trinta
dias, a contar do conhecimento do facto, que a obra,
trabalho ou serviço sej a mandado suspender imediatamente.
2. O interessado pode também fazer directamente o
embargo por via extrajudicial, notificando verbalmente,
perante duas testemunhas, o dono da obra, ou, na sua
falta, o encarregado ou quem o substituir, para a não
continuar.
O embargo fica, porém, sem efeito se, dentro de três
dias, não-for requerida a ratificação judicial.
Artigo 413.°
(Embargo

por parte

do Estado e das câmaras

municipais)

1. O Estado e as câmaras municipais podem embargar as obras, construções ou edificações que os particulares comecem em contravenção da lei, dos regulamentos e das posturas municipais.
2. Este embargo não está sujeito ao prazo fixado no
artigo anterior.
Artigo 414.°
(Obras que não podem ser embargadas)

1. Não podem ser embargadas as obra elo Estado
em terrenos públicos nem as obras das nutarquias locais
nos respectivos terrenos comuns.
2. Também não podem ser embargadas, seja qual for
o seu dono, as obras feitas em prédios cuja posse tenha
já sido conferida ao expropriante, em processo de expropriação por utilidade pública.
3. Fica salvo aos prejudicados o direito de indemnização.
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Artigo 415.0
(Como

se requer

o embargo)

1. O requerente justificará o pedido, nos termos dos
artigos 412. e 413.
2. O juiz, se o julgar conveniente, pode exigir prova
sumária dos fundamentos alegados e ouvir o dono da
obra.
0

0

Artigo 416.0
(Responsabilidade

do requerente)

1. O disposto no artigo 404. é aplicável ao embargo
de obra nova não requerido pelo Estado ou pelas autarquias locais.
2. O Estado e as autarquias locais não deixam, porém, de responder pelas perdas e danos injustificadamente causados pela suspensão da obra.
0

Artigo 417.0
(Oposição

do embargado)

1. Do despacho que ordene ou ratifique o embargo
ou que indefira o requerimento cabe agravo, nos termos gerais.
2. Pode também o dono da obra deduzir oposição por
meio de embargos:
a) Quando se verifique o caso previsto no artigo 414. o;
b) Quando o embargo ou a ratificação tenham sido
requeridos passado o prazo legal.
3. À dedução e processo dos embargos é aplicável o
disposto no artigo 407. o
4. Nos embargos discutir-se-á unicamente, no caso
da alínea a) do n. o 2, se foi ofendido o preceito do
artigo 414. e, no caso da alínea b), se a obra foi embargada dentro do prazo. Tanto numa como noutra
hipótese pode o dono da obra pedir nos embargos que
lhe seja arbitrada quantia certa como indemnização
das perdas e danos causados pela suspensão da obra.
0

Artigo 418.0
(Como

se f<l% ou

ratifica

o embargo)

1. O embargo é feito ou ratificado por meio de auto,
no qual se descreverá, minuciosamente,
o estado da
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obra e a sua medição, quando seja possível. Notiflcar-se-á o dono da obra ou, na sua falta, o encarregado
ou quem o substitua, para a não continuar.
2. O auto é assinado pelo funcionário que o lavre e
pelo dono da obra ou por quem a dirigir, se o dono
não estiver presente. Quando o dono da obra não
possa ou não queira assinar, intervirão duas testemunhas.
3. O embargante e o embargado podem, no acto do
embargo, mandar tirar fotografias da obra, para serem
juntas ao processo. Neste caso, é o facto consignado no
auto, com a indicação do nome do fotógrafo e a identificação da chapa fotográfica.

Artigo 419.°
(Em que casos pode ser autcrlsada

a continuação

da obra)

1. Embargada a obra, pode ser autorizada a sua continuação, a requerimento do embargado, quando se reconheça que a demolição restituirá o embargante ao
estado anterior à continuação ou quando se apure que
o prejuízo resultante da paralisação da obra é muito
superior ao que pode advir da sua continuação e em
ambos os casos mediante caução prévia às despesas de
demolição total. \
2. Quando a obra embargada seja do Estado ou de
autarquia local, é dispensada a caução.

Artigo 420.°
(Como se reage contra a inovação abusiva)

1. Se o embargado continuar a obra, sem autorização, depois da notificação e enquanto o embargo subsistir, pode o embargante requerer que seja destruída a
parte inovada.
2. Averiguada a existência da inovação por meio de
arbitramento, ou por testemunhas quando aquele meio
não seja suficiente, o juiz fará repor a obra no estado
anterior, sem prejuízo da responsabilidade criminal do
dono da obra.
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SECÇÃO VIII

Arrolamento
Artigo 421.0
(Fundamento da providência)

Havendo justo receio de extravio ou de dissipação
de bens, mobiliários ou imobiliários, ou de documentos, pode requerer-se o arrolamento.
Artigo 422.° •
(Quem pode requerer. Responsabilidade

do requerente)

1. O arrolamento pode ser requerido por qualquer
pessoa que tenha interesse na conservação dos bens ou
dos documentos.
2. O interesse do requerente pode resultar de um direito já constituído ou que deva ser declarado em acção
proposta ou a propor.
3. O requerente, se não for o Ministério Público,
responde por perdas e danos, nos termos do artigo 404.°
4. Aos credores só é permitido requerer arrolamento
nos casos em que haja lugar à arrecadação da herança.
Artigo 423.°
(Processo para o decretamento

da providência)

1. O requerente fará prova sumária do direito relativo aos bens e dos factos em que fundamenta o receio
do seu extravio ou dissipação. Se o direito relativo aos
bens depender de acção proposta ou a propor, tem o
requerente de convencer o tribunal da provável procedência do pedido correspondente.
2. Produzidas as ~provas que forem julgadas necessárias, o juiz ordenará as providências se adquirir a
convicção de que, sem o arrolamento, o interesse do
requerente corre risco sério. No respectivo despacho,
far-se-á logo a nomeação de um depositário e ainda
de um avaliador, que é dispensado do juramento.
3. O possuidor ou detentor dos bens é ouvido sempre
que a audiência não comprometa a finalidade da diligência.
12
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Artigo 424.·
(Como se fax ó arrolamento)

1. O arrolamento consiste na descrição, avaliação e
depósito dos bens.
2. Será lavrado auto em que se descrevam os bens,
em verbas numeradas, como em inventário, se declare
o valor fixado pelo louvado e se certifique a entrega ao
depositário ou o diverso destino que tiveram. O auto
mencionará ainda todas as ocorrências com interesse e
será assinado pelo funcionário que o lavre, pelo depositário e pelo possuidor dos bens, se assistir, devendo
intervir duas testemunhas quando não for assinado por
este último.
3. .Ao acto do arrolamento assiste o possuidor ou detentor dos bens, sempre que esteja no local ou seja
possível chamá-lo e queira assistir. Pode este interessado fazer-se representar por mandatário judicial.
4. O arrolamento de documentos faz-se em termos
semelhantes, mas sem necessidade de avaliação.
5. São aplicáveis ao arrolamento as disposições relativas à penhora, em tudo quanto não contrarie o estabelecido nesta secção ou a diversa natureza das providências.
Artigo 425.·
(Casos de imposição

de selos)

1. Quando haja urgência no arrolamento e não seja
possível efectuá-lo imediatamente
ou quando se não
possa concluí-lo no dia em que foi iniciado, impor-se-ão selos nas portas das casas ou nos móveis em que
estejam os objectos sujeitos a extravio, adoptando-se as
providências necessárias para a sua aegurança e continuando-se ~ diligência,:D-o dia que for °designado.
.
2. ~s. objectos, papeIS ou valores de que não seja
necessarro fazer uso e que não sofram deterioração por
estare~ fechados são, depois de arrolados, encerrados
em. caixas lacradas com selo, que se depositarão na
Caixa Geral de Depósitos.
Artigo 426.•
(Quem deve ler o depositário)

1. Quando haja de proceder-se a inventário, é nomeada como depositürio a pessoa a quem deva caber a
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função de cabeça-de-casal em relação aos bens arrolados.
2. Nos outros casos, o depositário é o próprio possuidor ou detentor dos bens, salvo se houver manifesto
inconveniente em que lhe sejam entregues.
3. O auto de arrolamento serve de descrição no inventário a que haja de proceder-se.
Artigo 427.0
(Oposição do possuidor ou detentor dos bens.
Substituição do arrolamento por caução)

..

1. Só depois de notificado do despacho que ordene o
arrolamento, é lícito ao pos uidor ou detentor dos bens
recorrer dele ou embargar o arrolamento decretado,
nos termos que forem aplicáveis dos artigos 406.° e

407.
2. O arrolamento
0

pode ser substituído por caução
correspondente ao prejuízo que se pretenda evitar, se
houver interesse atendível na substituição.
CAPITULO

V

Cauções
SECÇÃO I

Prestação

de caução

Artigo 428. o
(Por que meios pode ser prestada

a caução)

1. Quando a lei não designe a espécie de caução, a
que voluntária <:>ulegalmente se .e tá adstr,it:o, pode .a
prestação ser feita, quer por mero de depo ito de dinheiro, papéis de crédito, pedra ou metais preciosos,
quer por meio de hipoteca, penhor ou fiança bancária.
2. Oferecendo-se caução por meio de hipoteca, apresentar-se-é logo certidão do respectivo ~egisto provisório e dos encaraos in: cri to, sobre o prédio hipotecado. bem como certidão do rendimento
colectável
deste.
3. Na apreciação da idoneidade da caução por meio
de hipoteca, penhor ou depósito de papéis de crédito.
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pedras ou metais preciosos, ter-se-á em conta a depreciação que os bens podem sofrer em consequência da
venda forçada, bem como as despesas a que a venda
pode dar lugar.
4. Fixado o valor a caucionar e a espécie de cau-ção,
esta julgar-se-é prestada depois de efectuado o depósito ou a entrega ou de averbado de definitivo o registo da hipoteca ou de constituída a fiança.
5. f; aplicável aos processos regulados neste capítulo o disposto nos artigos 302.° a 304.°
Artigo 429.°
(Como se requer a prestação)

1. Aquele que pretenda exigir a prestação de caução
declarará o motivo por que a pede, assim como o valor
que deve ser caucionado.
2. O requerido é citado para deduzir oposição, sob
pena de se considerar confessado o pedido.
Artigo 430.°
(Processo no caso de falta de oposição)

1. Se o réu não contestar, é logo condenado a caucionar o valor indicado na petição e notificado para
declarar por que modo quer prestar a caução.
2. Feita a declaração, o autor pode dizer o que se
Lhe oferecer sobre a idoneidade da caução e, efectuadas
as diligências absolutamente
indispensáveis,
se decidirá.
3. Se o réu não fizer declaração alguma, pode o autor requerer a aplicação da sanção especialmente estabelecida na lei substantiva pa-ra a falta de prestação
da caução ou, na falta de preceito especial, requerer
arresto sobre os bens do responsável.
4. O arresto facultado pelo número anterior não está
sujeito ao disposto nos artigos 402.° a 404.°, 406.° e
407. 0; mas se os bens que se pretende arre tar excederem o necessário para suficiente garantia da obrigação, pode o juiz, a requerimento do réu e depois de
ouvido o autor e realizadas as diligências indispensáveis, reduzir o arresto aos justos limites.
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Artigo 481. °
(Processo

no caso

de oposição)

1. Se o réu contestar a obrigação, o autor pode responder e a questão é logo decidida, precedendo as dili oO'ências necessárias.
.
2. Apurado que é obrigado a prestar caução, o réu é
notificado para impugnar ou aceitar o valor e oferecer
a caução. O autor pode responder e o juiz fixará a
caução e o prazo em que deve ser prestada, depois de
mandar proceder às diligências que forem indispensáveis.
Quando o réu não ofereça caução alguma ou não
preste dentro do prazo fixado a que tiver oferecido, é
aplicável o di posto nos n.O 3 e 4 do artigo 430.°
I

Artigo 432.°
(Impugnação

limitada

ao valor)

1. Se o réu impugnar somente o valor, deve ao
mesmo tempo declarar por que modo quer prestar a
caução, sob pena de não ser admitida a impugnação
e de se observar o disposto no n ." 3 do artigo 430.°
2. O autor pode re ponder, seguindo- e o disposto
no n ," 2 do artigo anterior.
Artigo 438.°
(Prestação

espontânea

de caução)

1. Sendo a caução oferecida por aquele que tem
obrigação de a presta:-, deve o autor indicar na petição
inicial, além do motivo por que a oferece e do valor
a caucionar, o modo por que a quer prestar.
2. Será citada a pe 03. a favor de quem deve ser
prestada a caução. para impugnar o valor ou a idoneidade da garantIa.
3. Se o citado não deduzir oposição, é logo julgada
idónea a caução oferecida. Se for impugnado o valor
e a idoneidade da caução ou somente alguma de tas
indicações, pode o autor responder à matéria da impugnação e depois se decidirá, precedendo as diligências que se julguem nece árias.
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Artigo 484.°
(Prestação de caução a favor de incapaxes)

o

que fica disposto nos artigos antecedentes é aplicável à caução que deva ser prestada pelos pais, tutores, administradores ou curadores de menores, interditos ou ausentes, quanto aos bens arrolados ou inventariados, com as seguintes modificações:
a) A caução é prestada por dependência do arrolamento ou inventário;
b) Se o representante do incapaz ou do ausente não
indicar a caução que oferece, observar-se-é O que a lei
dispõe para o caso de o mesmo representante não querer ou não poder prestar o. caução;
c) As atribuições do juiz relativas à fixação do valor, à apreciação da idoneidade da caução e à designação das diligências necessárias são exercidas pelo
conselho de família, quando a este pertença conhecer
da caução.
Artigo 435.°
(Caução como incidente

de causa)

1. O que fica disposto nos artigos 428.° a 433.° é
igualmente
aplicável quando numa causa pendente
houver fundamento para uma das partes prestar caução a favor da outra, mas a requerida é notificada, em
vez de ser citada, e o incidente é processado por apenso.
2. Salvo se a lei exigir especialmente outro meio, a
caução pode neste caso ser prestada também por fiança
idónea, ainda que não seja bancária.
Artigo 436.°
(Prestação de caução para obstar à dissolução de sociedade)

1. O disposto no n 1 do artigo 435.° é aplicável
à caução oferecida pela sociedade anónima ou por quotas, como garantia de pagamento aos seus credores,
para obstar à dissolução requerida por eles.
2. A acção de dissolução finda logo que a sociedade
preste a caução que for julgada idónea, mas e to. só
pode ser prestada por algum dos meio!' previstos no
artigo 428.°
.?
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II

caução

Artigo 437. o
(Em que caso e como se pode requerer
o reforço de hipoteca)

1. Quando a hipoteca se torne insuficiente por motivo não imputável ao credor e este pretenda exigir
o reforço, justificará a sua pretensão e indicará no
requerimento o montante da depreciação dos bens hipotecados e consequentemente
a :!':mportância do reforço que pretende obter.
2. O devedor é citado para contestar o pedido ou
Impugnar o valor do reforço e indicar os bens que
oferece.
Artigo 438.0
(Processo

no caso de contestação

do pedido)

1. Se o réu contestar o pedido, feita a avaliação dos
bens ou qualquer outra diligência que se julgue necessária, decidir-se-à se a hipoteca deve ser reforçada.
2. Decidido o reforço, é o devedor notificado para
impugnar o valor indicado pelo autor e oferecer os
bens com que pretende reforçar a hipoteca. O autor
pode responder e o juiz resolverá, precedendo as diligências ne?essári.~..
_
3. Não e admitida a Impugnaçao do valor quando
o réu não ofereça logo os bens com que pretende reforçar a hipot~ca. Far-se-á imediatamente
o registo
provisório da hipoteca sobre os bens que o réu oferecer.
Artigo 439.0
(Impugnação

limitada

ao valor)

1. Se o réu impugnar unicamente o valor, deve indicar logo os bens com que se propõe reforçar a hipoteca,
sob pena de não ser admitida a impugnação. O autor
pode responder e o juiz resolverá, precedendo as diligências necessárias.
2. Os termos do processo são os mesmos quando o réu
nem contestar o pedido nem impugnar o valor, mas
oferecer bens para o reforço.
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Artigo 440.°
(Termos a seguir na falta de oposição)

1. Se o réu não deduzir oposição alguma nem oferecer
bens, ou se os bens oferecidos forem julgados insuficientes, observar-se-é o seguinte:
a) Será autorizado o registo da hipoteca noutros bens
do devedor, ou ordenar-se-é arresto se este não tiver
bens imóveis suficientes, quando a hipoteca houver sido
constituída para garantir responsabilidades
futuras e
eventuais;
b) Tendo a hipoteca sido constituída para segurança
de obrigação já contraída, é esta declarada exigível
como se estivera vencida.
2 . .A execução, quando deva ter lugar, segue no
mesmo processo.
3. .Ao arresto ordenado nos termos deste artigo não
é aplicável o disposto nos artigos 402.° a 404.°, 406.°
e 407.°
Artigo 441.°
(Reforço de penhor e de fiança)

1. O que fica disposto nos artigos anteriores é aplicável ao reforço de penhor e de fiança admitido pela
lei civil.
2. No caso de reforço de penhor, o réu pode oferecer
hipoteca em vez de outro penhor; no caso de reforço
de fiança, pode oferecer qualquer espécie de caução.
Artigo 442. °
(Reforço de caução constituída

judicialmente)

Se a caução tiver sido constituída judicialmente,
o
reforço será requerido no mesmo processo, devendo observar-se o disposto nos artigos antecedentes e também,
na parte aplicável, o disposto nas alíneas b) e c) do
artigo 434. °
Artigo 448.°
(Reforço de caução prestada como incidente

de causa)

Quando a caução tenha sido prestada por uma das
partes a favor da outra, como incidente de cau a, o reforço será requerido no processo de prestação, observando-se, com as necessãrias adaptações, os termos prescritos para a prestação.

1.- Série

ORDEM

no

EXERCTTO N

o

14

939

====================================
CAPITULO VI

Depósitos e protestos
Artigo 444.0
(Depósito

como acto preparatório

de acção)

1. O depósito para os efeitos dos artigos 1423. do
Código Civil, 474. do Código Comercial e disposições
semelhantes é mandado fazer a requerimento do interessado; feito o depósito, é notificada a pessoa com
quem o depositante estiver em conflito.
2. O depósito não admite oposição alguma e as custas
dele são atendidas na acção que se propuser, apensando-se a esta o processo de depósito.
0

0

Artigo 445.0
(Efeito do depósito)

1. Salvo acordo expresso entre o depositante e o notificado, o depósito não pode ser levantado senão por virtude da sentença proferida na acção a que se refere o
artigo anterior.
2. Na sentença se fixará o destino da coisa depositada
e se determinarão as condições do seu levantamento.
Artigo 446. o
(Como se efectuam

os protestos)

1. Os protestos para interromper a prescrição e para
quaisquer outros fins efectuam-se por meio de notificação avulsa.
2. O protesto não admite oposição.
ill.PITULO

VII

Das custas, multas e indemnização
SECÇÃO I

Custas
Artigo 447. o
(Responsabilidade

pelas custas)

1. A decisão que julgue a acção ou algum dos seus
incidentes ou recursos condenará em custas a parte que
a elas houver dado causa ou, nos casos especiais em que
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não haja vencimento da acção, quem do processo houver
tirado provei to.
2. Entende-se que dá causa às custas do processo a
parte vencida, na proporção em que o for.
3. Tendo ficado vencidos vários autores ou vários
réus, respondem pelas custas em partes iguais, salvo sehouver diferença sensível quanto ao grau da participação de cada um deles na acção, porque neste caso as
custas são distribuídas segundo a medida da participação. No caso de condenação por obrigação solidária,
a solidariedade estende-se às custas.
4. Quando a instância se extinga por impossibilidadeou inutilidade da lide, as custas ficam a cargo do autor,
salvo se a impossibilidade ou inutilidade resultar de·
facto imputável ao réu, que neste caso as pagará. Mas
as custas dos embargos de terceiro cujo prosseguimento
se torne inútil, por ter sido declarado sem efeito, no I
processo de que dependam, o acto ofensivo da posse ou
o despacho que o ordenou, acrescem às desse processo.
Artigo 448. o
(Actos e diligências que- não entram
na regra geral das custas)

1. A responsabilidade do vencido no tocante às custas
não abrange os actos e incidentes supérfluos, nem as
diligências e actos que houverem de repetir-se por culpa
de algum funcionário judicial, nem as despesas a que
der causa o adiamento de acto judicial por falta não
justificada de pessoa que devia comparecer.
2. Devem reputar-se supérfluos os actos e incidentes
desnecessários para a declaração ou defesa do direito.
As custas destes actos ficam à conta de quem o requereu; as custas dos outros actos a que se refere o n." 1
são pagas pelo funcionário ou pela pessoc respectiva.
3. O funcionário que der causa à anulação de actos
do processo responde pelo prejuízo que resulte da anulação.
Artigo 449.0
(Responsabilidade

do autor pelas custas)

1. Quando o réu não tenha dado causa à acção e a
não conteste, são as custas pagas pelo autor.
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2. Entende-se

que o réu não deu causa à acção:
exercer um mero
direito potestativo, que não tenha origem em qualquer
facto ilícito praticado pelo réu;
b) Quando a obrigação do réu só se vencer com a
citação ou depois de proposta a acção;
,
c) Quando o autor, munido de um título com manifesta força executiva, use sem necessidade do processo
de declaração.
3. Ainda que o autor fie proponha exercer um mero
direito potestativo, as custas são pagas pelo réu vencido, quando seja de protecção a este a finalidade legal
da acção.

a) Quando o autor se proponha

Artigo 450.0
(Repartição do encargo das custas)

Se a oposição do réu era fundada no momento em que
foi deduzida e deixou de o ser por circunstâncias supervenientes, cada uma das partes paga as custas relativas
aos actos praticados durante o período em que exerceu
no processo uma actividade injustificada.
Artigo 451."
(Custas no caso de confissão.

desistência

ou transacção)

1. Quando a causa termine por desistência ou confissão, as custas são pagas pela parte que desistir ou
confessar; e, se a desistência ou confissão for parcial,
a responsabilidade pelas custas é proporcional à parte
de que se desistiu ou que se confessou.
2. No ca 'o de transacção, as custas são pagas a meio,
salvo acordo em contrário, mas quando a transacção se
faça entre uma parte isenta ou dispen ada do pagamento
de custas e outra não isenta nem dispensada, o juiz,
ouvido o Ministério Público, determinará a proporção
em que as custas devem ser pagas.
Artigo 452."
(Responsabilidade

do assistente

pelas custas)

Aquele que tiver intervindo na causa como assistente
será condenado. se o assistido decair, numa quota-parte
das custas a cargo deste, em proporção com a actividade
que tiver exercido no processo, mas nunca superior a
um décimo.
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Artigo 453.°
(Custas

dos procedimentos
cautelares,
e das notificações)

da habilitação

1. As custas dos procedimentos cautelares e as do
incidente de habilitação
são pagas pelo requerente
quando não haja oposição, mas são atendidas na acção
respectiva. Havendo oposição, observar-se-é o disposto
no artigo 447. °
2. As custas da produção de prova que tenha lugar
antes de proposta a acção serão pagas pelo requerente
e atendidas na acção que se propuser.
3. As custas das notificações avulsas são pagas pelo
requerente.
Artigo 4.54.°
(Pagamento

dos honorários

pelas custas)

1. Os mandatários judiciais e técnicos da parte vencedora podem requerer que o seu crédito por honorários, despesas e adiantamentos sej a, total ou parcialmente, satisfeito pelas custas que o seu constituinte
tem direito a receber da parte vencida. Se assim o requererem, é ouvida a parte vencedora e em seguida se
decidirá.
2. Se a parte vencedora impugnar o quantitativo do
crédito do mandatário, só é satisfeita a parte não impugnada.
Artigo 455.°
(Carantia

de pagamento

das custas)

As custas, tanto da acção como da execução.
precípuas do produto dos bens liquidados.

saem

SECÇÃO II

l\Iultas

ti

Indemnlzação

Artigo 456.0
(Responsabilidade

no caso de má fé. Noção de má fé)

1. Tendo litigado de má fé, a parte será condenada
em multa e numa indemnização 11parte ontrúria,. e
esta a pedir.
2. Diz-se litigante de má fó não só o que tiver deduzido pretensão ou oposição cuja falta de fundamento não
ignorava, como também o que tiver conscientemente
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alterado a verdade dos factos ou omitido factos essenciais e o que tiver feito do processo ou dos meios processuais um uso manifestamente reprovável, com o fim
de conseguir um objectivo ilegal ou de entorpecer a
acção da justiça ou de impedir a descoberta da verdade.
3. A parte vencedora pode ser condenada como litigante de má fé, mesmo na causa principal, quando
tenha procedido com dolo instrumental.
Artigo 457.0
(Conteúdo

da indemnização)

1. A indemnização pode consistir:
a) No reembolso das despesas a que a má fé do litigante tenha obrigado a parte contrária, incluindo os
honorários dos mandatários ou técnicos;
b) No reembolso dessas despesas e na satisfação dos
restantes prejuízos sofridos pela parte contrária como
consequência directa ou indirecta da má fé.
O juiz optará pela indemnização que julgue mais
adequada à conduta do litigante doloso, fixando-a sempre em quantia certa.
2. Se não houver elementos para se fixar logo na
sentença a importância da indemnização, serão ouvidas
as partes e fixar-se-á depois, com prudente arbítrio,
o que parecer razoável, podendo reduzir-se aos justos
limites as verbas de despesas e de honorários apresentadas pela parte.
3. Os honorários são pagos directamente ao mandatário, salvo se a parte mostrar que o seu patrono já está
embolsado.
Artigo 458. o
(Responsabilidade
do representante
de incapazes
ou de pessoas colectivas)

Quando a parte for um incapaz ou uma pessoa colectiva, a responsahilidade das custas, da multa e da indemnização recai sobre o seu representante, verificada
que seja a má fé deste na causa.
Artigo 459~o
(ResponsabHidade

do mandatário)

Quando se reconheça que o mandatário da parte teve
responsabilidade pessoal e directa nos actos pelos quais
se revelou a má fé na causa, dar-se-é conhecimento do
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Ordem dos Advogados ou à Câmara dos Solicipara que estas possam aplicar as sanções rese condenar o mandatário na quota-parte das
multa e indemnização que lhes parecer justa.
CAPITULO VIII

Das formas de processo
SECÇÃO I

Disposições 'comuns
Artigo 460.·
(Processo comum e processos

especiais)

1. O processo pode ser comum ou especial.
2. O processo especial aplica-se aos casos expressamente designados na lei; o processo comum é aplicável
a todos os casos a que não corresponda processo especial.
Artigo 461.·
(Formas do processo _comum)

O processo comum é ordinário,
simo.

sumário

e sumarís-

SECÇÃO II

Processo de declaração
Artigo 462.·
(Domínio de aplicação do processo
sumário e sumaríssimo)

ordinário,

1. Se o valor da causa exceder a alçada da Relação,
empregar-se-á o processo ordinário; se a não exceder,
empregar-se-á o processo sumário, salvo se não ultrapassar metade do valor fixado para a alçada do tribunal
de comarca e a acção se destinar ao cumprimento de
obrigações pecuniárias,
à indemnização de perdas e
danos e à entrega de coisas mobiliárias, porque em tais
casos o processo a empregar é o aumarfssimo,
2. No processo sumaríssimo a indemnização é sempre computada em quantia certa.
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Artigo 463.°
(Disposições

reguladoras

do processo

espec.ial

e sumário)

1. O processo sumário e os processos especiais regulam-se pelas disposições que lhes são próprias e pelas
disposições gerais e comuns; em tudo quanto não estiver prevenido numas e noutras, observar-se-ã o que se
acha estabelecido para o processo ordinário.
2. Nos processos especiais, os depoimentos são escritos, não só quando prestados por carta ou antecipada,
mente, mas também quando não recaiam sobre matéria
do questionário e a decisão sej a susceptível de recurso
ordinário.
Quando haja lugar a venda de bens, será esta feita
pelas formas estabelecidas para o processo de execução
oe precedida das citações ordenadas no n." 1 do artigo 864.°, observando-se quanto à verificação dos cré-ditos as disposições dos artigos 865.° e seguintes, com
as necessárias adaptações.
3. No que respeita a recursos, aplicar-se-é nos processos especiais o regime do processo sumário, com as
seguintes excepções:
a) Se o valor da causa exceder a alçada da Relação,
são admissíveis recursos para o Supremo como em processo ordinário;
b) Se por força da lei houverem de seguir-se, a partir de certo momento, os termos do processo ordinário,
aplicar-se-a integralmente, e desde o começo, o regime
de recursos deste processo.
Artigo 464.°
(Disposições

reguladoras

do processo

sumaríssimo)

Âo processo sumaríssimo são aplicáveis as disposições
que lhe dizem respeito e, além disso, as disposições
gerais e comuns. Quando umas e outras sejam omissas,
ou insuficientes, observar-se-á em primeiro lugar o que
estiver estabelecido para o processo sunuirio e em segundo lugar o que estiver estabelecido para o processo
ordinário.
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SECÇÃO III

Processo de execução
Artigo 465.°
(Execuções

ordinárias,

sumárias

e sumaríssimas)

1. Estão sujeitas à forma ordinária as execuções
cujo valor exceda a alçada da Relação.
2. Estão sujeitas à forma sumária as execuções fundadas em sentenças proferidas em acções de processo
sumário, sej a qual for o valor do pedido, e as fundadas
noutros títulos quando o valor do pedido estiver dentro
da alçada da Relação.
3. Seguem a forma sumaríssima as execuções fundadas em sentenças proferidas em acções de processo sumaríssimo.
Artigo 466. °
(Regime

das várias espécies

e formas

de execução)

1. À execução de processo ordinário para entrega
de coisa certa e para prestação de facto são aplicáveis,
na parte em que o puderem ser, as disposições relativas
à execução de 'proces,so ordinário para pagamento de
quantia certa.
2. Quanto ao regime das execuções sumárias e sumaríssimas para pagamento de quantia certa, observar-se-á o disposto nos artigos 463.° e 464.°; às execuções
sumárias para entrega de coisa e para prestação de
facto aplicar-Re-ão, respectivamente,
as regras do processo ordinário para cada um desses fins, mas os prazos
e o processo da oposição serão os estabelecidos para as
execuções sumárias para pagamento de quantia certa.
3. Às execuções eumarfssimaa para entrega de coisa
certa aplicar-so-ão as regras da execução sumária para
o mesmo fim, mas os prazos e o processo da oposição
serão, com as necessárias adaptações, os que se acham
estabelecidos para as execuções sumarfssimaa dcstinadas ao pagamento de quantia certa.
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T1TULO II
Do processo

de declaração

SUBTÍTULO

I

Do processo ordinário
CAPITULO I

Dos articulados
SECÇÃO I

Petição ínlcínl
Artigo 467. °
(Requisitos

da petição

inicial)

J. Na petição, com que se propõe a acção, deve o
autor:
a) De ignar o tribunal onde a acção é proposta e
identificar as partes;
b) Indicar a forma do processo;
c) Expor os factos e as razões de direito que servem
de fundamento à acção;
ii) Formular o pedido;
e) Declarar o valor da causa.
2. A petição não é recebida se não satisfizer as exigências das leis fiscais.
Artigo 468.°
(Pedidos

alternativos)

:e

I.
permitido fazer pedidos alternativos, com rela(;ão a direitos que por sua natureza ou origem sejam
alternativos, ou que pOKsam resolver-se em alternativa.
2. Quando a escolha da prestação pertença ao devedor, a ('irCtlJlKtâllcia de não ser alternativo o pedido
não obsta a que se profira uma condenação em alternativa.
Artigo 469.°
(Pedidos

subsidiários)

l. Podem formular-se
pedidos subsidiários.
Diz-se
subsidiário
o pedido que é apresentado ao tribunal para
ser tornado em conaideração
somente no caso de não

proceder um pedido anterior.
ia
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2. A. oposição entre os pedidos não impede que sejam
deduzidos nos termos do número anterior; mas obstam
a isso as circunstâncias que impedem a coligação de
autores e réus.
Artigo 470.°
(Cumula~ão

de pedidos)

1. Pode o autor deduzir cumulativamente
contra o
mesmo réu, num só processo, vários pedidos que sejam
compatíveis, se quanto à forma do processo e quanto à
competência do tribunal não existirem os obstáculos
fixados no artigo 31.
2. A. diversidade da forma de processo não obsta,
porém, a que o autor possa cumular o pedido de despejo
com o de rendas ou indemnização, nem a que cumule
o pedido de manutenção ou de restituição de posse com
o de indemnização. Nestes casos, ob iervar-se-á, relativamente a todos os pedidos, a forma de processo estabelecida pura o despejo ou para as acções possessórias.
0

Artigo 471.0
(Pedidos

genéricos)

1. E permitido formular pedidos genéricos nos casos
seguintes:
a) Quando o objecto mediato da acção seja uma universalidade, de facto ou de direito;
b) Quando não sej a ainda possível determinar, de
modo definitivo, as consequências do facto ilícito;
c) Quando a fixação do quantitativo
estej a dependente de prestação de contas ou de outro acto que deva
ser praticado pelo réu.
2. Nos casos das alíneas a) e b) do número anterior
o pedido pode concretizar-se em prestação determinada
por meio do incidente de liquidação, quando para o
e~ei~o não caiba o processo de inventário. Não sendo
Liquidado na acção declarativa, observar-se-é o disposto
no 11.° 2 do artigo GG1.°
Artigo 472.°
(Pedido

de presta~ões vincondas)

1. Tratando-se de prestações periódicas, se o devedor
deixar de pagar, podem compreender-se no pedido e na
condenação tanto as prestações já vencidas como as que
se vencerem enquuuto subaistir a obrigação.
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2. Pode ainda pedir-se a condenação em prestações
futuras quando se pretenda obter o despejo dum
prédio no momento em que findar o arrendamento e nos
casos semelhantes em que a falta de título executivo
na data do vencimento da prestação possa causar grave
prej uízo ao credor.
Artigo 473.°
(Acção baseada

em título

assinado

pelo réu)

Se a acção tiver por base um título de obrigação assinado pelo réu, pode o autor requerer que o réu seja
citado para confessar ou negar a fitma.
Artigo 474.°
(Casos de indeferimento

liminar)

l. A petição deve ser liminarmente indeferida:
a) Quando se reconheça que é inepta;
b) Quando sej a manifesta a incompetência absoluta
do tribunal, a falta de personalidade ou de capacidade
judiciária do autor ou do réu, ou a sua ilegitimidade;
c) Quando sej a evidente que a ac~ão foi proposta
fora de tempo ou que, por outro motivo, a pretensão
do autor não pode proceder.
2. Não é admissível o indeferimento liminar parcial
da petição, a não ser que dele resulte exclusão de algum
dos réus.
3. Se a forma de processo escolhida pelo autor não
corresponder à natureza ou ao valor da acção, mandar-se-á seguir a forma adequada; mas quando não possa
ser utilizada para essa forma, a petição é indeferida.
Artigo 475.0
(Impugnação

do despacho

de in~ferimento)

1. Do despacho de ind~ferime~to cabe agravo, ainda
que o valor da causa esteja contido na alçada do tribunal de comarcu : se esse valor não exceder, porém, a alçada da Relação, o acórdão proferido sobre o agravo só
é suseeptível de recurso nos termos do n 2 do ar ..
tigo 678.°
2. A decisão final é definitiva nos casos das alíneas a) e b) do n." 1 do artigo 474.°, mas apenas aSAegura o H<'guimento da cansa quando, sendo favorável ao
ti utor, se relacione
com a alínea c) do mesmo número.
,?

I
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3. O despacho que admita o agravo ordenará a citação do réu, tanto para os termos do recurso como para
os da causa.
4. Sendo revogado o despacho de indeferimento,
mandará o juiz de 1.a instância, em cumprimento da
decisão, notificar o réu, começando a correr da notificação o prazo para a contestação; se o agravo não obtiver provimento, a entrada do processo na secretaria da
L' instância é logo notificada ao autor.
Artigo 476.°
(Beneficio

concedido ao autor no caso de indeferimento)

1. O autor pode apresentar outra petição dentro de
cinco dias, contados da notificação do despacho de indeferimento ou, se tiver agravado deste despacho, da notificação ordenada na parte final do n." 4 do artigo
anterior.
2. Em qualquer dos casos, a acção considera-se proposta na data em que a primeira petição tenha dado
entrada na secretaria e, se o réu já tiver sido citado,
será notificado para contestar.
Artigo 477. °
(Petição irregular ou deficiente)

1. Quando não ocorra nenhum dos casos previstos
no n." 1 do artigo 474.°, mas a petição não possa ser
recebida por falta de requisitos legais ou por não vir
acompanhada de determinados documentos, ou quando
apresente irregularidades
ou deficiências que sejam
susc~ptíveis de comprometer o êxito da acção, pode ser
convidado o autor a completá-h ou a corrici-la
o
, marcando-se prazo para a apresentação de nova petição.
2. Sendo a nova petição apresentada dentro do prazo
marcado, aplicar-Re-á o disposto no n.? 2 do nrtico anterior; igual regime é aplicável ao caso de a pOetição
ser recusada pelo juiz que presida à distribuição, desde
que o autor apresente outra que R,eja admitida na primeira distribuição seguinte.
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Artigo 478.°
(Despacho

de citação)

1. Se não houver motivo para indeferimento liminar
e a petição estiver em termos de ser recebida, é ordenada a citação do réu.
2. A citação precederá a distribuição quando, não
devendo efectuar-se editalmente ou fora da comarca ,
o autor o requeira e o juiz considere justificada a precedência, atentos os motivos invocados. Neste caso a
petição é logo apresentada a despacho e, se a citação
prévia for ordenada, depois dela s~ fará a distribuição.
Artigo 479.°
(Impugnação

do despacho

de citação)

1. Cube agrayo do despacho que mande citar o réu.
2. Se o agravo do réu for reparado ou provido, a reparação ou a entrada do processo na secretaria da La
instância é logo notificada ao autor, que aproveitará
do disposto no n." 2 do artigo 476.°, desde que apresente
nova petição dentro dos cinco dias subsequentes.
3. Ainda que não seja interposto recurso contra o
despacho que tiver ordenado a citação do réu, nem por
isso se devem considerar arrumadas as questões que podiam ser motivo de indeferimento liminar.
Artigo 480.°
(Citação

do réu)

o

réu é citado para contestar, sendo advertido no
acto da citação de que a falta de contestação importa
confissão dos factos articulados pelo autor.
Artigo 481.°
(Efeitos

da citação)

Além de outros, especialmente dcsignndoe na lei, a
citn<;'ãoproduz os efeitos seguintes:
a) Interrompe a prescrição;
b) Faz cessar a boa fé do possuidor;
c) Constitui o devedor em mora quando a obrigação não dependa de prazo certo;
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d) Torna estáveis os elementos essenciais da causa,
nos termos do artigo 268.
e) Inibe o réu de propor contra o autor acção que
se destine à apreciação da mesma relação jurídica.
0

;

Artigo 482. o
(Regime

Os
lada,
lares
gado

no caso

de anulação

da citação)

efeitos da citação subsistem, embora ela seja anuse o réu ror novamente citado em termos regudentro de trinta dias, a contar do trânsito em juldo despacho de anulação.

SECÇÃO

II

Bevella do réu
Artigo 483.0
(Revelia

absoluta

do réu)

Se o réu, além de não deduzir qualquer oposição, não
constituir mandatário nem intervier de qualquer forma
no 'processo, verificará o tribunal se a citação foi feita
com as formalidades legais e mandá-la-é repetir quando
encontre irregularidades.
Artigo 484.0
(Efeitos

da revelia)

1. Se o réu não contestar, tendo sido ou devendo
considerar-se citado regularmente na sua própria pessoa ou tendo juntado procuração a mandatário judicial no prazo da contestação, consideram-se confessados
os factos articulados pelo autor.
2. O processo é facultado para exame pelo prazo de
oito dias, primeiro ao advogado do autor e depois ao
advogado do réu, para alegarem por escrito, e em seguida é proferida sentença, julgando a causa couforme Ior de direito.
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Artigo 485.°
(Casos em que não se

produ%

o efeito

da revelia)

Nfio se aplica o disposto no artigo a li terior:
a) Quando, havendo vários réus, algum deles contestar, relativamente aos factos que o contestante impugnar;
b) Quando o réu ou algum dos réus for uma pessoa
moral ou for um incapaz e a causa estiver no âmbito
da incapacidade;
c) Quando a vontade das partes for ineficaz para
produzir o efeito jurídico que pela acção se pretende
obter;
d) Quando 80 trato do factos para cuja prova 80
exija documento autêntico ou autenticado,
SECÇÃO III

Contestação
S1:iBSECÇ'ÃO I

Disposições gerais
Artigo 486.°
(Pra%o para a contestação)

1. O réu pode contestar dentro do prazo de vinte
dias, a contar da citação. O prazo começa a correr desde
o termo da dilação, quando o réu tenha sido citado por
carta ou por éditos.
2. Quando tN1lline em dias diferentes o 'Prazo para
a defesa por parte dos vários réus, a contestação de
todos ou de cada um deles pode ser oferecida até ao
termo do prazo que começou a correr em último lugar;
mas se o autor desistir da instância ou do pedido relativruncnte a algum dos réus ainda não citado, podem
os outros oferecer as suas contestações como se ele houvesse sido citado no dia em que foi apresentado o pedido
de desistência.
3. Ao ~Iini~tério Público é concedida prorrogação do prazo quando careça de informações que não
possa obter dentro dele ou quando tenha de aguardar
resposta a consulta feita a instância superior. A prorrogação não pode, salvo em casos excepcionais devidamente justificados, ir além de seis niesea.
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Artigo 487.0
(Defesa por impugnação

e defesa

por excepção)

1. N a contestnção cabe tanto a defesa por impugna\ão conlO por excepção.
2. O réu defende-se por impugnação quando contradiz os factos articulados na petição ou quando afirma
que esses factos não podem produzir o efeito jurídico
pretendido pelo autor; defende-se por excepção quando
alega factos que obstam à apreciação do mérito da
acção ou que, servindo de causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito invocado pelo autor, determinam a improcedência total ou parcial do pedido.
Artigo 488. o
(Elementos

da contestação)

N a contestação deve o réu individualizar
a acção e
expor separadamente os fados, as razões de direito e
as conclusões da defesa.
Artigo 489.0
(Oportunidade

de dedução

da defesa)

1. Toda a defesa deve ser deduzida na contestação,
exceptuados os incidentes que a lei mande deduzir em
separado.
2. Depois da contestação só podem ser deduzidas as
excepções, incidentes e meios de defesa que sej am supervenientes, ou que a lei expressamente admita passado esse momento, ou de que se deva conhecer oficiosamente.
Artigo 490.0
(Onus de impugnação

especificada)

1. O réu deve tomar posição definida perante cada
um dos factos articulados na petição. Reputam-se admitidos por acordo os factos que não forem impugnados
especificadamente,
salvo se estiverem cm manifesta
oposição com a defesa considerada no seu conjunto, ou
se não for admissível confissão sobre eles, ou se só
puderem ser provados por documento autêntico ou autenticado.

l.a Série

ORDEM DO EXERCl'I'O N.O 14

!)55

2. Se o réu declarar que não sabe se determinado
facto é real, a declaração equivale a confissão quando
se trate de facto pessoal ou de que o réu deva ter conhecimento e equivale a impugnação no caso centráno.
3. Não é admissível a contestação por negação.
4. Não é aplicável ao advogado oficioso nem ao MilliHtério Pú blico o ónus da impugnação especificada
nem o disposto no n. o 2.
\ rtigo 491.0
(Confissão

ou negação

•

da firma)

1. Se a acção tiver por base um título de obrigação
assinado pelo réu, ainda que de simples assinatura
alógrafa
se trate, deve ele na contestação declarar se
confessa ou nega a firma, quando tenha sido citado
para esse efeito, entendendo-se que a confessa se não
fizer declaração alguma.
2. Se confessar a firma, expres a ou tàcitamente,
mas negar a obrigação, é condenado provisoriamente
no despacho saneador, caso a acção deva prosseguir;
mas a execução fica suspensa até à condenação definitiva, desde que o réu preste caução por algum dos
meios previstos no artigo 428. o
3. A falta de docluração sobre a autenticidade
da
firma não envolve a confissão desta quando o réu tiver
sido citado na qualidade de herdeiro ou representante
de algum dos firmantes e for incapaz, ou quando tiver
aido citado por éditos.
4. Quando se reconheça que é autêntica a firma negada pelo réu, fica este sujeito às sanções estabelecidas
no artigo 456.
0

Artigo 492.0
(Notificação

do oferecimento

da contestação)

1. A upreecntação
da contestação é notificada ao autor, salvo o disposto no n. o 2 do artigo 255. o
2. Havendo lugar a várias contestações, a notificação
só se faz depois de uprcscutada a última ou de haver
decorrido o pruzo <10 seu oferecimento.
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II

Excepções
Artigo 493.0
(Excepções

dilatórias

e peremptórias:

noção)

1. As excepções são dilatórius ou peremptórias.
2. As excepções dilatórias
obstam a que o tribunal
conheça do mérito da causa e dão lugar à absolvição
da instância
ou à remessa do processo para outro tribunal.
3. As peremptórias
importam
a absolvição
total ou
parcial do pedido e consistem na invocação
de factos
que impedem,
modificam
ou extinguem
o efeito jurídico dos factos articulados
pelo autor.
Artigo 494.0
(Excepções

1. São dilatórias,

entre

dilatórias)

outras,

as excepções

seglllu-

tes:

a) A nulidade de todo o processo;
b) A ilegitimidade
de qualquer
das partes;
c) A falta de personalidade
ou de capacidade

judide alguma das partes;
d) A falta de autorização ou deliberação que o autor
devesse obter;
c) A falta de constituição
de advogado
por parte
do autor, nos processos a que se refere o n. o 1 do artigo 33.0, e a falta, inr uficiência
ou irregularidade
de
mandato
judicial
por parte do mandatário
que tenha
proposto a acção;
f) A incompetência,
quer absoluta, quer relativa,
do
tribunal;
.?) A Iitispendência
;
h) A preterição
do tribunal
arbitral;
i) A coligação
de autores ou l'<ÍUH quando entro o,;
pedidos não exista a conexão exigida no artigo 30.0;
j) A falta de pagamento
de custas na acção anteciária

1'101'.

2. As circunstâncias
a que se referem as alíneas a),
c), d) e e) só tomam a nn.tureza
de excepções
quando a respectiva
falta ou irregularidade
não seja
devidamente
sanada.

h),
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Artigo 495.°
(Conhecimento

das excepções

dilatórias)

o

tribunal deve conhecer oficiosamente de todas as
excepções dilatórias, salvo da incompetência relativa,
da preterição do tribunal arbitral voluntário e da falta
do pagamento de custas de parte.
Artigo 496.0
(Excepções peremptórias)

São peremptórias, entre outras, -as seguintes
ções:
a) O caso julgado j
b) A prescrição.

excep-

Artigo 497.0
(Conceitos

de litispendência

e caso julgado)

1. As excepções da Iitispendência e do caso julgado
pressupõem a repetição de uma causa j se a <causa se
repete estando a anterior ainda em curso, há luzar
à litispendência j se a repetição se verifica depois ode
a primeira causa ter sido decidida por sentença que
j:í não admite recurso ordinário, há lugar à excepção
do caso julgado.
2. Tanto a excepção da litispenclência como a do
caso j ulgaclo têm por fim evitar que o tribunal sej a
colocado na alternativa de contradizer ou de reproduzir uma decisão anterior.
3.
irrelevante a pendência da causa perante jurisdição estrangeira.

:e

Artigo 498.0
(Requisitos da litispcndência

e do caso julgado)

1. Repete-se a causa quando se propõe uma aCç'ilo
idêntica a outra quanto aos sujeitos, ao pedido e à
causa de pedir.
2. Há identidade de sujeitos quando as partes são
a" mesma" sob o ponto de vista da sua qualidade jurídica.
a. Há identidade de pedido quando numa e noutra
causa se pretende obter o mesmo efeito jurídico .
.L Há identidade de causa de pedir quando a pre!PUS:lO deduzida
nas duns a('~õc~ procede do mesmo
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facto jurídico. Nas acções reais, a causa de pedir é
o facto jurídico de que deriva o direito real j nas acções
constitutivas e de anulação é o facto concreto ou a
nulidade específica que se invoca para obter o efeito
pretendido.
Artigo 499.°
(Em que

acção

deve

ser

deduxida

a litispendência)

1. A Iitispendência deve ser deduzida na acção proposta em segundo lugar. Considera-se proposta em segundo lugar a acção para a qual o réu foi citado posteriormente.
2. Se em am bas as acções a citação tiver sido feita
no me 'mo dia, a ordem das acções é deterniiuad a pela
ordem de entrada das respectivas petições iniciais.
Artigo 500.°
(Conhecimento

O tribunal

do caso

julgado)

conhece oficiosamente
SUBSECÇÃO

do caso julgado.

III

Reconvenção
Artigo 501.°
(Dedução

da reconvenção)

1. A reconvenção
deve ser deduzida discriminadamente na contestação, expondo-se os fundamentos e
concluindo-se pelo pedido, nos termo' das alíneas c)
e d) do n ." 1 do artigo 467.°
2. O reconviute deve ainda declarar o valor da reconvenção j se o não fizer, a coutestnção não deixa de
ser recebida, mas o reconvinte é convidado a indicar
o valor, sob pena de a reconvenção não ser atendida.
SECÇÃO IV

Itépllcn

c

trépllca

Artigo 502."
(Função

e pruo

da réplica)

J. A contestação pode o autor responder na réplica.
A réplica serve também para o autor deduzir toda a

La Hrrie
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defesa quanto à matéria da reconvenção; mas a esta
não pode ele opor nova reconvenção.
2. A réplica será apresentada dentro de oito dias,
a contar daquele em que for ou se considerar notificada
a apresentação da contestação; mas se tiver havido
reconvenção
o prazo é de vinte dias.
Artigo 503.°
(Oferecimento

da tréplica)

1. À réplica pode o réu responder por meio da tréplica.
2. A tréplica será apresentada dentro de oito dias
depois de findo o prazo para o oferecimento da réplica.
Artigo 504. o
(Resposta

à tréplica

no caso

de reconvenção)

Tendo o réu deduzido algum pedido contra o autor,
pode este responder, dentro de oito dias, à tréplica do
réu, na parte relativa à matéria da reconvenção.
Artigo 505.°
(Posição

da parte quanto aos factos
pela parte contrária)

articulados

1. A falta de algum dos arti?ulados de que trata a
presente secção ou a falta de Impugnação, em qualquer deles, dos novos factos alegados pela parte contrária no articulado anterior tem o efeito previsto no
artigo 490.°
2. l!; aplicável a todos os articulados 'o disposto no
n 3 do artigo 486.°
.?

SECÇÃO v

Artlculados

supeevenlentes

Artigo 506.°
(Termos

em

que

são admitidos)

1. Os factos constitutivos, modificativos ou extintívos do direito que forem supervenientes podem ser deduzidos em articulado posterior ou em novo articulado,

!)GO
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pela parte a quem aproveitem, até ao encerramento
da discussão.
2. Dizem-se supervenientes tanto os factos ocorridos
posteriormente ao termo dos prazos marcados nos artigos precedentes como os factos anteriores de que a
parte só tenha conhecimento depois de findarem esses
prazos, devendo neste caso produzir-se prova da superveniência.
3. O novo articulado será oferecido nos dez dias
posteriores à data em que os fados ocorreram ou em
que a parte teve conhecimento deles. O juiz rejeitá-lo-é
se for apresentado fora de tempo ou quando for manifesto que os factos não interessam à boa decisão da
causai se o não rejeitar, é notificada a parte contrária
para apresentar resposta em cinco dias, observando-se
quanto a esta o disposto no artigo anterior. As provas
são oferecidas com o articulado e com a resposta.
4. Os factos articulados que interessem à decisão da
causa são incluídos na especificação
e questionário,
se ainda não estiverem elaborados i no caso contrário,
ser-lhe-ão aditados, sem admissibilidade
de reclamação contra o aditamento, mas cabendo, do despacho
que o ordenar, agravo que subirá com o recurso da
decisão final.
Artigo 507. o
(Apresentação
do novo articulado
da audiência
de discussão

depois da marcação
e julgamento)

1. A. apresentação do novo articulado depois de designado dia para a audiência de discussão e julgaffi?nto não suspende as diligências para ela nem deterrmna o seu adiamento, ainda que o despacho re pectivo
te~l~a de ,ser proferid.o ou a notificação da parte COlltraria haja de ser feita ou a resposta desta tenha de
ser formulada no decurso da audiência. Se não houver
tempo para n?tificar as testemunhas oferecidas, ficam
as partes obrigadas a apresentá-las.
2. São orais e ~cam vonsignndos na ada ri. dedução
de factos suporveuicntos, o despacho de admissão ou rejeição, a resposta da parte contrária e o despacho que
ordene ou recuse o aditamento de quesitos, quando
qualquer dos actos teulia lugar depois de aberta a au-

ORDEM DO EXERCITO N.o II

9Gl

diência de discussão e julgamento.
A audiência só se
interrompe se a parte contrária não prescindir do
prazo de cinco dias para a resposta e apresentação das
provas e houver inconveniente na imediata produção
das provas relativas à outra matéria em discussão.
CAPITULO II

Da audiência preparat6ria

e despacho saneador

Artigo 508. o
(Casos de audiência

•

preparatória)

1. Findos os articulados,se
ao juiz se afigurar po~sível conhecer, sem necessidade de mais provas, do
pedido ou de algum dos pedidos principais, ou do
pedido reconvencional, designará para dentro de dez
dias uma audiência de discussão.
2. Quando a causa admita transacção e as partes
residam na comarca, serão notificadas para, sob pena
de multa, comparecerem pessoalmente ou se fazerem
representar por advogado com poderes especiais para
transigir.
3. O juiz pode também marcar audiência para discutir qualquer e ccepção.
4. O despacho que marque a audiência há-de declarar o seu fim, mas não constitui caso julgado sobre a
possibilidade de conhecimento imediato do pedido.
Artigo 509.0
(Ordem dos actos na audiência)

1. Aberta a audiência, o juiz procurará conciliar as
partes, tendo em vista uma solução de equidade.
2. Se não conseguir a conciliação, dá a palavra .no
advogado do autor e em seguida ao advogado do réu,
quando se trate de discutir o pedido, ou primeiro ao
advogado do réu e depois ao do autor, quando se trate
de d iscutir excepções. O juiz dirige a discussão, de
modo quo as questões sejam tratadas pela ordem por
<lue devem ser rosolvidas.

\)(j2
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Cada um dos advogados pode usar da palavra duas
vezes.
3. A falta de alguma ou de ambas as partes que tenham sido convocadas não é motivo de adiamento,
mesmo que se não tenham feito representar por advogado com poderes para transigir.
4. A tentativa de conciliação pode ter lugar em
qualquer outro estado do processo, desde que o tribunal
a julgue oportuna, mas as partes não podem ser convocadas, exclusivamente
para esse fim, mais que uma
vez.
Artigo 510.°
(Despacho saneador)

1. Realizada a audiência ou logo que findem os articulados, se a ela não houver lugar, é proferido dentro
de quinze dias despacho saneador, para os fins seguintes:
a) Oonhecer, pela ordem designada no artigo 288.°,
das excepções que podem conduzir à absolvição da instância, assim como das nulidades, ainda que não tenham por efeito anular todo o processo;
b) Decidir se procede alguma excepção peremptória;
c) Oonhecer directamente do pedido, se a questão de
mérito for unicamente de direito e puder já ser decidida com a necessária segurança ou se, sendo a questão
de direito e de facto, ou só de facto, o processo contiver
todos os elementos para uma decisão conscienciosa.
2. As questões a que se refere a alínea a) do n." 1
só podem deixar de ser resolvidas no despacho se o
e~tado do processo impossibilitar o juiz de se pronunciar sobre elas, devendo neste caso justificar a 811a
abstenção.
3. As questões a que se refere a alínea li) do n." 1
devem ser decididas sempre que o proceR. o forneça OR
elementos indispensávr-ia,
nORtermos declarados na alínea c).
4. Quando julgue procedente
alguma excepção IlPrempLória ou quando conheça dircctamoutc
elo pedido,
O despacho fica tendo, para iodos 01' efeitos, o valor <1(,
uma sentença e como tal ó designado.

1.' Sérir-
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Artigo 511.°
(Organização

da especificação

e questionário)

l. Se o processo houver de prosseguir,
o juiz, no
próprio despacho a que se refere o artigo anterior,
seleccionará
entre os factos articulados
os que interessam
à decisão. da causa, segundo as várins soluções plausíveis da questão de direito, especificando
os que julgue
assentes por virtude de confissão, acordo das partes ou
prova documental
e quesitando,
com subordinação
a
números,
os pontos de facto controvértidos
que devam
ser provados.
2. A cópia, a que se refere o artigo 25!).0, compreenderá todo o despacho e, notificado este, podem as partes
apresentar,
em duplicado,
as reclamações
que entendam, relativamente
à especificação
e ao questionário,
por deficiência,
excesso, complexidade
ou obscuridade.
3. 'I'erminado
o prazo das reclamações,
se nenhuma
for deduzida,
a secretaria
notificará
cada uma das partes ele que a outra não reclamou;
se houver reclamação.
notificará a parte contrária
para responder, entregando-lhe ou enviando-lhe
o respectivo duplicado.
4. As reclamações
são decididas
findo o prazo das
reSp08Ü\S e do despacho
que sobre elas for proferido
cabe agravo para a Rel ação ; da decisão desta não há
recurso.
5. Não huveurlo reclamações,
o prazo para recorrer
do despacho saneudor conta-se da notificação ordenada
no n .? 3; h:lYendo reclamações,
esse prazo só se inicia
com a notificação
do despacho que as decidir.

Artigo 512.°
(Notificação

das partes

para

a instrução)

1. Fixaclo O questionário,
a secreturiu,
independentplll(>ntl' (11' (lp,,;p;l(·l!o.
nnt ifir-ará
a,.; partl's
para aprcsentarem o rol de testcmunhus
e retpll'relem
quaisquer
outras provas.
2. Se o processo subir cm recurso, a uot ificnção tem
lugar logo que OR autos bn ixcui ~l l ." inst:'llll'ia ou logo
qUl' se dê «umpr-imento
~l decisão do tr ibuuu] superior.
11
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OAPITULO III

Da ínstrução

do processo

SECÇÃO I

Disposições

gerais

Artigo 513.°
(Sobre que factos

pode recair a prova)

Sem prejuízo do disposto no artigo 521.°, as diligências destinadas à produção de prova só podem recair
sobre os factos constantes do questionário, salva a faculdade de requerer exame em documentos juntos ao
processo.
Artigo 514.°
(Factos que não carecem

de alegação

ou de prova)

1. Não carecem de prova nem de alegação os factos
notórios, devendo considerar-se como tais os factos que
são do conhecimento geral.
2. 'I'ambém não carecem de alegação os fados de que
o tribunal tem conhecimento por virtude do exercício
das suas funções; quando o tribunal se socorra destes
factos, deve fazer juntar ao processo documento que
os com prove.
Artigo 515.°
(Repartição

do ónus da prova)

. 1. Incumbe no autor fazer a ln'ova dos factos, positivos ou negativos, que sejam constitutivos do seu direito; incum be ao réu fazer a prova dos fados, positivos
ou negativos, que sirvam de cansa impeditiva, mo di ficativa ou exí.intivu do direito do autor.
2. O tribunal deve tomar em consideração todas as
provas produzidas, tenham ou não emanado da parte
Cl.nedevia produzi-las., sem prejuízo, porém, elas dispo,nçõeH que declarem irrelevante a alegação dum fado
quando não seja feita por certo iutereaaado.
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Artigo 516.°
(Princípio

a observar

em

casos

de dúvida)

A dúvida sobre a realidade dum tacto e sobre a repartição do ónus da prova resolve-se contra a parte a quem
o facto aproveita.
Artigo 517.°
(Prova

do direito

consuetudinário,

local

ou estrangeiro)

A parte que funde a sua pretensão sobre direito consuetudinário, local ou estrangeiro, qu~ o tribunal desconheça, deve produzir a prova da existência e do conteúdo da regra invocada; mas o juiz deve oficiosamente
servir-se de todos os meios ao alcance do tribunal para
obter o respectivo conhecimento, podendo dirigir-se ao
Ministério da Justiça.
Artigo 518.°
(Princípio

da audiência

contraditória)

1. As provas não devem ser admitidas nem produzidas sem audiência contraditória da parte a que hão-de
ser opostas, salvo disposição legal em contrário.
2. A necessidade da audiência contraditória significa,
em relação às provas constituendas, que a parte deve
ser notificada, quando não seja revel, para todos os
actos de preparação e produção da prova e deve ser
admitida a intervir nesses actos em conformidade da
lei; tratando-se de provas pré-constituídas, há-de facultar-se tt parte a possibilidade de impugnar tanto a respectiva admissão como a sua força probatória.
Artigo 519.°
(Prova

por apresentação

de coisas

móveis

ou

imóveis)

L Quando a parte pretenda utilizar, como meio de
prova, uma coisa móvel que possa, sem inconveniente,
ser posta à disposição do tribunal, entregã-lu-ã
na Aecretar ia dentro do prazo marcado para a junção de docnmentos. A parte contrária pode examinar a coisa na
secretnr-ia e colher a fotografia dela.
2. Se a parte pretender util izar imóveis, ou móveis
que não possam ser depositados na secretaria, fará notificar a parte contrária para exercer as faculdades a que
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se refere o número anterior. A notificação será requerida dentro do prazo em que pode ser oferecido o rol de
testemunhas.
3. A prova por apresentação das coisas em nada prejudica a possibilidade de se proceder a arbitramento e
a insp ecção judicial sobre essas coisas.
Artigo 520.°
(Dever

de cooperação

para a descoberta

da verdade)

1. Todas as pessoas, sejam ou não partes na causa,
têm o dever de prestar a sua colaboração para a descoberta da verdade, respondendo ao que lhes for perguntado, submetendo-se às inspecções que forem julgadas
necessárias, facultando o que for requisitado e praticando os actos que forem determinados.
2. Se recusarem a colaboração devida, serão condenadas em multa, sendo terceiros, sem prejuízo do emprego dos meios coercitivos que forem possíveis; se o
recusante for parte, consideram-se provados os factos
que se pretendia averiguar.
3. A recusa é, porém, legítima se a obediência importar violação do sigilo profissional ou causar grave
dano à honra e consideração da própria pessoa, de um
seu ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, ou
grave prejuízo de natureza patrimonial a qualquer dessas pessoas.
4. Fica salvo o disposto quanto à exibição judicial,
por inteiro, dos livros de escrituração comercial e dos
documentos a ela relativos.
Artigo 521. o
(Produção

antecipada

de provas)

1. Havendo justo receio de que venha a tornar-se
impossível ou muito difícil o depoimento de certas pessoas ou a verificação de certos factos por meio de inspecção ocular, pode o depoimento ou a inspecção ter
lugar antecipadamente
e até antes de ser proposta a
acção.
2. O requerente justificará suruà riamente a necessidade da antecipação da diligência, mencionará com
precisão OR factos sobre que há-de recair e identificará
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as pessoas que hão-de ser ouvidas, quando se trate de
depoimento de parte ou de testemunhas.
3. Quando a diligência tenha lugar antes de proposta a acção, há-de indicar-se sucintamente o pedido
e os fundamentos da demanda e identificar-se a pessoa
contra quem se quer fazer uso da prova a produzir.
Esta pessoa é notificada pessoalmente para os efeitos
do artigo 518.°; se o não puder ser ou se residir fora
do continente ou da ilha onde haja de efectuar-se a
diligência, é notificado o Ministério Público, tratando-se de incertos ou de ausentes em parte incerta, e um
advogado nomeado pelo juiz, quandd se trate de ausente em parte certa.
Artigo 522.°
(Valor extra processual

das provas)

1. 08 depoimentos e arbitramentos produzidos num
processo com audiência contraditória da parte podem
ser invocados noutro processo contra a mesma parte,
Mas se o regime de produção da prova do primeiro
processo oferecer às partes garantias inferiores às do
segundo, os depoimentos e arbitramentos produzidos no
primeiro só valem no segundo como princípio de prova.
2. As confissões feitas expressamente nos articulados
podem ser opostas noutro processo.
3. O disposto no n. o 1 não tem aplicação quando o
primeiro processo tiver sido anulado, pelo menos na
parte relativa tt produção da prova que se pretende
Invocar.
SECÇÃO

II

Prova P01' documentos
Sl'IlHECÇ\O

I

Espécies de documentos e sua força probatória
\rtigo

523.°

(Espécies de documentos

escritos)

Os documenios escritos, para () efe ito de prova,
dem ser autênticos ou particulares.

po-
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Artigo 524.°
(Conceito de documento

autêntico)

E documento autêntico o que foi exarado por funcionário público, ou com a intervenção deste exigida
por lei.
Artigo 525.°
(Espécies

de documentos

autênticos)

1. Os documentos autênticos são oficiais ou extra-oficiais.
2. São documentos autênticos oficiais os que forem
exarados ou expedidos pelas repartições do Estado ou
das autarquias locais, e bem assim os actos judiciais
e os documentos lançados nos registos de todas as repartições públicas, quer existentes, quer extintas.
3. São documentos autênticos extra-oficiais os instrumentos ou actos exarados por notários, ou com sua
intervenção, bem como os certificados, certidões e outros documentos análogos por eles expedidos.
4. Consideram-se registos públicos, para a qualificação da autenticidade
dos documentos, os tombos das
corporações eclesiásticas extintas, conservados em qualquer estação pública, quando hajam sido compilados
oficialmente.
5. Os documentos avulsos guardados na Torre do
Tombo ou em outras repartições públicas só podem
ter a qualificação de autênticos quando estejam nas
circunstâncias dos referidos no n. o 2.
Artigo 526. °
(Força probatória dos documentos

autênticos)

1. Os documentos autênticos
fazem prova plena
quanto à sua própria origem.
2. Os documentos autênticos, quer oficiais, quer extra-oficiais, fazem prova plena quanto à realidade dos
factos praticados pela autoridade ou funcionário público respectivo e quanto à realidade dos factos ao
alcance das suas percepções,
aalva a possibilidade de
HC demonstrar
a falsidade do documento.
3. Quanto aos fados que não constituem acções da
autoridade ou funcionário público 011 transcendem o
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alcance das suas percepções, é lícito demonstrar por
qualquer meio que não correspondem à verdade, independentemente da arguição de falsidade do documento.
Artigo 527.0
(Carácter

insuprível

da prova

por documento

autêntico)

Sal va disposição expressa em contrário, quando a lei
exija documento autêntico não pode esta espécie de
prova ReI' substituída
por outra.
Artigo 528.0
(Vícios

dos

documentos

autênticos)

A força probutórin dos documentos autênticos pode
ser il idida por falta de algum dos requisitos que a lei
exige na sua feitura, ou por sua falsidade.
Artigo 529.0
(I nfidelidade

das cópias,

certidões

ou traslados)

l. A força probatória
do documento
autêntico,
quando se trate de cópia, certidão ou traslado, pode
também ser ilidida por infidelidade destes.
2. A arguição, tanto da nulidade dos documentos autênticos como da infidelidade das respectivas cópias,
certidões ou -traslados, deve ser feito. dentro do prazo
em que pode ser arguida a falsidade.
N o mesmo prazo, pode a parte contra quem foi produzida a cópia, certidão ou traslado do documento requerer a respectiva confrontação com o original, na
sua presença.
Artigo 530.0
(Falsidade

dos

documentos

autênticos)

1. A falsidade do documento consiste na composição
deste com o intuito de representar algo diverso da realicln rl e.
2. A falsidade do documento pode consistir:
a) Na suposição dele;
b) N a vicinção do contexto, data ou assinatura;
c) Na suposição de alguma das peRsoas que nele são
mencionadns como partes ou como testemunhas;
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d) Em se mencionar nele, como praticado no acto da
sua celebração, algum facto que realmente não se verificou.
Artigo 531.°
(Verificação

especial

da autenticidade)

1. Os documentos anteriores ao século XVI, cuja autenticidade for contestada, não fazem prova sem prévio exame diplomático efectuado na Torre do Tombo,
do qual resulte o reconhecimento da autenticidade.
2. O exame será ordenado pelo director do arquivo,
em virtude de requisição do tribunal respectivo.
Artigo 532.°
(Documentos

autenticados)

1. Documento autenticado é o documento particular
confirmado pelas partes perante o notário.
2. Os documentos autenticados têm a mesma força
pro batória que os documentos autênticos.
Artigo 533.°
(Conceito

de documento

particular)

São documentos particulares, simples ou meramente
legalizados, os escritos ou assinados por qualquer pessoa, sem intervenção de funcionário público, o que se
não achem autenticados.
Artigo 534.°
(Impugnação

do documento)

1. Consideram-~e reconhecidas a letra o a assinatura de um documento particular quando nua sejam
expressamente impugnadas pela parle contra quem o
documento é produzido.
2. O impugnante pode arguir a falsidade ou pode
limitar-se a contestar a veracidade da letra e da aSRinatura ou a rleclnrur, quando uma c outra lhe não
HCjum imputadas, que as não aceita como verdadeiras.
No primeiro caso, incumbe ao impugnanto a prova
da fulsidade, devendo seguir-se os termos do rcspec-

=-

O.RDpjl\1 DO .EXERCITO

N°

14

tiyo incidente; nos dois últimos, incumbe à parte que
produziu o documento convencer da sua veracidade,
por exame ou por qualquer outro meio de prova.
3. Em qualquer caso, a impugnação deve ser feita
dentro do prazo em que pode ser arguida a falsidade
de documentos.
Artigo 535.°
(Efeitos

do reconhecimento

da assinatura)

L Se a parte reconhecer, expressa ou tàcitamente,
como verdadeira a assinatura de ~m documento particular, ou se a assinatura for havida judicialmente
como reconhecida, tem-se como verdadeiro o contexto
do documento, salvo se este estiver assinado a rogo,
ou se a parte alegar e provar que o documento foi assinado em branco, no todo ou em parte, e que houve
abuso no preenchimento.
2. Quando o documento contiver notas marginais,
cutrclinhas, rasuras ou emendas, as alterações só têm
valor se estiverem ressalvadas antes da assinatura ou
se mostrarem feitas pelo próprio punho do signatário.
3. O abuso lia preenchimento consiste em se inserirem no documento dizeres ou estipulações contrários
ao que estava njuatado cOJUo signatário.
Artigo 536.°
(Valor

da assinatura

a rogo)

L A assinatura
a rogo considera-se verdadeira
quando como tal estej a reconhecida por notário ou
quando a parte a quem for oposto o documento reconheça expressa ou tàcitamente que o rogo foi dado,
ou quando for acompanhada da impressão digital do
l'og·unto.
2. Da veracidade da assinatura a rogo deriva a vcracidade do documento quando se prove que sabia e podia
ler a pe~soa por quem ou em nome de quem o documento foi a: sinado, ou quando, estando a assinatura
reconhecida por notário,
este atestar que leu o documento a essa pessoa antes do reconhecimento.
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Artigo 537. °
(Valor

dos

escritos

que

não

é costume

assinar)

1. Os assentos, registos domésticos e outros escritos
que não é costume assinar consideram-se como emanados da pessoa a quem são atribuídos se a parte a quem
torem opostos os não impugnar nos termos do artigo 534.°
2. No caso de impugnação, observar-se-ã
o disposto
nesse artigo.
Artigo 538.°
(Força

probatória
dos documentos
reputados
verdadeiros)

particulares

1. Os documentos particulares cuj a autenticidade esteja estabelecida nos termos dos arLigos 534. a 537.°
provam que os seus autores fizeram as declarações que
lhes são atribuídas.
2. Os tactos constantes dos documentos a que se
refere o número anterior consideram-se exactos, na
medida em que sejam contrários aos interesses dos seus
autores; mas quem pretenda aproveitar-se de tais factos
tem de aceitar também os que lhe forem desfavoráveis ou de provar que estes não se verificaram.
3. O escrito particular não prova contra a pe soa
que o escreveu e assinou, se era destinado a sair do
seu poder e nunca saiu, excepto quando se mostre que
foi abusiva a retenção.
0

Artigo 539.°
(Livre

apreciação

dos

outros

documentos)

A. veracidade dos documentos particulares,
que não
estoj am nas condições previstas nos artigos 534. o a
537.°, é apreciada livremente pelo julgador.
Artigo 540.0
(Valor das notas escritas
pelo credor
em documento
de obrõgação)
.\ 1l01:t, l'sl'l'itn pelo ('I'P<lOl',
eiu ~l'g'llilllt'nt(),
:\ 111:11'grm ou no verso de qualquer documento de obrigação,
ainda que não estoj a datada nem firmada, faz prova
em favor do devedor.
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Artigo 541. °
(Data dos documentos

particulares

em relação a terceiros)

Os documentos particulares consideram-se, com relação a terceiros, como datados do dia em que algum
dos seguintes factos haj a ocorrido:
a) O reconhecimento notarial do escrito;
7J) A morte de algum dos signatários;
c) .A apresentação do documento no tribunal ou em
alguma repart.ição pública.
Artigo 542.°
(Valor da data

presuntiva)

O disposto no artigo anterior não prejudica a possibilidade de o apresentante provar, em face de terceiros, a existência do documento na data por ele invocada.
Artigo 543.°
(Valor das reproduções

fotográficas

de documentos)

1. As fotocópias
dos documentos autênticos têm o
mesmo valor que as certidões, desde que se mostrem
autcnticudas pela entidade competente para emitir estas
últimas.
2. A reprodução fotográfica do documento particular
tem o mesmo valor que o próprio documento, sendo-lhe, porém, aplicável, com a necessária adaptação,
o disposto no li rtigo 529. °
\rtigo
(Reforma

Podem

514.°

dos documentos)

j udicialmeute
modo desaparecerem.

ser rnf'ormados

que por qualquer

os documentos

Artigo 5.15.°
(Legalização

dos documentos

passados

em país estrangeiro)

1. Os documentos autênticos passados em país estrangeiro, na ('onformidade da lei desse país, fazem prova
como o fariam documentos da mesma natureza exarados
ou expedidos em Portugal, desde que a a sinatura do
funcionário público esteja reconhecida por agente di-
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plomático ou consular português no Estado respectivo
e a assinatura deste agente estej a reconhecida em Portugal no Ministério dos Negócios Estrangeiros.
2. Se os documentos particulares lavrados fora de
Portugal estiverem legalizados por um funcionário
público estrangeiro, a legalização carece de valor enquanto se não obtiverem os reconhecimentos exigidos
por este artigo.
SUHSEC~~ÃO II

Produção da prova documental
Ar Ligo 5.16. o
(Em

que

momento

se oferecem

os documentos)

1. Os documentos destinados a fazer a prova dos
fundamentos da acção ou da defesa são juntos com
o articulado em que se aleguem os factos que com
eles se pretende provar. Se o não forem, podem j untar-se mais tarde até ao encerramento da discussão
em La instância, mas a parte é condenada em multa,
salvo se provar que os não pôde oferecer com o articulado.
2. Depois do encerramento da discussão só são admitidos, no caso de recurso, os documentos cuj a junção
uão tenha sido poss ível até àquele momento.
3. 01:>documentos destinados a fazer a prova de
factos ocorridos posteriormente
aos articulados,
ou
cuja junção se tenha tornado uecessária em virtude
de ocorrência posterior, podem ser oferecidos em qualquer estado 0.0 processo.
4. Podem igualmente ser juntos em qualquer estado
do processo, nos tribunais de La instância, os pareceres de advogados, professores ou técnicos.
Artigo 547.0
(Notificação

Quando
culado ou
contrriria,
cumentos
reeposta,

à parte

contrária)

se ofereçam documentos com o último urtiposteriormente, a junção é notificada ~I pn ri e
salvo se esta estiver presente ou se os doforem juntos com alegações que admitam
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Artigo 548. o
(Utiliração

de documentos

em

poder

da parte

contrária)

1. Quando a parte pretenda fazer uso de documento
que esteja em poder da parte contrária, requererá que
esta seja notificada para juntar o documento ao processo dentro do prazo que for designado. No requerimento deve a parte identificar quanto possível o
documento e especificar os factos que por meio dele
intenta provar.
2. Se os factos que a parte pretende provar estiverem compreendidos no questionário ou satisfizerem aos
requisitos necessários para o ser, é ordenada a notificação.
Artigo 549.0
(Comina~ão

imposta

à parte

que não junta

o documento)

1. Se o notificado não juntar o documento nem fizer
declaração alguma, têm-se por exactos os factos que
por meio do documento se pretendia prOV:1r. Idêntico
procedimento se observará quando o notificado confessar que possui o documento e se recusar a juntá-lo ou
quando declarar que o documento se encontra em
determinado lugar ou em poder de terceiro e se recouhecer que a declaração é falsa.
:2. Se o notificado declarar que não possui o documento, é o requerente admitido a provar, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.
O tribunal aprecia livremente esta prova e, conforme
a convicção que adquirir, assim aplicará ou não a sanção comi nada no n ," 1.
3. A declaração de que não pos ui o documento é
irrelevante quando a parte já tiver anteriormente afirmado ou deixado concluir da sua conduta que o possui,
salvo se produzir prova que convença da destruição ou
desaparecimento involuntãrio
dele.
Artigo 550.0
(Utilização

de documentos

em

poder

de terceiros)

1. Se o documento estiver em' poder de terceiro, a
parte requererá que o possuidor sej a notificado para
o entregar na secretur ia dentro do prazo que for desig-
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nado. Ao requerimento e despacho é aplicável o disposto no artigo 548. °
2. No caso de entrega, o documento é junto ao processo. Se o notificado o não entregar nem fizer declaração alguma, pode o juiz ordenar as providências
neceesãrins para a apreensão e deve condenar o notificado em multa; procedimento análogo se observará
quando o notificado declarar que não possui o documento e o requerente fizer a prova de que a declaração é falsa.
3. Se o terceiro, apesar de não se verificar nenhum
dos casos especialmente
previstos no n ," 3 do artigo 520.°, alegar justo motivo para não fazer a entrega, será obrigado, sob as sanções prescritas no número anterior, a facultar o documento para o efeito
de ser fotografado, examinado judicialmente,
ou se
extraírem dele as cópias necessárias.
4. O disposto nos números anteriores não é aplicável
aos Iivros de escrituração comercial nem aos documentos a ela relativos.
Artigo 551.°
(Requisição

de documentos

pelo

tribunal)

1. Pode O tribunal, por sua iniciativa ou mediante
sugestão de qualquer das partes, requisitar informações, pareceres técnicos, plantas, fotografias, desenhos,
objectos ou quaisquer outros documentos que considere necessários para o esclarecimento da verdade.
A requisição pode ser feita a quaisquer estações oficiais, às partes' ou a terceiros.
2. As esiaçõc·s oficiais são obrigadas a satisfazer a
requisição, salvo se disser respeito a matéria confidencial. ou .reservada ou a processo que estej a em segredo
de justiça.
3. As partes e terceiros que deixem de satisfazer ao
que lhes for requisitado incorrem em multa, salvo so
justificarem o seu procedimento, sem prejuízo do emprego dos meios coercitivos que sejam possíveis para
se cumprir a requisição.
4. As despesas a que dê causa a requisição entram
em regra de custas e são logo abonadas às est açôes
oficiais c a terreiros pela parte que tiver sugerido a
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diligência ou por aquela a quem a diligência
veitar.
5. Â. junção é notificada às partes estranha'
quisição ou à produção.

9í7
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Artigo 552.°
(Junção de documentos)

1. Independentemente
de despacho, a secretaria juntará ao proces o todos os documento apre entados para
esse efeito, salvo e os considerar tlbsolutumente extemporâneos, porque ne te ca o fará os autos conclusos, com a sua informação, e o juiz ordenará ou reousará a j uução.
2. Juntos o documentos e cumprido pela secretaria
o dispo,to no artigo 547.°, o juiz, logo que o processo
lIJe seja couclu o, e não tiver ordenado a junção e
verificar que O' documentos são impertinentes ou desnecessários, mandará retirá-los do processo e re ·tituílos ao apresentante, condenando este nas custas a que
tenha dado causa. Ta mesma oportunidade aplicará a
multa a que se refere o n 1 do artigo 546.·, se os doeumentos não deverem ser retirados, mas a ela houver
lugar.
.?

Artigo 553.·
(Destino dos documentos)

1. Os documentos incorporam- e no processo e não
podem ser retirados senão depois de transitar em julgado a sentença ou o despacho que pu er termo à
causa. Se houver inconveniente na incorporação, determinar-se-é,
oficiosamente ou a requerimento
das
partes, que sejam entregue
à guarda da secretar-ia,
sem prejuízo do direito de os interessados OA examinarem.
2. Finda a cau a, o. documento. pertencentes a terceiros ou a e. íaçõe oficiais ão entregue' imediatamente, enquanto o pertencentes às partes só são entregou s medin ute requerimento. 'I'ratn ndo-se de certidões
de documentos que exi stam permanentemente
em repartições públ ica , ficará no proce~"o a indicação da
repartição e do livro e lugar respectivo; e quando se
trate de outras espécies, ficará no proresso a ind icação
da e pécie e da pe~soa a quem foram entregues.
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3. São restituídos,
independentemente
de requerimento das partes, os documentos juntos aos processos
a que se refere a alínea a) do artigo 168.
4. Os documentos podem ser entregues mesmo antes
de findar a causa quando a pessoa a quem pertençam
justifique a necessidade da restituição imediata. Neste
caso fira no processo a cópia integral, e a pessoa a
quem foram restituídos obriga-se a exibir o original
sempre que isso lhe sej a exigido.
0

Artigo 554.0
(San~ão para a inobservância

de leis fiscais)

Não são atendidos os documentos que não estejam
devidamente selados ou que respeitem a actos sujeitos
a impo to, enquanto este se não mostre pago ou garantido, nos termos da legisla~ão aplicável, sem prejuízo das providências a que haj a lugar.
Artigo 555.0
(Cópia de documentos

ilegíveis)

1. Se a letra do documento for de difícil leitura,
a parte é obrigada a apresentar uma cópia legível.
2. Se a parte não cumprir, incorrerá em multa e
juntar-se-é cópia tl cu ta dela.
SECÇÃO III

Prova por confissão das partes
SUDSECÇÃO

I

Espécies de confissão e sua força probatória
Artigo 556.0
(Conceito

de confissão)

A confissão é a declaração de ciência pela qual uma
pessoa reconhece a realidade dum facto que lhe é
desfavorável.
Artigo 557.o
(Espécies de confissão)

A eonflsaão

pode ser judicial

ou extrajudicial.
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Artigo 558.·
(Como pode ser feita a confissão judicial)

1. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada.
2. A confissão espontânea pode ser feita nos articulados, por termo ou por qualquer outro modo admissívs] no processo.
A confissão provocada é prestada em depoimento da
própria parte.
3. A confissão por termo pode ser .feita pela parte
ou por mandatário com poderes especiais.
Artigo 559.·
(De quem pode ser exigido o depoimento

de parte)

1. O depoimento de parte pode ser exigido de pesSoas que tenham capacidade judiciária.
2. Pode requerer-se o depoimento de menores com
mais de 14 anos e de interditos por prodigalidade,
assim como de representantes de incapazes e pessoas
colectivas j o depoimento só tem, porém, valor de confissão nos precisos limites em que aqueles possam obrigar-se e estes possam obrigar os seus represeutados.
3. Cada uma das partes pode requerer não só o depoimento da parte contrária, mas também o dos seus
compartes.
Artigo 560.·
(Sobre que factos

pode recair o depoimento)

1. O depoimento só pode ter por objecto factos pessoais ou de que o depoente deva ter conhecimento, não
sendo, porém, admissível sobre factos criminosos ou
torpes de que a parte seja arguida.
2. Não é admissível o depoimento sobre factos relativos a direitos indisponíveis.
Artigo 561.·
(Força probatória

da confissão

judicial)

1. A confissão judicial constitui prova plena contra
o confitente, excepto:
a) Se for declarada insuficiente por lei ou se recair
sobre facto cujo reconhecimento ou investigação a lei
proíba;
15
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b) Se versar sobre factos relativos a direitos indisponíveis;
c) Se o facto confessado for impossível ou notoriamente inexistente.
2. Não tem valor a confissão feita por advogado oficioso ou pelo Ministério Público.
Artigo 562.°
(Valor do depoimento

do assistente)

O depoimento do assistente prestado a requerimento
da parte contrária ou de um comparte é avaliado livremente pelo julgador, que terá, no entanto, em atenção
as circunstâncias e a posição na causa de quem o presta
e de quem o requereu.
Artigo 563.°
(Revogação da confissão judiciaf)

1. A confissão judicial não pode ser revogada por erro
de direito, mas é revogável por erro de facto, em acção
para esse fim intentada.
2. A acção de revogação não obsta a que prossigam
os termos da causa em que se fez a confissão.
Artigo 564.°
(Como pode ser feita a confissão

extrajudicial)

A confissão extrajudicial pode ser autêntica ou particular.
A primeira é a que se faz por escritura ou auto público; a ses-unda é a que se faz verbalmente ou por
escri to particular.
Artigo M5. o
(Força probatória da confissão

extrajudicial)

A força probatório, da confissão extrajudicial depende
da forma por que tenha sido feita. Sendo verbal, aplicar-~e-ão as .regras relativas à prova testemunhal; sendo
escrita, aplicar-se-ão as regras próprias da prova por
documentos.
Artigo 566.°
(IrretratabiJidade da confissão)

l . A confissão é irretrnctável.
2. As confissões expressas de facto , feitas nos articulados, podem, no entanto, ser retiradas enquanto a
parte contrária as não tiver aceitado especifícadamente-
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Artigo 567.°
(Indivisibilidade

da confissão)

1. A confissão é indivisível. Quem quiser aproveitar-se da parte da declaração confessória que lhe seja favorável tem também de aceitar a parte desfavorável, sem
prejuízo da possibilidade de demonstrar, por outro
meio, que ela não corresponde à verdade.
2. :e, porém, divisível a confissão judicial, tanto espontânea como provocada, no caso de o confitente ter
acrescentado factos novos susceptíveis. de servirem de
fundamento a uma excepção ou a reconvenção em seu
benefício.
SUBSECÇÃO

II

Produção do depoimento de parte
Artigo 568.0
(Requerimento

do depoimento.

Notificação

da parte)

1. Quando se requeira o depoimento de parte, devem
ser discriminadamente indicados os factos sobre que
há-de recair, sob pena de não ser admitido.
2. A parte é notificada com a cominação de, no caso
de não comparecer, se haverem por confessados os factos
sobre que foi requerido o depoimento.
Artigo 569."
(Quando

e onde é prestado)

1. O depoimento deve ser prestado na audiência de
discussão e julgamento, salvo se for urgente ou se o
depoente residir noutra circunscrição judicial ou estiver impossibilitado de comparecer no tribunal.
2. E lícito, porém, ao tribunal ordenar que deponha
na audiência de discussão e julgamento a parte residente
fora da circunscrição judicial em que a causa corre, se
o julgar necessário e a obrigação de comparecimento
não representar para a parte sacrifício incomportável.
3. Mostrando-se que a parte está impossibilitada de
comparecer no tribunal por motivo de doença, o juiz
pode fazer verificar por médico de sua confiança se a
alegação é verdadeira e, em ca o afirmativo, se a parte
pode depor. Se houver impossibilidade de compareci-
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mento, mas não de prestação do depoimento, este terá
lugar no dia, hora e local que o juiz designar, ouvido o
médico assistente, se for necessário.
Artigo 570.·
(Comi nação por falta

de comparecimento)

1. A parte, pessoalmente notificada para depor, que
deixe de comparecer no dia e hora designados, é havida
por confessa, quanto aos factos sobre que se requereu
o depoimento e a que tinha o dever de depor, se nos
cinco dias seguintes àquele para que foi notificada não
comprovar justo impedimento. A cominação é idêntica
quando, tendo a parte comparecido, se recuse a depor,
depois de advertida das consequências da recusa.
2. Se a parte comprovar justo impedimento, designar-se-â novo dia para o depoimento no tribunal ou no
local que o juiz indicar, conforme as circunstâncias.
Artigo 571.·
(Ordem

dos depoimentos)

1. Se ambas as partes tiverem de depor perante o tribunal da causa, depõe em primeiro lugar o réu e depois
o autor.
2. Se tiver de depor mais de um autor ou de um réu,
não podem assistir ao depoimento de qualquer deles os
compartes que ainda não tenham deposto e, quando
houverem de depor no mesmo dia, serão recolhidos a
uma sala, donde saem segundo a ordem por que devam
prestar o depoimento.
Artigo 572.·
(Prestação

do juramento)

1. Antes de começar o depoimento, o tribunal fará
sentir ao depoente a importância moral do juramento
que vai prestar e o dever que lhe incumbe de ser :6.el
à verdade, advertindo-o ao mesmo tempo das sanções
a que o expõem as falsas declarações; em seguida exigirá que o depoente preste o seguinte juramento: «Juro
perante Deus que hei-de dizer toda a verdade e só a
verdade •.
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2. Se o depoente declarar que prefere prestar o compromisso de honra, a fórmula do juramento é esta:
cJ uro pela minha honra que hei-de de dizer toda a
verdade e só a verdade D.
3. A recusa a prestar o juramento equivale à recusa
a depor, devendo o juiz advertir o depoente da cominação aplicável.
Artigo 573.°
(Interrogatório

e respostas)

. 1. Depois do interrogatório preliminar destinado a
Identificar o depoente, o juiz interrogá-Io-á sobre cada
um dos factos que devem ser objecto do depoimento.
O depoente responderá, com precisão e clareza, às perguntas que lhe sejam feitas, e a parte contrária pode
requerer as instâncias necessárias para se esclarecerem
ou completarem as respostas.
2. À parte não é lícito trazer o depoimento escrito; mas pode socorrer-se de qualquer documento ou
apontamento de datas ou de factos para responder às
perguntas que lhe sejam dirigidas.
3. Quando o depoente responda que não se recorda
ou que nada sabe, considera-se confessado o facto, depois de ser advertido das consequências da sua resposta
evasiva.
Artigo 574.°
(Intervenção

dos advogados)

1. Os advogados das partes podem assistir ao depoimento e podem requerer nes e acto o que entendam conveniente; mas não podem fazer perguntas ao depoente.
2. Se ao advogado do depoente parecer que determinada pergunta é inadmissível, ou pela forma ou pela
essência, pode deduzir a sua oposição, que é julgada
logo definitivamente.
Artigo 575.°
(Registo

do depoimento)

1. O depoimento é escrito quando não seja prestado
perante o tribunal colectivo. A redacção incumbe ao
juiz, podendo as partes ou os seus advogados fazer as
reclamações que entendam.

984

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 14

1:' Série

2. Na redacção do depoimento, o JUlZ procurará reproduzir, com fidelidade e concisão, as declarações do
depoente.
3. Concluída a assentada, é lida ao depoente, que
a confirmará ou fará as rectificações que julgue necessárias.
4. Independentemente
da redução a escrito, pode
qualquer dos advogados requerer a gravação, em fita
magnética ou por processo semelhante, do depoimento
que não seja prestado perante o colectivo, desde que o
requerente ou o tribunal disponham dos meios técnicos
necessários para a gravação. Â fita gravada é mandada
juntar ao processo.
5. Nas causas a que se refere a alínea a) do artigo 168.°, os depoimentos que tiverem ficado escritos
ou gravados são inutilizados logo que transite em julgado a decisão final.
SECÇÃO IV

Juramento
Artigo 576.0
(Inadmissibilidade

do juramento

como meio de prova)

Nem o juramento decisório nem o supletório
admitidos como meios de prova.
SECÇÃO

são

v

Prova por arbitramento
SUBSECÇÃO

Espécies de arbitramento

I

e sua força probat6ria

A.rtigo 577.0
(Espécies de arbitramento)

1. A prova por arbitramento pode consistir em exame,
vistoria ou avaliação.
2. Os exames e vistorias têm por fim a averiguação,
feita por pessoas idóneas para tal efeito designadas,
de factos que tenham deixado vestígios ou sejam SUB-
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ceptíveis de inspecção ou exame ocular. Se a averiguação recai sobre coisas móveis ou pessoas, diz-se exame;
se recai sobre imóveis, tem o nome de vistoria.
3. A avaliação tem por fim a determinação do valor
dos bens ou direitos.
Artigo 578.°
(Valor dos exames

e vistorias)

A força probatória dos exames e das vistorias é apreciada livremente, devendo o julgador fundamentar,
porém, a sua conclusão sempre que se aofaste do parecer
dos peritos.
Artigo 579.°
(Valor da avaliação)

1. Quando a avaliação dependa unicamente de operações aritméticas ou de cotações ou preços oficiais,
o valor é o que resultar da aplicação desses meios.
2. Nos outros casos a fixação definitiva do valor pertence ao tribunal, que atenderá a todos os elementos
constantes do processo e colherá as informações necessárias, podendo proceder a inspecção judicial se o entender conveniente. O tribunal fundamentará
a sua
conclusão sempre que se afaste do resultado a que chegaram os louvados.
SUBSECÇÃO

li

Exames e vistorias
Artigo 580.°
(Quando

podem

requerer-se

os exames

e vistorias)

1. O arbitramento
por meio de exame ou vistoria
e a exibição, por inteiro, dos livros de escrituração
conlercial podem ser requeridos nos cinco dias seguintes à notificação a que se refere o artigo 512.°; mas se
po, t~riormente forem juntos documento e a. parte contrana declarar que não aceita como verdadeIras a letra
e a assinatura, pode requerer-se exame nes es documentos, nos cinco dia
ezuintes a essa declaração ou ao
conhecimento dela pel~ parte que os produziu.
.
. 2. A parte que requereu a diligência nã.o pode deSIStIr dela sem a anuência da parte contrána.
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Artigo 581. o
(Formulação de quesitos)

1. Com o requerimento do exame ou vistoria, a parte
apresentará, sob pena de indeferimento, os quesitos a
que hão-de responder os peritos. O juiz, se entender que
a diligência não é impertinente ou dilatória, mandará
notificar a parte contrária para apresentar os seus quesitos.
2. Se o exame ou vistoria for ordenado oficiosamente,
os quesitos do juiz serão formulados no despacho que
ordenar a diligência e as partes serão notificadas para
apresentar os seus.
3. No despacho que marque dia e hora para a nomeação de peritos ou, sendo os quesitos secretos, na ocasião
em que os peritos prestem juramento, o juiz declarará
não escritos os quesitos que não versem sobre factos susceptíveis de prova nos termos do artigo 513.
4. Cada parte pode formular quesitos, não só sobre
os factos que articulou, mas também sobre os articulados pela parte contrária.
5. Quando tenha justo receio de que sejam alterados
os factos que os peritos hão-de averiguar, pode a parte
apresentar os quesitos em sobrescrito lacrado e requerer
que se conservem secretos até ao dia da inspecção. O juiz,
examinados os quesitos, se julgar fundado o receio,
fá-los-á lacrar novamente e, quando haja de ordenar
a notificação da parte contrária, só indicará, de um
modo geral, o fim da diligência.
6. Até ao acto da inspecção, pode o juiz formular
os quesitos que julgue convenientes.
0

Artigo 582.°
(Nomeação dos peritos)

1. Se até ao dia marcado para a nomeação de peritos
as partes apresentarem requerimento escrito, assinado
por ambas, com a menção de um ou três peritos nomeados p~r acordo" o requerimento juntar-se-á ao processo
e considerar-se-à feita a nomeação.
2. Não havendo acordo prévio, podem ainda as parte~, no .acto da nomeação, escolher por acordo um ou
tres peritos ; na falta de acordo, cada parte e colhe um
e o juiz nomeia o terceiro.
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3. Se o arbitramento for ordenado oficiosamente e a
questão de facto for de grande simplicidade, a diligência é feita por um só perito nomeado pelo tribunal.
4. No primeiro arbitramento não intervêm mais de
três peritos.
5. Havendo mais de um autor ou mais de um réu,
a nomeação é feita pelos que comparecerem, prevalecendo, em caso de divergência, o voto da maioria.
Deixando de comparecer todos os autores ou todos os
réus, ou não chegando a formar-se maioria, a nomeação
devolve-se ao juiz.
Se faltarem ambas as partes, entende-se que desistiram da diligência.
6. Quando as partes não estejam de acordo relativamente à nomeação, o juiz nomeará em primeiro lugar
o seu perito e a nomeação recairá, sendo possível, num
funcionário especializado. As partes não podem escolher
funcionários de categoria superior à do nomeado pelo
tribunal.
Artigo 583.°
(Nomeação

dos peritos para diligência a efectuar
por carta)

Se o exame ou vistoria tiver de ser feito por meio de
carta, a nomeação de peritos tem lugar perante o tribunal ao qual se requisite a diligência, salvo se as
partes, até ao momento da entrega ou da expedição da
carta, fizerem a nomeação por meio de requerimento,
nos termos do n." 1 do artigo 582.° Neste caso o requerimento acompanhará a carta.
Artigo 584.°
(Impedimentos)

1. Não podem servir como peritos:
da República;
b) Os membros do Governo;
c) Os membros da Assembleia Nacional e da Câmara
Corporativa enquanto e tiverem no exercício efectivo
das suas funçõe ,salvo
e a As embleia ou a Câmara
conceder autorização;
d) Os arcebi pos e bispo ;
. "
e) Os militares em efectivo serviço e os funclOnarlOs
públicos que tenham de pre tar serviço em secretarias
a) O Presidente
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ou repartições, salvo se obtiverem licença do seu superior hierárquico;
I) Os funcionários quando se trate de causas em que
uma das partes sej a o Estado;
g) Os funcionários das Direcções-Gerais dos Serviços Hidráulicos
e Eléctricos que estejam prestando
serviço em qualquer divisão hidráulica, pelo que respeita às questões de águas e obras correlativas que se
ventilem na área da sua divisão;
h) Os que não possuam os conhecimentos técnicos especiais exigidos pelo arbitramento;
i) Os que seriam incapazes de depor como testemunhas.
2, Nos casos das alíneas c) e e) do número anterior,
a nomeação fica sem efeito se até ao dia da diligência
não for apresentada a autorização ou a licença respectiva. Mas a licença a que se refere a alínea e) não
é necessária quando o funcionário público intervenha
por virtude de disposição de lei e não deve ser negada
quando o funcionário tiver sido nomeado em atenção
à sua especial competência técnica.
3. Os impedimentos a que se referem as alíneas f)
e g) do n. ° 1 cessam no caso de os respectivos funcionários serem nomeados peritos pelo Estado ou pelo
tribunal.
4. Os impedimentos podem ser opostos pela parte
contrária ou pelos peritos e podem também ser suscitados oficiosamente até' ao dia da diligência. Mas a inf~acção do disposto nas alíneas f) e g) do n." 1, combinadas com o n ," 3, importa a nulidade da diligência,
que pode ser arguida pela parte contrária e deve ser
declarada oficiosamente até à sentença final em 1.& instância; além disso, o funcionário nomeado deve recusar-se a intervir, enquanto a isso não for obrigado por
ordem expressa do juiz, incorrendo, se assim o não fizer,
em pena disciplinar.
Artigo 58/5.°
(Escusas)

1. Podem escu~ar-se de servir como peritos:
a) Os c~n~el1,lC.ll'OS
(~e1pstado, os juízes e OA magistrados do MmlS~~n? Público em efectivo serviço;
b) Os eclesiástícos
que tenham cura de almas'
c) Os que tiverem mais de 70 anos de idade. '
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2. A escusa tem de ser pedida pelos nomeados no
prazo de vinte e quatro horas, a contar do conhecimento oficial da nomeação, e não pode deixar de ser
concedida desde que se verifique a existência do fundamento invocado.
3. No caso da alínea c) do n 1, o requerente juntará certidão do registo de nascimento ou exibirá o
seu bilhete de identidade. Se não puder logo juntar ou
exibir o documento, pode fazê-lo dentro de três dias.
4. Nos casos das alíneas a) e b) do n ." 1, o requerente não é obrigado a produzir a pro,ya do fundamento
alegado. O juiz, se tiver dúvidas, ouvirá as partes ou
solicitará as informações que julgue necessárias.
,?

Artigo 586.0
(Recusa)

1. Podem ser recusados os peritos com os mesmos Iun-damentos por que podem ser recusados os juízes e ainda
com os funda mentes mencionados nas alíneas b) e d)
do n. o 1 do artigo 122.° na parte em que estes fundamentos não constituem causa de impedimento, nos
termo!; da alínea i) do n.? 1 do artigo 584.°
2. A recusa pode ser opo ta por qualquer das partes,
tratando-se de perito nomeado pelo tribunal, e pode ser
oposta pela parte contrária, quando se trate de perito
e colhido por uma delas.
A oposição pode ter lugar até três dias depois da
nomeação.
3. Se for deduzida no acto da nomeação, a recusa é
logo decidida, prosseguindo-se na louvação, salvo se o
recusante houver de produzir prova que não possa apresentar imediatamente. A decisão das recusas, adiada para
produção de prova, erá proferida no dia que for designado, dentro do oito subsequentes, e nesse acto se ultimará a louvação sem dependência de nova notificacão.
4. Salvo o caso de extrema urgência, entre o dia
da nomeação dos peritos e o dia da diligência mediará
um intervalo não inferior a três dias.
Artigo 587.0
(Carácter

definitivo

Das deci ões proferida.
e recusas não há recurso.

do julgamento)

sobre impedimento~,

escusas
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Artigo 588.0
(Registo

da nomeação

dos peritos)

1. Se no acto da nomeação dos peritos não surgir
incidente algum, lançar-se-à no processo uma simples
cota, rubricada pelo juiz, da qual conste o nome de
cada perito e a pessoa que o nomeou.
2. Quando se suscite qualquer incidente, é lavrado.
auto no qual se indique resumidamente a ocorrência.
Artigo 589.0
(Nova nomeação

de peritos)

1. Se for julgada procedente a recusa deduzida depois da nomeação, se os peritos nomeados pelas partes
falecerem, não puderem ser notificados ou não puderem
efectuar a diligência por motivo superveniente e imprevisível, podem as partes, por acordo, ou pode a parte
respectiva fazer nova nomeação, contanto que esta não
dê causa ao adiamento da diligência.
2. Em todos os outros casos, incluindo o de concessão
de escusa e o de impedimento deduzido depois de findo
o acto da nomeação, a substituição pertence ao juiz,
não podendo deduzir recusa alguma a parte que tiven
escolhido o perito substituído.
O mesmo se observará quando faltar, por qualquer motivo, algum perito
que em substituição de outro tenha sido nomeado.
3. Competindo à parte nova nomeação, pode esta ser
feita por meio de requerimento antes do dia marcado
para a diligência, devendo neste caso ser notificada a
parte contrária, que poderá deduzir recusa nas vinte
e quatro horas seguintes j e pode também ser feita no
próprio acto da diligência.
Neste último caso, se for deduzida recusa que seja
julga.da procedente e a parte não puder logo substituir
o perito, a nomeação devolve-se ao juiz, ficando privada
de deduzir recusa a parte que tenha nomeado o perito
recusado.
Artigo 590.0
(Peritos

estranhos à comarca)

1. As partes podem escolher peritos estranhos à comarca, que não serão notificados, ficando quem os escolheu responsável pelo comparecimento deles.
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2. O juiz só pode nomear peritos de fora quando os
não haj a na comarca com a idoneidade técnica neces-sária. Neste caso, os honorários do perito são fixados
em atenção ao tempo e importância do serviço, à categoria de quem o haja prestado e aos prejuízos que possa
ter sofrido; ao perito são também satisfeitas adiantadamente as despesas de deslocação.
Artigo 591.0
(De que categorias deve sair o p~ito
em casos especiais)

do juiz

1. Em todas as vistorias sobre águas e obras correlativas que não sejam particulares e em que o juiz deva
nomear algum perito, escolherá um engenheiro da respectiva repartição dos serviços hidráulicos.
2. Nos exames sobre contas e em livros de escrituração comercial, o perito do juiz é nomeado de entre os
administradores
judiciais de falências; se na comarca
não houver quadro de administradores,
a nomeação recairá em diplomados pelos institutos de ensino comercial médio ou superior, quando os haj a.
Artigo 592.0
(Fixação do começo

da diligência)

Nomeados os peritos, designar-se-á dia, hora e lugar
para o começo da diligência. Não são notificados os
peritos que as partes se obrigarem a apresentar, ainda
que residam na comarca.
Artigo 593.0
(Acto de inspecção

por parte

dos peritos)

1. Os peritos comprotneter-se-ão,
sob juramento, a
umprir conscienciosamente o encargo que lhes é confiado e, recebendo os quesitos, procederão à inspecção
e averiguaçõe
neces árias para se habilitarem a responder.
O juiz as. i te à inspecção se o julgar neces~á~io.
2. As partes podem, por si ou por seus mandatérios,
fazer aos peritos as observações que ('nt~nda~ e de'Vem pre tar os esclarecimentos que os peritos Julguem
1:!
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necessarros. Podem também, se o juíz estiver presente,
requerer o que entendam conveniente com relação ao
objecto da diligência.
3. Os peritos têm o direito de se socorrer de todos os.
meios necessários para o bom desempenho da sua função. Podem recolher as informações de que careçam e
exigir que lhes sej a facultado o processo ou parte dele.
Não podem, porém, sem despacho, destruir ou inutilizar as coisas submetidas à sua inspecção.
Artigo 594.°
(Designação

do prazo

para a diligência)

1. Quando não assista ao começo da inspecção, o
juiz fixará o prazo dentro do qual a diligência há-de
ficar concluída; e procederá da mesma forma quando,
assistindo ao começo da diligência, a inspecção não
fique concluída no dia em que principiou. No fim de
cada sessão devem os peritos dar conhecimento às partes do dia em que prosseguirão na diligência.
2. O prazo pode ser prorrogado uma vez, se houver
motivo justificativo.
3. Se algum dos peritos nomeados pelas partes deixar
de dar o laudo dentro do prazo, recolher-se-ão unicamente os dos outros peritos. Se o perito remisso for o
nomeado pelo tribunal, nomear-se-a outro em sua substituição e o substituído será condenado em multa.
4. Entre a conclusão da diligência e a audiência de
discussão e julgamento deve mediar o menor intervalo
possível.
Artigo 595.°
(Respostas

aos quesitos)

1. Quando os peritos estiverem habilitados a responder aos quesitos, fã-lo-ão saber à secretaria. O juiz
designará dia para as respostas, que são dadas sob a
sua presidência no tribunal, salvo quando houver conveniência em que sejam dadas no local da questão.
2. Será lavrado auto em que, em seguida a cada
quesito, se escreva a resposta respectiva e se indique
se ela é dada por todos os peritos ou por algum ou
alguns deles e quais; os peritos podem, no entanto,
apre 'entar já escritas as suas respostas, tais como deveriam constar do auto, que neste caso as não reproduzirá.
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3. Os peritos devem justificar resumidamente o seu
laudo; mas, quer as respostas sejam dadas em auto,
quer sejam dadas por escrito, podem apresentar relatório em que declarem especificadamente quais as verificações materiais que fizeram, quais as informações
que recolheram e de quem as obtiveram e qual o seu
laudo sobre os factos que apuraram. Este relatório é
incorporado no processo e o auto mencionará a sua
apresentação.
4. Se o juiz assistir à inspecção e os peritos puderem
dar o seu laudo nesse mesmo dia, lavrar-se-ã logo o
auto das respostas nos termos do n.? 2.
Artigo 596. o
(Reclamação contra as respostas)

1. As partes não podem assistir às respostas, mas
podem lê-las depois de escritas. Se entenderem que
nelas há qualquer deficiência, obscuridade ou contradição, devem formular logo as suas reclamações, salvo
se, atenta a complexidade da diligência ou a extensão
das respostas, o juiz lhes conceder prazo para as formularem. Neste caso, marcará novo dia para as reclamações, com a presença dos peritos.
2. Se as reclamações forem atendidas, ordenará o
juiz que os peritos completem, harmonizem ou esclareçam as suas respostas, ficando tudo a constar do auto.
Artigo 597. o
(Exactidão das plantas e outros documentos
oferecidos pelas partes)

Se as partes tiverem juntado plantas, desenhos, foto&rafias ou quaisquer outras espécies de expressão gráfica, os perito são obrigado ou a reconhecer a sua
exactidão ou a apontar a deficiências que encontrem.
~\rtigo

so

.0

(Junção de peças pelos peritos)

}~ lícito aos peritos apresentar desenhos, plantas,
mapas ou quai quer outras pe<;as destinadas a escl~recer ou a justificar o seu Iaudo ; mas ~Ó serão ~tendl~as, para o efeito da conta, aquelas que o trjbunal
Julgar úteis.
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Artigo 599.°
(Exame para reconhecimento

de letra)

1. O exame para reconhecimento de letra tem por
base a comparação da letra que se pretende reconhecer
com outra que se saiba pertencer à pessoa a quem
aquela é atribuída. Para se fazer a comparação, pode
o juiz requisitar quaisquer documentos que existam em
arquivos ou repartições públicas. O exame realizar-se-á
na repartição ou arquivo, se os documentos não puderem sair dele.
2. Não havendo escrito com o qual possa comparar-se
a letra a examinar, a pessoa a quem seja atribuída é
notificada pessoalmente para escrever, na presença dos
peritos, as palavras que eles indicarem. Se a pessoa
residir noutra comarca, expedir-se-a carta para a notificação, acompanhada de um papel lacrado contendo
a indicação das palavras que o notificado há-de escrever na presença do juiz deprecado.
Artigo 600.°
(Exames por estabelec}mentos

oficiais)

1. Na comarca de Lisboa, os exames de reconhecimento de letra e os destinados a averiguar a autenticidade ou falsidade de documentos são feitos pelo Laboratório de polícia científica; nas outras comarcas podem
ser feitos pelo mesmo Laboratório, quando o juiz o considere necessário.
2. Nas comarcas de Lisboa, Porto e Coimbra, os exames médico-forenses e quaisquer outros que os Institutos de Medicina Legal estejam especialmente habilitados a realizar são feitos por estes Institutos;
os
outros exames que exij am conhecimentos particulares
de alguma especialidade clínica ou que demandem
investigações próprias de laboratórios ou institutos
c~entíficos a~equados são feitos no respectivo estabeleCImento oficial pelos professores ou técnicos pertencentes a esse estabelecimento.
3. O disposto no número anterior tem aplicação a
quaisquer outras comarcas quando as coisas ou as pes'loas que devam ser objecto de exame possam, sem
inconveniente, ser transportadas para a sede do insti-
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tuto ou estabelecimento. O exame far-se-á em Lisboa,
Porto ou Coimbra, conforme o distrito da Relação a
que a comarca pertencer.
Artigo 601.°
(Regime dos exames feitos por estabelecimentos

oficiais)

1. Os exames a que se refere o artigo anterior são
requisitados ao director do respectivo instituto ou estabelecimento oficial por meio de ofício assinado pelo
juiz, no qual se especifiquem os factos ~ averiguar e se
indique o prazo em que convém, para o bom andamento
do processo, que a diligência esteja concluída.
2. O resultado do exame é expresso em relatório.
J unto o relatório ao processo, as partes são notificadas
e podem reclamar dentro de cinco dias contra qualquer
deficiência ou obscuridade, ou requerer, no prazo fixado
pelo artigo 609.°, que o relatório seja submetido a
revisão do Conselho Médico-Legal, devendo observar-se,
na parte aplicável, em tudo que não vai especialmente
determinado, as disposições relativas a exames médico-forenses em processo penal.
Artigo 602.°
(Comparecimento

dos peritos na audiência final)

1. Os peritos são notificados para comparecer na audiência final, a fim de prestarem todos os esclarecimentos que lhes sej am pedidos.
2. Se residirem noutra comarca, podem as partes
apresentá-los voluntàriamente
e pode o juiz ordenar
que seja notificado, por carta, para comparecer, o perito
por ele nomeado.
SUBSECÇÃO

III

Avaliação
Artigo 603.0
(Bases legais da avaliação)

N a determinação do valor dos bens observar-se-á o
seguinte:
a) Os prédios ão e timados tomando-se por base o
rendimento colectável in. crito na matriz ou, na falta
de inscrição, o rendimento ou produto médio nos ültiIG
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mos cinco anos; quando o rendimento seja em géneros,
atende-se ao preço médio durante o mesmo prazo. Deduzidas as despesas de amanho e conservação, quando não
haja rendimento colectável, e multiplicado
o resultado por 20, obter-se-a o valor normal, que pode ser
corrigido para mais ou para menos consoante o tempo
por que o prédio puder continuar a dar o mesmo produto ou renda, o uso a que puder ser aplicado ou quaisquer outras circunstâncias susceptíveis de influírem no
valor venal;
b) Os móveis são estimados em atenção à sua matéria, utilidade e estado de conservação. Se produzirem
rendimento, é este tomado como base do valor, nos termos da alínea antecedente;
c) O valor de qualquer prestação perpétua ou de
prestação temporária que deva ser satisfeita durante
vinte anos ou mais é igual a vinte prestações anuais.
O valor da prestação anual, quando seja em géneros,
é determinado pelo preço médio dos géneros nos últimos cinco anos; a tarifa camarária, se a houver e for
aceite pelas partes, indicará o preço médio.
Se a prestação for enfitêutica :e houver laudémio, o
valor do domínio directo obtém-se acrescentando um
laudémio ao capital das vinte prestações. O valor do
laudémio obtém-se deduzindo do valor do prédio a importância correspondente
às vinte prestações e dividindo o resto pela taxa mais 1;
d) O valor de qualquer outra prestação temporária
é determinado pela soma das que faltarem, fazendo-se
as deduções necessárias pam. que o capital e os respectivos juros anuais da taxa de 5 por cento reconstituam,
no fim do prazo, a importância total das prestações
vincendas;
e) O valor do usufruto, do uso e da habitação vitalícios obtém-se multiplicando
por 10 o rendimento
anual j mas o produto pode ser corrigido para mais ou
p~rn: menos, conforme a duração provável do respectivo
direito j
f) Os direitos de servidão e semelhantes são avaliados
pela maior estimativa dos cómodos a que derem lugar
e os encargos pelos prejuízos que determinarem j
.
g) O valor de qualquer direito e acção é determlnado pelo valor da causa a que diga respeito, dando-se
a devida consideração à dificuldade que haja em o tornar efectivo;
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h) O valor das moedas estrangeiras, das acções, dos
títulos e certificados da dívida pública e outros papéis
de crédito e dos géneros que tiverem cotação ou preço
oficial é o dessa cotação ou preço. Se as acções ou os
papéis de crédito não tiverem cotação, o valor é determinado pela Câmara dos Corretores, juntando-se ao
processo a respectiva declaração;
i) O valor de estabelecimento comercial ou industrial, considerado como universalidade que compreende
tanto o activo como o passivo, é determinado segundo
o último balanço e também de harmoaia com este se
determina o valor das partes ou quotas em sociedades
que não sejam por acções.
Artigo 604.0
(Quem

fax a avaliação)

1. A avaliação é feita. pela secretaria, quando dependa unicamente de operações aritméticas, e é feita
por louvados, quando demande averiguações ou actos
de inspecção.
2. No caso de domínio directo com laudémio, os louvados só determinarão o valor anual da prestação em
géneros, sendo necessário, e o valor do prédio, competindo o resto à secretaria; no caso da alínea d) do artigo anterior, só determinarão, sendo necessário, a importância anual da prestação em géneros.
3. O valor das pedras e metais preciosos é determinado por um perito nomeado pelo juiz, de preferência
entre os ourives.
Artigo 605.°
(Avaliação

pelos louvados)

1. Os louvados fazem a avaliação sem a assistência
do juiz, em face da relação dos bens devidamente nurnerados e descritos .
. Em seguida à relação indicarão o valor com reíerência a cada número e justificarão, de harmonia com as
ba'e legais, os re ultados a que checaram.
2. Se acharem deficiente ou errada a descrição, farão os louvados os neces ário aditamentos e rectificações.
3,.: e a avaliação não for efectunda dentro do prazo,
serao os louvado condenados em multa.
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Artigo 606.0
(Rectificação

da avaliação)

Quando se reconheça, depois de feita a avaliação,
que as circunstâncias são diversas das que tinham sido
consideradas, é o valor rectificado na secretaria, se isso
for possível, e, no caso contrário, pelos louvados que
intervieram.
Artigo 607. o
(Erro de conta)

1. Havendo erro na avaliação ou na liquidação feita
pela secretaria, é lícito a qualquer das partes requerer
a emenda do erro, dentro de cinco dias, a contar da
notificação.
2. Sobre o requerimento apresentado é ouvida a parte
contrária: se esta concordar na existência do erro, considera-se reformada a conta segundo o acordo j na falta
deste, a secretaria faz o processo concluso com a sua
informação e o juiz decide.
Artigo 608.0
(Regime

supletivo)

Em tudo o mais se observará, até onde seja aplicável, o que vai disposto na subsecção anterior.
SUBSECÇÃO

IV

Segundo arbitramento
Artigo 609.0
(Prazo

e função

do segundo

arbitramento)

1. E lícito a qualquer das partes requerer segundo
exame, vistoria ou avaliação, dentro do prazo de oito
dias depois de efectuado o primeiro, e ao tribunal ordená-lo oficiosamente, a todo o tempo, desde que o
julgue necessário.
2. O segundo arbitramento tem por objecto a averiguação dos mesmos factos ou a determinação do val~r
dos mesmos bens sobre que incidiu o primeiro e destina-se a corrigir a eventual inexactidão dos resultados
a que este conduziu.
3. Não é admissível segundo arbitramento
quando
o exame tenha sido efectuado por estabelecimentos
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oficiais, mas podem realizar-se quaisquer diligências
que se mostrem necessárias em consequência da revisão
do exame.
Artigo 610.0
(Regime do segundo

arbitramento)

O segundo arbitramento rege-se pelas disposições estabelecidas para o primeiro, salvas as modificações seguintes:
a) Não podem intervir no segundo arbitramento os
peritos que tenham votado no primeiro nem peritos de
categoria inferior à destes;
•
b) O número de peritos do segundo arbitramento excederá em dois o do primeiro;
c) Se os peritos houverem de ser cinco, na falta de
acordo quanto à nomeação, cada parte escolhe dois e o
juiz nomeia o quinto;
d) Quando a primeira avaliação tenha sido feita pela
secretaria, por dizer respeito a prédios inscritos na matriz, a segunda avaliação é feita por três peritos, segundo as regras estabelecidas na alínea a) do artigo 603.° para a determinação do valor dos prédios não
inscritos.
Artigo 611.0
(Valor do segundo

arbitramento)

O segundo arbitramento não invalida o primeiro.
O tribunal aprecia livremente um e outro, mas vale
t~mbém, relativamente
ao segundo, o disposto no artIgo 578.°
SECÇÃO VI
Inspecção

judicial

Artigo 612.°
(Fim da inspecção

judicial)

1. O tribunal,
sempre que o julgue conveniente,
pode, por Sua iniciativa ou a requerimento das partes,
Inspeccionar coi as ou pc. oas, a fim de se esclarecer
sobre qualquer facto que intere: se à decisão da causa,
podendo de. locar-se ao local da questão ou mandar
proceder à reconstituição dos factos, quando a entenda
necessária .
. ~. A inspecção pode também ter por ~m !l~bilitar o
JUIZ a organizar a especiflcnção e questIonano.
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Artigo 613.°
(Intervenção

das partes)

As partes são notificadas do dia e hora da inspecção
e podem, por si ou por seus advogados, prestar ao
tribunal os esclarecimentos de que ele carecer, assim
como chamar a sua atenção para os factos que reputem
de interesse para a resolução da causa.
Artigo 614.<>
(Intervenção

de técnico)

1. E permitido ao tribunal fazer-se acompanhar de
pessoa que tenha competência para o elucidar sobre a
averiguação e interpretação
dos factos que se propõe
observar.
2. O técnico será nomeado no despacho que ordenar
a diligência e, quando a inspecção não for feita pelo
tribunal colectivo, deve comparecer na audiência de
discussão e julgamento.
Artigo 615.°
(Auto de inspecção.

Valor desta

prova)

1. Quando a diligência não seja feita pelo tribunal
colectivo, será lavrado auto, em que se registe tudo
quanto pareça útil para o exame e decisão da causa,
podendo o juiz determinar que se tirem fotografias,
para serem juntas ao processo .
. 2. Os resultados consignados no auto são apreciados
Iivremente.
SECÇÃO VII·

Prova por testemunhas
SUBSECÇÃO

I

Admissão e valor da prova testemunhal
Artigo 616.0
(Admissibilidade

da prova testemunhal)

A prova por testemunhas é admitida em todos os
casos em que não seja directa ou indirectamente defesa.

•
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Artigo 617.0
(Limites

ao uso

desta

prova)

1. E inadmissível a prova de testemunhas em contrário ou além do conteúdo de documentos autênticos,
na parte em que estes têm força probatória plena, e
em contrário ou além do conteúdo de documentos particulares tidos como verdadeiro
nos termos dos artigos 534. a 537.°, na medida em que a lei lhes atribui
força probatória especial, excepto se uns ou outros
forem arguidos de falsidade.
•
2. A força probatória especialmente atribuída aos documentos autênticos ou particulares
a que se refere
o número anterior não impede que as declarações
documentadas sejam impugnadas com fundamento em
qualquer divergência relevante entre a vontade e a
declaração ou em qualquer vício de consentimento.
0

Artigo 618.°
(Quem

pode

depor

como

testemunha)

Podem depor como testemunhas todas as pessoas de
um e outro sexo que não sejam inábeis por incapacidade natural ou por motivo de ordem moral.
Artigo 619.0
(Incapacidades

naturais)

São inábeis por incapacidade natural:
a) Os interditos por demência;
b) Os cegos e os surdos, naquilo cujo conhecimento
dependa do sentidos de que carecem;
c) Os menores de 7 anos.
Artigo 620.°
(Inabilidades

legais)

l. São inábei por motivo de ordem moral:
a) Os que podem depor como partes;
. b)
ascendentes na!' causas dos descendentes, e
Vlce-versa;
c) O agro ou a sogra nas causas do genro ou da
nora, e vice-versa ,:
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d) O marido nas causas da mulher, e vice-versa;
e) Os que, por seu estado ou profissão, sej am obrigados ao sigilo profissional, relativamente
aos factos
cobertos por semelhante obrigação.
2. As inabilidades constantes das alíneas b), c) e
d) do número anterior não são aplicáveis às causas
em que se trate de verificar o nascimento ou o óbito
dos :filhos.
Artigo

621.°

(Valor da prova testemunhal)

A força probatória dos depoimentos
livremente.

das testemunhas

é apreciada

SUBSECÇÃO
II
Produção da prova testemunhal
Artigo 622.°
(Formação

do rol de testemunhas

e sua estabilidade)

1. As testemunhas são designadas no rol pelos seus
nomes, profissões e moradas e por quaisquer outras circunstâncias necessárias para estabelecer a sua identidade.
2. O rol das testemunhas não pode ser alterado depois ele findo o prazo da apresentação, salvo o que vai
disposto no artigo 632.°; pode, porém, a parte desistir
em qualquer altura da inquirição
das testemunhas
que tenha oferecido.
Artigo 623.°
(Designação

do juiz como testemunha)

l. Qualquer dos jufzes da causa que seja indicado
como testemunha deve declarar sob juramento no processo, logo que este Ilie seja concluso ou lhe vá com
vista, s.e tem conhecimento de factos <jue possam influir
na decisão: no caso afirmativo, declarar-se-ã impcdido
e a parte não. poderá prescindir <lo RCU depoimonto;
no caso negatIvo, fica sem efeito a indicação .
. 2. Quando tcnlin sido indicado como testemunha
algum dos juízes ndjuntoa, o processo ir-lhe-à sempre
COm vista, nos ermo <lo artigo G48.o, ainda que para
outro efeitos a vista ~e julgue dispensável.
í
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Artigo 624.0
(Lugar

e momento

da inquirição)

As testemunhas depõem na audiência final.
Exceptuam-se:
a) As testemunhas
que hajam de ser inquiridas
antecipadamente,
nos termos do artigo 521.°;
b) As testemunhas a inquirir por carta;
o) As testemunhas que, nos termos do artigo 627.°,
sejam inquiridas na sua residência ou na sede dos respectivos serviços;
d) As testemunhas que estej am impossibilitadas
de
comparecer no tribunal.
Artigo 625.0
(Inquirição

no local

da questão)

As testemunhas são inquiridas no local da questão
quando o tribunal, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer das partes, o julgue conveniente.
Artigo 626.0
(Inquirição

por carta)

1. Quando as testemunhas residam fora da comarca,
a parte pode requerer no rol que se expeça carta para
a sua inquirição, contanto que indique logo os pontos
do questionário ou, não havendo ainda questionário,
os factos sobre que há-de recair o depoimento.
2. Não se requerendo a expedição da carta ou sendo
esta recusada por falta de indicação do objecto do
depoimento, recai sobre a parte o ónus de apresentar
as testemunhas na audiência final.
3. O juiz recusará também a carta se tiver motivos
para reputar conveniente que a respectiva testemunha
venha depor perante o tribunal colcctivo ; ne: te caso,
pod.e a parte requerer que por carta seja a testemunha
•
nohficada para comparecer. ficando a seu cargo o paga~n(lnto antecipado das despesa' que a te. temunlia
haJa de fazer com a deslocnção.
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Artigo 627.0
(Pessoas que podem

ser inquiridas

na sua

residência)

Gozam ~a prerrogativa de ser inquiridos na sua residência ou na sede dos respectivos serviços:
a) O Presidente da República;
b) Os conselheiros de Estado, os presidentes da
Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa e os
membros do Governo;
c) Os arcebispos e bispos;
d) Os agentes diplomáticos de potências estrangeiras
que concedam idênticas regalias aos representantes dePortugal;
e) O procurador-geral
da República, os juízes do
Supremo Tribunal de Justiça e das Relações e o presidente da Ordem dos Advogados.
Artigo 628.0
(Inquirição

do Chefe

do

Estado)

1. Quando se ofereça como testemunha o Presidenteda República, a parte indicará logo os factos sobre
que pretende obter o depoimento.
O juiz fará a respectiva comunicação ao Ministério
da Justiça, que a transmitirá,
por intermédio da Presidência do Conselho, à Presidência da República.
2. Se o Presidente da República 'declarar que não
tem conhecimento dos factos sobre que foi pedido o seu
depoimento ou que não quer depor, o depoimento não
tem lugar; se declarar que está pronto a depor, o juiz
solicitará da Secretaria da Presidência da República
a indicação do dia, hora e local em que deve ser prestado o depoimento, a que assiste o procurador-geral
da República, com um secretário, que designará.
3. O interrogatório é feito pelo juiz. As partes podem assistir à inquirição com os seus advogados, mas
não podem fazer perguntas ou instâncias,
devendo
dirigir-se ao juiz quando julguem necessário algum
esclarecimento ou ad itamento.
4. O depoimento é redigido pelo juiz, se o depoente
o não quiser redigir, e escrito pelo secretário designado
pelo procurador-geral da Repüblica. Só depois de prestado se marca dia para a audiência fina].
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Artigo 629.°
(Inquirição

das outras entidades
o artigo 627.0)

a que

se refere

1. Quando se ofereça como testemunha alguma das
pessoas compreendidas nas alíneas b) a e) do artigo 627.°, será fixado, de acordo com essa pessoa, o
dia, hora e local para a sua inquirição. A testemunha
não é notificada, observando-se quanto ao mais as disposições comuns relativas à inquirição,
excepto no
tocante aos representantes
de potências estrangeiras,
se houver tratado ou convenção que estipule formalidades especiais.
2. Se o juiz entender que o depoimento deve ter
lugar perante o tribunal colectivo, assim o determinará; mas o depoimento não deixa de ser prestado na
residência da testemunha ou na sede dos respectivos
serviços no dia e hora que for fixado, de acordo com
a testemunha. Se esta houver deposto perante o juiz
da causa e o tribunal colectivo julgar necessário ouvi-la, é novamente inquirida perante o tribunal nos termos do primeiro período deste número.
Artigo 630.0
(Inquirição

de pessoas impossibilitadas
por doença)

de comparecer

. Quando se mostre que a testemunha está impossibilitada de comparecer no tribunal por motivo de doença,
observar-se-á o disposto no n. o 3 do artigo 569,° e o juiz
p~esidente fará o interrogatório,
bem como as instâncias,
Artigo 631. °
(Número

de testemunhas

a inquirir

em

cada

dia)

,1. O juiz designnrá,
para cada dia de inquirição, o
~umero de testemunhns que proYtwelmente possam ser
Inquiridas.
2. Não são notificadas as testemunhas que as partes
devam apresentar.
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Artigo 632.°
(Consequências

do não comparecimento

da testemunha)

1. Faltando alguma testemunha d-e que a parte não
prescinda, observar-se-á o seguinte:
a) Se a testemunha tiver Ialecido depois de apresentado o rol, a parte tem a Iaculdade de a substituir;
b) Se estiver doente e não ror possível a sua inquirição imediata, a parte pode substituí-la ou requerer
o adiamento da inquirição pelo prazo que pareça indispensável, nunca excedente a trinta dias;
c) Se tiver mudado de residência depois de oferecida, pode a parte substituí-la ou requerer carta para a
sua inquirição, contanto que não sej a para fora do continente ou da ilha onde a causa corre, ou comprometer-se a apresentá-la no dia que ror novamente designado;
d) Se não tiver sido notificada, devendo tê-lo sido,
ou se deixar de comparecer por outro impedimento
legítimo, é adiada a inquirição; mas, se não ror possível
inquiri-la dentro de trinta dias, a parte pode substituí-Ia;
e) Se faltar sem motivo justificado e não ror encontrada para vir depor debaixo de prisão, pode ser substituída.
2. Se não justificar dentro de cinco dias a sua falta,
serão passados mandados de captura contra a testemunha, para vir depor sob prisão. A testemunha é mantida sob custódia até prestar o depoimento, salvo se a
parte prescindir dela; mesmo neste caso não fica, porém, isenta de multa.
Artigo 633.°
(Adiamento

da inquirição. Substituição

de testemunhas)

1. A inquirição não pode ser adiada, sem acordo
expresso das partes, por falta de testemunhas que a
parte se tenha obrigado ou esteja obrigada a apresentar
e não pode haver segundo adiamento total da inquirição por falta da mesma ou de outra testemunha de qualquer das partes.
2. Quando os depoimentos tenham de ser escritos,
só se adia a inquirição das testemunh as que faltnrell'l:;
no caso contrário, RÓ haverá adiamento total se o 1,1'1bunal fundadnmente entender que há grave inconveniente para o exame da causa no adiamento parcial.
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3. Não podem ser substituídas testemunhas que a
parte deva apresentar, nem podem oferecer-se em substituição testemunhas que hajam de ser inquiridas por
carta.
4. A substituição deve ser requerida logo que a parte
tenha conhecimento do facto que a determina. A nova
testemunha não deve depor sem decorrerem três dias
sobre a data em que a parte contrária teve conhecimento judicial da substituição, salvo se esta prescindir
desse prazo. Se não for possível adiar a inquirição
pelo tempo necessário para mediarem "s três dias, a
substit~ição fica sem efeito desde que a parte contrária
o requeIra.
Artigo 634. o
(Limite

do número

de testemunhas)

1. Não podem os autores oferecer mais de vinte testemunhas, para prova dos fundamentos da acção; igual
limitação se aplica aos réus que apresentem a mesma
contestação.
2. No caso de reconvenção, pode cada uma das partes
oferecer também até vinte testemunhas, para prova
dela e da respectiva defesa.
3. Consideram-se não escritos os nomes das testemunhas que no rol ultrapassem o número legal.
Artigo 635.°
(Limite

de testemunhas

a inquirir sobre cada facto)

Sobre cada um dos factos incluídos no questionário
não pode a parte produzir mais de cinco testemunhas,
não se contando as que tenham declarado nada saber.
Artigo 636.0
(Factos sobre que não é admissível

a inqllirição)

Não é admissível a inquirição de testemunhas:
a) Sobre facto. que só por documentos possam ser
provados'
b) Sobre factos acerca dos quais exista já prova
p!enn, quer por documentos, quer por acordo ou confissuo das partes.
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Artigo 637.°
(Ordem

dos

depoimentos)

Antes de começar a inquirição, as testemunhas são
recolhidas a uma sala, donde saem para depor pela
ordem em que estiverem mencionadas no rol, primeiro
as do autor e depois as do réu, salvo se o juiz determinar que a ordem seja alterada ou as partes acordarem na alteração. Mas se figurar como testemunha
algum funcionário da secretaria, é ele o primeiro a
depor, ainda que tenha sido oferecido pelo réu.
Artigo 638. °
(Juramento

e interrogatório

preliminar)

l. O juiz, depois de observar o disposto no artigo 572.°, procurará identificar a testemunha e perguntar-lhe-á se é parente, amigo ou inimigo de qualquer das partes, se está para com elas nalguma relação
de dependência e se tem interesse, directo ou indirecto,
na causa.
2. Quando verifique pelas respostas que o declarante
é inábil para ser testemunha ou que não é a pessoa
que fora oferecida, o juiz não a admitirá a depor.
Artigo
(Impugnação

639.°

da admissão

da testemunha)

l. A parte contra quem for produzida a testemunha
pode impugnar a sua admissão com os mesmos fundamentos por que o juiz deve obstar ao depoimento .
. 2. A impugnação será deduzida quando terminar o
mterrogatório
preliminar. Se for de admitir, a testemunha é perguntada à matéria de facto e, se não a
confessar, pode o impugnante
comprová-la por documentos ou testemunhas que apresente nesse acto, não
podendo produzir mais de três testemunhas a cada facto.
O tribunal decidirá imediatamente
se a testemunha
deve depor.
3. Só quando o depoimento tiver de ser escrito se
escrevem os fundamentos da impugnação, as respostas
da testemunha e os depoimentos das que tiverem sido
inquiridas sobre o incidente.
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Artigo 640.0
(Regime do depoimento)

1. À testemunha é interrogada sobre os factos incluí-dos no questionário que tenham sido articulados pela
parte que a ofereceu, e deporá com precisão, indicando
a razão da ciência e quaisquer circunstâncias que possam justificar o conhecimento dos factos.
2. Se depuser perante o tribunal colectivo, o interrogatório é feito pelo advogado da parte que a ofereceu
€ o advogado da outra parte pode fazer-lhe,
em relação
aos factos sobre que tiver deposto, as instâncias que
forem indispensáveis para se completar ou esclarecer o
depoimento.
3. O presidente do tribunal deve obstar a que os advogados tratem desprimorosamente
a testemunha e lhe
façam perguntas ou considerações impertinentes, sugestivas, capciosas ou vexatórias; tanto ele como os juízes
adjuntos podem fazer as perguntas que julguem convenientes para o apuramento da verdade.
O interrogatório
e as instâncias, em vez de serem
feitos pelos advogados, sê-lo-ão pelo presidente do tribunal, quando este o entenda mais conveniente.
4. Se o depoimento não tiver lugar perante o tribunal colectivo, o interrogatório é feito pelo juiz, podendo
~s advogados requerer que sejam esclarecidas ou completadas as respostas.
5. À razão da ciência invocada pela testemunha será,
quanto possível, especificada e fundamentada .
.6. Pode a testemunha, antes de responder às perguntas que lhe sejam feitas, consultar o processo ou exigir
que lhe sejam mostrados determinados documentos que
nele existam; pode também apresentar qualquer obj ecto
ou documento para corroborar o seu depoimento. Só são
recebidos e juntos ao processo os objectos e documentos
que a parte respectiva não pudesse ter oferecido.
Artigo 641. o
(Disposições

subsidiárias}

:e

1.
apl icável ao depoimento das testemunhas o disposto no n." 2 do artigo 573. e no artigo 575.~
2. São e critos os depoimentos que não recaiam sobre
a Il:_latéria do que. tionário , salvo o disposto no n." 3 do
artigo 639. e no n.? -1 do artigo 642.
0

0

0
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Artigo 642.°
(Contradita)

1. A parte contra quem for produzida a testemunha
pode contraditá-la, alegando qualquer circunstância que
possa abalar a credibilidade do depoimento, quer por
afectar a razão da ciência invocada pela testemunha,
quer por diminuir a fé que ela possa merecer.
2. A contradita é deduzida quando terminar o depoimento. Se for de receber, é ouvida a testemunha sobre
a matéria da contradita. Quando esta matéria não seja
confessada, pode a parte comprová-la por documentos
ou testemunhas,
não podendo produzir mais de três
testemunhas a cada facto.
3. As testemunhas sobre a matéria da contradita têm
de ser apresentadas e inquiridas imediatamente. Os documentos podem ser oferecidos até ao momento em que
deva ser proferida decisão sobre os factos da causa.
4. lI: aplicável à contradita o disposto no n.? 3 do artigo 639.°
Artigo 643.°
(Acareação)

1. Se houver oposição directa, sobre facto determinado, entre os depoimentos das testemunhas ou entre
eles e o depoimento da parte, pode ter lugar, oficiosamente ou a requerimento de qualquer das partes, a acareação das pessoas que estejam em contradição.
2. Se as pessoas a acarear estiverem presentes, a acareação verificar-se-á imediatamente; não o estando, será
designado dia para a diligência, que deve realizar-se antes
de começar a discussão da causa, quando as tostemunhas não tiverem deposto perante o tribunal colectivo.
3. Se as testemunhas a acarear tiverem deposto pOI'
carta precatória na mesma comarca, é ao tribunal deprecado que incumbe ordenar ou autorizar a acareação.
Se a oposição se verificar entre depoimentos produzidos
em comarcas diferentes, pode o tribunal colectivo, desde
que o julgue indispensável, ordenar que compareçam
perante ele as pessoas a acarear, expedindo-se cartas
para a notificação das que residirem fora da comarca
quando a parte respectiva não se comprometa a apresentá-las ..
4. Se os depoimentos tiverem de ficar escritos, o
resultado da acareação é também reduzido a escrito.
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Artigo 644.0
(Abono das despesas

e indemnização)

A testemunha que haja sido notificada, quer resida
fora da sede do tribunal, quer não, e tenha ou não prestado o depoimento, tem direito às despesas de deslocação e a uma indemnização, fixada pelo juiz, por cada
dia em que haja comparecido, se o pedir no acto do
depoimento, ou no momento em que se lhe der conhecimento de que se prescindiu da sua inquirição ou,
quando esta comunicação não tenha lugar, até à conclusão do processo para sentença.
Artigo 645.0
(Inquirição

por iniciativa

do tribunal)

1. Quando se reconheça, pela inquirição, que determinada pessoa, não oferecida como testemunha, tem
conhecimento de factos importantes para a decisão da
causa, pode o tribunal ordenar que seja notificada para
depor.
2. O depoimento só tem lugar decorridos três dias,
se alguma das partes requerer a concessão desse prazo.
CAPITULO

Da discussão

IV

e julgamento

da causa

Artigo 646.0
(Intervenção

e competência

do tribunal

colectivo)

. 1. Â. discu ão e julgamento da causa são feitos com
lntervenção do tribunal colectivo .
. 2. Se as questões de facto forem julgadas pelo juiz
Slngular quando o devam ser pelo tribunal colectivo,
será anulado o julgamento.
.
3. Têm-se por não e crita as re posta do trIbunal
colectivo obre que .tõe de direito, e bem assim as dadas
sobre facto' que só possam .er provados por documentos
Ou que estejam plenamente provados, quer por documento , quer por acordo ou confis ão das partes.
17
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Artigo 647.·
(Designação

de dia para

a audiência)

1. Efectuadas as diligências de produção de prova
que não possam deixar de ter lugar antes da audiência
final ou expirado o prazo marcado nas cartas, o juiz
designará dia para essa audiência.
2. Até à conclusão para este efeito, a qualquer dos
advogados é lícito requerer o exame do processo. O prazo
para o exame é fixado entre cinco e dez dias e só depois
de ele expirar se designa, nesse caso, o dia para a
audiência.
Artigo 648.·
(Vista

aos

juízes

adjuntos)

Antes da discussão o processo vai com vista, por cinco
dias, a cada um dos juizes adjuntos, salvo se o juiz da
causa o julgar dispensável em atenção à simplicidade
da causa.
Artigo 649.<>
(Requisição

ou designação

de técnico)

1. Quando a matéria de facto suscite dificuldades de
natureza técnica cuja solução dependa de conhecimentos especiais que o tribunal não possua, pode o juiz
designar pessoa competente que assista à audiência
final e aí preste os esclarecimentos necessários.
2. Ao técnico podem ser opostos os impedimentos e
recusas que é possível opor aos peritos. A designação
será feita, em regra, no despacho que marcar o dia
para a audiência. Ao técnico são pagas adiantadamente
as despesas de deslocação.
Artigo 650.0
(Poderes

do presidente)

1. O presidente do tribunal goza de todos os poderes
para tornar útil e breve a discussão e para
assegurar a justa decisão da causa.
2. Ao presidente compete em especial:
a) Dirigir os trabalhos;
b) Manter a ordem e fazer respeitar as instituições
vigentes, as leis e o tribunal;
c) Tom~r as providências necessárias p ara que a
causa se discuta com elevação e serenidade;
neoessárioa
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d) Exortar os advogados e o Ministério Público a
que abreviem os seus requerimentos e alegações, quando
sejam manifestamente excessivos, e a que se cinjam à
matéria da causa, e retirar-lhes a palavra quando não
sejam atendidas as suas exortações;
e) Significar aos advogados e ao Ministério Público
a necessidade de esclarecerem pontos obscuros ou duvidosos;
f) Formular quesitos novos, quando os considere indispensáveis para boa decisão da causa, sem prejuízo,
porém, do disposto no artigo 664.°
Artigo 651.°
(Causas

de adiamento

da audiência)

1. Feita a chamada das pessoas que tenham sido
convocadas, é logo aberta a audiência. Mas esta será
adiada:
a) Se não for possível constituir o tribunal colectivo;
b) Se faltar alguma pessoa que tenha sido convocada
e de que se não prescinda ou se tiver sido oferecido
documento que a parte contrária não possa examinar
no próprio acto, mesmo com suspensão dos trabalhos
por algum tempo, e o tribunal entender que há grave
Inconveniente em que a audiência prossiga sem a presença desi a pessoa ou sem resposta sobre o documento
oferecido·
c) Se, 'por motivo ponderoso e inesperado, faltar
algum dos advogados.
2. Não é admissível o adiamento por acordo das partes, nem pode, por falta de advogado ou de pessoas
que tenham sido convocadas, adiar-se a audiência mais
do que uma vez.
3. Quando a audiência pro seguir nos casos previa~o~ ~a alínea b) do n." 1, será interrompida antes de
l~llcIados os debates, de ignando-se logo dia para conÜnlt~r quando posRa ser ouvida a pe 00. que faltou ou
depoH, de decorrido o tempo nece: sário para exame do
~OC'\lmento. No primeiro caso, a interrupção não pode
l~ além de trinta
dias; no Rcgunclo, não pode exceder
olto.
4;
falta de qualquer pessoa que deva co~}]pare~er
~era ]llstificada na própria. audiência ou nos cmco dias
llllediato .

A
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Artigo 652.°
(Discussão da matéria de facto)

Se não houver motivo para adiar a discussão, observar-se-á a ordem seguinte:
a) O presidente dá a palavra primeiro ao advogado
do autor e depois ao advogado do réu para cada um
deles, querendo, marcar a posição do seu constituinte
na causa. Os advogados exporão sucintamente as pretensões das partes e os fundamentos que lhes servem de
base, podendo o presidente fazer as observações que
julgue convenientes;
b) São prestados os depoimentos de parte;
c) Quando se tiverem realizado exames ou vistorias,
são lidos os quesitos e as respostas dos peritos e estes
darão os esclarecimentos que lhes forem pedidos;
d) Inquirem-se as testemunhas;
e) Se houver de ser prestado algum depoimento fora
do tribunal, a audiência é interrompida e os juízes
e advogados deslocar-se-âo para o tomar imediatamente
ou no dia e hora que o presidente designar. Prestado o
depoimento, a audiência continua no tribunal;
f) Finda a inquirição das testemunhas, abrem-se os
debates sobre a matéria de facto pertinente à causa.
O presidente dá a palavra ao advogado do autor, para
fazer a sua alegação oral, e depois, para o mesmo fim,
ao advogado do réu. Oada um dos advogados pode ainda
replicar uma vez.
N a sua alegação os advogados farão o exame crítico
das provas produzidas, procurando fixar os factos que
devem considerar-se provados e aqueles que o não foram. O advogado pode ser interrompido por qualquer
dos juizes ou pelo advogado da parte contrária, mas
neste caso só com o seu consentimento e com o do presidente. A interrupção há-de ter por fim o esclarecimento ou a rectificação de qualquer afirmação;
,q) O tribunal pode em qualquer altura, antes dos
debates, durante eles ou depois de findos, ouvir o técnico designado.
Artigo 653.°
(Julgamento da matéria de facto pelo colectivo)

1. Encerrada a discussão, o tribunal recolhe à sala
das conferências para decidir. Se não se julgar suficie~temente esclarecido, pode vr ltar à sala da audiêncla
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e ouvir as pessoas que entender; pode também ordenar
qualquer diligência que julgue indispensável.
A matéria de facto é decidida por meio de acórdão.
De entre os factos quesitados, o acórdão há-de declarar
quais o tribunal julga ou não julga provados e, quanto
àqueles, especificará os fundamentos que foram decisivos para a convicção do julgador; mas não se pronunciará sobre os que ó possam provar-se documentalmente
nem sobre os que estejam plenamente provados por confissão reduzida a escrito, acordo das partes ou documentos.
•
2. A decisão do colectivo é tomada por maioria e o
acórdão é lavrado pelo presidente, podendo ele, bem
como qualquer dos outros juízes, assinar vencido relativamente a determinada ou determinadas respostas.
Se a divergência entre os juízes for relativa li simples
fundamentação,
incluirá esta, sem nenhuma discriminação, todas as razões decisivas para os juízes que votem a re po ta. Voltando os juízes à sala da audiência,
o pre idente lerá o acórdão, que, em seguida, facultará
para exame a cada um dos advogados.
3. Feito o exame, pode qualquer dos advogados reclamar contra a deficiência, obscuridade ou contradição das re po tas ou contra a falta da sua fundamentação. As reclamações
erão deduzidas imediatamente
e o tribunal recolherá novamente para se pronunciar
sobre elas. Contra a decisão que o tribunal proferir
não são admitida
outra reclamações.
4. Decididas as reclamações ou não as tendo havido,
podem as partes acordar na discussão oral do aspecto
~urídico da causa. Neste ca o, a di cu são tem lugar
Imediatamente,
perante o juiz a quem caiba lavrar
a sentença final, observando-se quanto aos seus termos
o que a alínea f) do artigo 652. dispõe sobre a dis~us ão da matéria de facto, procurando os advogados
Interpretar e aplicar a lei aos facto. que tenham ficado
a sente.
0

Artigo 654.0
(Princípio

da plenitude

da assistência

dos juízes)

1: Ró podem intervir
na decisão (ln mntéria de f~cto
Os .Juízes qu
tenham a: sisí.ido a todos os actos de 11l tr\l~ã() (' discmlsii'o praticados
na 1111(lipl1ria final.
. 2. , e durante a discu são e julg-allH'llto falc('c!' ou se
llnpossihilitar p<>rmanentcmentc
algum dos juizes, re-
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petir-se-ão os actos já praticados; sendo temporária a
impossibilidade,
interromper-se-à
a audiência
pelo
tempo indispensável, a não ser que as circunstâncias
aconselhem, de preferência, a repetição dos actos já
praticados, o que será decidido sem recurso, mas em
despacho fundamentado,
pelo juiz que deva presidir
à continuação da audiência ou à nova audiência.
3. O juiz que for transferido, promovido ou aposentado concluirá o julgamento, excepto se a aposentação
tiver por fundamento a incapacidade física, moral ou
profissional para o exercício do cargo ou se, em qualquer dos casos, também for preferível a repetição dos
actos já praticados, observado o disposto no número
anterior.
O juiz substituto continuará a intervir, não obstante
o regresso ao serviço do juiz efectivo.
Artigo 655.°
(Liberdade

de julgamento)

1. O tribunal colectivo aprecia livremente as prova!!
e responde segundo a convicção que tenha formad-o
acerca de cada facto quesitado.
2. Mas quando a lei exij a, para a existência ou prova
do facto jurídico, qualquer formalidade especial, não
pode esta ser dispensada.
Artigo 656. o
(Continuidade

da audiência)

1. A audiência é contínua, só podendo ser interrompida por motivo de força maior, por absoluta necessidade ou nos casos previstos no n. o 3 do artigo 651.·
e no n 2 do artigo 654.° Se não for possível concluí-la
num dia, o presidente marcará a continuação para o
dia imediato, se não for domingo ou feriado, mas ainda
que compreendido em férias, e assim sucessivamente.
2. Os julgamentos já marcados para os dias em que
a audiência houver de continuar são transferidos,
de
modo que o tribunal, salvo motivo ponderoso, não inicie
outra sem terminar a audiência iniciada.
3. As pessoas que tenham sido ouvidas não podem
ausentar-se sem autorização do presidente, que a não
coucederá quando haja oposição dos juízes adjuntos ou
das partes.
.?
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4. Nas causas a que se refere a alínea a) do artigo 168.°, a audiência é secreta. Nas outras causas
só é secreta quando a publicidade da discussão possa
ofender a moral, a ordem ou o interesse público.
Artigo 657.°
(Discussão do aspecto

jurídico

da causa)

Se as partes não tiverem acordado na discussão oral
do aspecto jurídico da causa, a secretaria, uma vez
concluído o julgamento da matéria de. facto, facultará
o processo para exame ao advogado do autor e depois
ao do réu, pelo prazo de oito dias a cada um deles,
a fim de alegarem por escrito, interpretando
e aplicando a lei aos factos que tiverem ficado assentes.
OAP!TULO

V

Da sentença
SECÇÃO I

Elaboração da sentença
Artigo 658.°
(Fiscalixação

exercida

pelo Ministério

Público)

1. Concluída a discussão do aspecto jurídico da causa,
vai o processo com vista ao Ministério Público, para
se pronunciar sobre a má fé dos litigantes ou promover
P!o.cedimento disciplinar contra os funcionários judiCIaIS que no decorrer do processo se tenham mostrado
negligentes.
2. Seguidamente é o processo concluso ao juiz, que
proferirá sentença dentro de quinze dias.
Artigo 659.°
(Descrição

analítica

da sentença)

. 1. A entença começa pelo relatório, no qual. s: menC:ollam os nomes das partes e se faz uma expoSlçao eonCI!'lado pedido e seus fundamentos, bem como dORfu~<lamentos e conclusões da defesa, indicando-se depOIS
reSumidamente as ocorrência
cujo registo possa ofe-
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recer interesse para o conhecimento do litígio. O relatório concluirá pela descrição da causa tal como emergiu da discussão final, fixando com precisão as questões
a resolver.
2. Ao relatório seguem-se os fundamentos e a decisão. O juiz tomará em consideração os factos admitidos por acordo, provados por documentos ou por confissão reduzida a escrito e os que o tribunal colectivo
deu como provados; fará o exame cr-ítico das provas de
que lhe compete conhecer e estabelecerá os factos que
considera provados; depois interpretará
e aplicará a
lei aos factos, concluindo pela decisão final.
Artigo 660.°
(Questões a resolver. Ordem do julgamento)

1. A sentença conhece em primeiro lugar, e pela
ordem estabelecida no artigo 288. das questões que
possam conduzir à absolvição da instância.
2. O juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas
aquelas cuj a decisão estej a prejudicada
pela solução
dada a outras. Não pode ocupar-se senão das questões
suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou
impuser o conhecimento oficioso de outras.
0

,

Artigo 661. o
(Limites da condenação)

1: A sentença ;não po~e condenar em quantidade superror ou em objecto diverso do que se pedir.
2. Se não houver elementos para fixar o objecto ou
a quantidade, a sentença condenará no que se liquidar em execução.
Artigo 662.°
(Julgamento no caso de inexigibilidadc

da obrigação)

1. O facto de não ser exigível, no momento em que
a ~c~ão. foi propo.sta, não impede que se conheça da
aXIstenCla da obrigação, desde que o réu a conteste,
nem que este seja condenado a satisfazer a prestação
no momento próprio.
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2. Se não houver litígio relativamente à existência
da obrigação, observar-se-à o seguinte:
a) O réu é condenado a satisfazer
a prestação
ainda que a obrigação se vença no decurso da causa
ou em data posterior à sentença, mas sem prejuízo do
prazo neste último caso;
b) Quando a inexigibilidade
derive da falta de interpelação ou do facto de não ter sido pedido o pagamento no domicílio do devedor, a dívida considera-se
vencida desde a citação.
3. Nos casos das alíneas a) e b) do nümero anterior,
o autor é condenado nas custas e a satisfazer os honorários do advogado do réu.
Artigo 663.°
(Atendibilidade

dos

factos

jurídicos

supervenientes)

.1. Sem prejuízo das restrições estabelecidas noutras
dIsposições legais, nomeadamente quanto às condições
em que pode ser alterada a causa de pedir, deve a sentença tomar em consideração os factos constitutivos,
modificativo ou extintivos do direito que se produzam
pos~eriormente à proposição da acção, de modo que a
declsão corre ponda à situação existente no momento
do encerramento da discussão.
2: Só são, porém, atendíveis os factos que, segundo
o dueito substantivo aplicável, tenham influência sobre a existência ou conteúdo da relação controvertida.
3. A circunstância de o facto jurídico relevante ter
nascido ou se haver e tinnuido no decurso do processo
, 1
o
e evada em conta para o efeito da condenação em
custa.
Artigo 664.°
(Relação

entre

a actividade

das partes

e a do juiz)

O juiz não e tá sujeito i\. aleC'l'ações das partes no
tocante t~indaC'l'ução, interpretação e aplicação das r~gras de direito; mas ó podo ervir- e dos factos artic~llados pela partes, salvo o que vai di posto nos arhgos 514.° e GG5.0
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Artigo 665.°
(Uso anormal

do processo)

Quando a conduta das partes ou quaisquer circunstâncias da causa produzam a convicção segura de que
o autor e o réu se serviram do processo para praticar
um acto simulado ou para conseguir um fim proibido
por lei, a decisão deve obstar ao objectivo anormal prosseguido pelas partes.
SECÇÃO
Vídos

c

reforma

II
da sentença

Artigo 666.°
(Extinção

do poder jurisdicional

e suas limitações)

1. Proferida a sentença, fica imediatamente esgotado
o poder jurisdicional
do juiz quanto à matéria da
causa.
2. E lícito, porém, ao juiz rectificar erros materiais,
suprir nulidades, esclarecer dúvidas existentes na sentença e reformá-la quanto a custas e multa.
3. O disposto nos números anteriores, bem como nos
artigos subsequentes, aplica-se, até onde seja possível,
aos próprios despachos.
Artigo 667.0
(Rectificação

de erros materiais)

1. Se a sentença omitir o nome das partes, for omissa
quanto a custas, ou contiver erros de escrita ou de cálculo ou quaisquer inexactidões devidas a outra omissão ou lapso manifesto, pode ser corrigida por simples
despacho, a requerimento de qualquer das partes ou
por iniciativa do juiz.
2. Em caso de recurso, a rectificação só podo ter lugar antes de ele subir, podendo as partes alegar perante o tribunal superior o que entendam de seu direito no tocante à rectificação,
Se nenhuma das partes recorrer, a rectificação pode
ter lugar a todo o tempo, cnb ndo agravo do d spu.cho
que a fizer.
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Artigo 668.°
(Causas de nulidade

da sentença)

1. B nula a sentença:
a) Quando não contenha a assinatura do J uiz ;
b) Quando não especifique os fundamentos de facto
e de direito que justificam a decisão;
c) Quando os fundamentos estejam em oposição com
.a decisão;
d) Quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de
que não podia tomar conhecimento;
e) Quando condene em quantidade superior ou em
objecto diverso do pedido.
2. A omissão prevista na alínea a) do número anter ior pode ser suprida oficiosamente ou a requerimento
de qualquer das partes, enquanto for possível colher a
assinatura do juiz que proferiu a sentença.
Este declarará no processo a data em que apôs a
assinatura.
3. As nulidades mencionadas nas alíneas b) a e) do
n." 1 só podem ser arguidas perante o tribunal que
proferiu a sentença se esta não admitir recurso ordinário; no caso contrário, o recurso pode ter como fundamento qualquer dessas nulidades. A nulidade prevista na alínea a) do mesmo número pode ser sempre
arguida no tribunal que proferiu a sentença.
Artigo 669.°
(Esclarecimento

ou reforma

da sentença)

Pode qualquer das partes requerer no tribunal que
proferiu a sentença:
a) O esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha;
b) A sua reforma quanto a cu tas e multa.
Artigo 670.°
(Suprimento

de omissão ou de nulidades)

1. Arguida alguma da!'! nulidade!'! previstas nas alíneas b) a e) do artigo 6GS" ou pedida a aclaração da
sentença ou a sua reforma quanto a custa!'! ou nn~1ta, ~
tecretaria, independentemente
de desp~cho, n~h.fi~ara
a parte contrária. para responder e d pOlS se decidirá,
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2. Do despacho que indeferir o requerimento de rectificação, esclarecimento ou reforma não cabe recurso.
A decisão que deferir considera-se complemento e parte'
. integrante da sentença.
3. Se alguma das partes tiver requerido a rectificação ou aclaração da sentença, o prazo para arguir nulidades ou pedir a reforma só começa a correr depois de.·
notificada a decisão proferida sobre esse requerimento ..
SECÇÃO III

Efeitos da sentença
Artigo 671. °
(Valor da sentença

transitada

em julgado)

1. Transitada em julgado a sentença, a decisão sobre a relação material controvertida fica tendo força.
obrigatória dentro do processo e fora dele nos limites
fixados pelos artigos 497.° e seguintes, sem prejuízo do
que vai disposto sobre os recursos de revisão e de oposição de terceiro. Têm o mesmo valor que esta decisãe
os despachos que recaiam sobre o mérito da causa.
2. Mas se o réu tiver sido condenado a prestar alimentos ou a satisfazer outras prestações dependentes de
circunstâncias especiais quanto à sua medida ou à sua
duração, pode a sentença ser alterada desde que se
modifiquem as circunstâncias que determinaram a condenação.
Artigo 672.°
(Caso julgado

,9

s despachos, bem como
únicamente sobre a relação
gatória dentro do processo,
não admitirem o recurso de

formal)

as sentenças, que recaiam
processual têm força obrisalvo se por sua natureza
agravo.

Artigo 678.°
(Alcance do caso julgado)

A sentença constitui caso julgado nos precisos limites e termos em que julga: se a parte decaiu por ~ão
estar verificada uma condição, por não ter decorrldo
um prazo ou por não ter sido praticado determinadO'
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facto, a sentença não obsta a que o pedido se renove
quando a condição se verifique, o prazo se preencha ou
-o facto se pratique.
Artigo 674.°
(Efeito do caso julgado

nas questões

de estado)

N as questões relativas ao estado das pessoas o caso
julgado produz efeitos mesmo em relação a terceiros
quando, proposta a acção contra todos os interessados
-directos, tenha havido oposição.
Artigo 675.°
(Casos julgados

contraditórios)

l. Havendo duas decisões contraditórias
sobre a
mesma pretensão, cumprir-se-á a que passou em julgado em primeiro lugar.
2.
aplicável o mesmo princípio à contradição existente entre duas decisões que, dentro do processo, versem sobre a mesma questão concreta da relação processual.

:e

Artigo 676.°
(Hipoteca

judicial)

l. A sentença que condene o réu no pagamento de
urna prestação determinada em dinheiro ou em géneros,
n_tesmoante de transitar em julgado, é título constitutivo de hipoteca, devendo esta ser registada para produzir efeitos em relação a terceiros.
2. Se a condenação for ilíquida, pode o autor requel'~r o registo da hipoteca paro. segurança do quantitatIvo provável do eu crédito, dentro do limite do valor
da causa.
. 3. Tendo o réu sido condenado a prestar uma coisa
Ou Um facto, não pode requerer-se o regi to da hipoteca
~nquanto a obrigação do executado se não converter na
lnd'emmzação deo perdas e danos.
4. A hipoteca pode registar-se ainda no ca o de o
atlt?r estar garantido por meio de arresto. Neste caso,
regI tada a hipoteca, caduca o registo do arresto.
5. Não obsta ao registo da hipoteca o facto de o autor
poder promover a execução da antença.
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CAPITULO VI

Dos recursos
SECÇÃO I

Disposições gerais
Artigo 677.°
(Espécies de recursos)

l. As decisões judiciais podem ser impugnadas por
meio de recursos.
2. Os recursos são ordinários e extraordinários:
são
ordinários a apelação, a revista, o agravo e o recurso
para o tribunal pleno; são extraordinários
a revisão
e a oposição de terceiro.
3. A decisão considera-se transitada em julgado logo
que não sej a susceptível de recurso ordinário ou de
reclamação, nos termos dos artigos 668.° e 669.°; mas os
efeitos do caso julgado retroagem ao momento em que
a decisão foi proferida.
Artigo
(Decisões

678.°

que admitem

recurso)

l. Só admitem recurso ordinário as decisões proferidas em causas de valor superior à alçada do tribunal
de que se recorre.
2. Mas se tiver por fundamento a violação das regras
de competência internacional,
em razão da matéria ou
da hierarquia ou a ofensa de caso julgado, o recursO
é sempre admissível, sej a qual for O valor da causa.
3. Também admitem sempre recurso as decisões respeitantes ao valor da causa, dos incidentes ou dos procedimentos cautelares, com o fundamento de que o seu
valor excede a alçada do tribunal de que se recorre.
Artigo 679.°
(Despachos

que não admitem

recurso)

l. Não admitem recurso os despachos de mero expediente nem os proferidos no uso legal de um poder
discricionário.
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2. Nos despachos de mero expediente compreendem-se os que se destinam a regular, em harmonia com
a lei, os termos do processo.
Artigo 680.°
(Quem pode recorrer)

1. Os recursos, exceptuada a oposição de terceiro,
s? podem ser interpostos por quem, sendo parte principa] na causa, tenha ficado vencido.
2. Mas as pessoas directa e efectivltmente prejudica~as pela decisão podem recorrer dela, ainda que não
s~J~m partes na causa ou sejam apenas partes aceso
sonas.
Artigo 681.°
(Perda do direito

de recorrer)

1. E lícito às partes renunciar aos recursos; mas a
renúncia antecipada só produz efeito se provier de
ambas as partes.
2.. Não pode recorrer quem tiver aceitado a decisão
depOIS de proferida .
. 3. A aceitação da decisão pode ser expressa ou tácita. A aceitação tácita é a que deriva da prática de
qualquer facto inequivocamente
incompatível com a
vontade de recorrer.
4. ~ disposto nos números anteriores não é aplicável
ao Mmistério Público.
Artigo 682.0
(Recurso

independente

e recurso

subol'dinado)

1. Se ambas as partes ficarem vencidas, cada uma
~el~s_ terá de recorrer se qui~er obter a, reforma da
eClsao na parte que lhe seJa desfavoravel; mas o
~ecu:so por qualquer delas interposto pode, nesse caso,
er mdependente ou subordinado.
t 2. O recurso independente há-de ser interposto de~'
ro do prazo e nos termos normais; o recurso subordl.
:ado P?de ser interposto dentro de ci:[~COdias, a contar
a notIficação do despacho que admite o recurso da
parte contrária.
3. Se o primeiro recorrente desistir do recurso ou
este ficar sem efeito ou o tribunal não tomar conheci-
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mento dele, caduca o recurso subordinado, sendo todas
as custas da responsabilidade
do recorrente principal.
4. Salvo declaração expressa em contrário, a renúncia ao direito de recorrer ou a aceitação, expressa ou
tácita, da decisão por parte de um dos litigantes não
obsta à interposição do recurso subordinado, desde que
a parte contrária recorra da decisão.
Artigo 683.0
(Extensão do recurso aos compartes não recorrentes)

1. O recurso interposto por uma das partes aproveita
aos seus compartes no caso de litisconsórcio necessário.
2. Fora do caso de litisconsórcio necessário, o recurso interposto aproveita ainda aos outros:
a) Se estes, na parte em que o interesse seja comum,
derem a sua adesão ao recurso;
b) Se tiverem um interesse que dependa essencialmente do interesse do recorrente;
c) Se tiverem sido condenados como devedores solidários, a não ser que o recurso, pelos seus fundamentos,
respeite unicamente à pessoa do recorrente.
3. A adesão ao recurso pode ter lugar, por meio de
requerimento, até ao termo do prazo em que deve ser
apresentada a alegação do recorrente.
4. Com o acto de adesão, o interessado faz sua a
actividade já exercida pelo recorrente e a que este vier
a exercer. Mas é lícito ao aderente passar, em qualquer
momento, à posição de recorrente principal, mediante
) exercício de actividade própria; e se o recorrente
desistir, deve ser notificado da desistência para que
possa seguir com o recurso como recorrente principal.
Artigo 684. o
(Delimitação

subjectiva

e objectiva do recurso)

1. Sendo vários os vencedores todos eles devem ser
notificados do dospacho que ad~ite o recurso; mas é
lícito ao recorrente, salvo no caso de litisconsórcio necessário, excluir do recurso, no requerimento de interposição, algum ou alguns dos vencedores.
.
2. Se a parte dispo, itivn da sentença contiver dectsões distintas, é igualmente Iícito ao recorrente restnngir o recurso a qualquer delas, uma vez quo especifique
no requerimento a decisão dr. que recorre.
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N a falta de especificação, o recurso abrange tudo o
que na parte dispositivo. da sentença for desfavorável
ao recorrente.
3. Nas conclusões da alegação, pode o recorrente restringir, expressa ou tacitamente, o objecto inicial do
recurso.
4. Os efeitos do julgado, na parte não recorrida, não
podem ser prejudicados pela decisão do recurso nem
pela anulação do processo.
Artigo 685.°
(Prno

de interposição)

1. O prazo para a interposição dos recursos é de oito
dias, contados da notificação da decisão; se a parte for
revel, nos termos do n. ° 2 do artigo 255. o, o prazo corre
desde a publicação aí referida.
2. Tratando-se de despachos ou sentenças orais, reproduzidos no processo, o prazo corre do dia em que
foram proferidos, se a parte esteve presente ou foi noti. ficada para assistir ao acto; no caso contrário, o prazo
corre nos termos do n. o 1.
3. Quando, fora dos casos previstos nos números anteriores, não tenha de fazer-se a notificação, o prazo
corre desde o dia em que o interessado teve conhecimento da decisão.
4. Se a revelia da parte cessar antes de decorridos os
oito dias po teriores à publicação, tem a sentença ou
despacho de ser notificado e começa o prazo a correr
da data da notificação.
Artigo 686.°
(Interposição do recurso, quando haja rectificação,
aclaração ou reforma da sentença)

1. Se alguma das partes requerer a rectificação, aclaração ou reforma da entença, nos termos dos artigos 667.° e (l(l9.0, o prazo para. o recurso só começa a
correr depois de notificada a decisão proferida sobre o
requerimento.
2. E tando já interposto recurso da primitiva sentença ou despacho ao tempo em que, ~ :equeri~ento da
parte contrária
'proferida
nova declsuo, rectificando,
esclarecendo ou reformando a primeira, o recurso fica
l~
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tendo por objecto a nova decisão; mas é lícito ao recorrente alargar ou restringir o âmbito do recurso em conformidade com a alteração que a sentença ou despacho
tiver sofrido.
Artigo 687.0
(Interposição

do recurso. Despacho do requerimento)

1. Os recursos interpõem-se por meio de requerimento, entregue na secretaria do tribunal que proferiu
a decisão recorrida e no qual se indique a espécie' de
recurso interposto.
2. A entrada do requerimento fixa a data da interposição do recurso.
3. Junto o requerimento ao processo, será indeferido
quando se entenda que a decisão não admite recurso, ou
que este foi interposto fora de tempo, ou que o requerente não tem as condições necessárias para recorrer.
Mas não pode ser indeferido com o fundamento de ter
havido erro na espécie de recurso: tendo-se interposto
recurso diferente do que competia, mandar-se-ão seguir
os termos do recurso que se julgue apropriado.
4. A decisão que admita o recurso, fixe a sua espécie
ou determine o efeito que lhe compete não vincula o
tribunal superior, e as partes só a podem impugnar nas
suas alegações.
Artigo 688.0
(Reclamação contra o indeferimento

ou retenção do recurso)

1. Do despacho que não admita a apelação, a revista,
o agravo ou o recurso para o tribunal pleno interposto
na Relação e bem assim do despacho que retenha o
agravo, pode o recorrente reclamar para o presidente
do tribunal que seria competente para conhecer do recurso.
2. A reclamação, dirigida ao presidente do tribunal
superior, é apresentada na secretaria do tribunal recorrido, dentro de cinco. dias, contados da notificação do
despacho que não admita o recurso. O recorrente exporá
as razões que justificam a admissão ou a subida imediata do recurso e indicará as peças de que pretende
certidão.
3. A reclamação é flutuada por apenso e apresentada
logo ao juiz ou ao relator e, quando seja deduzida __na
Relação, submetida ~t conferência na primeira sessao,
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para ser proferida decisão que admita ou mande seguir
imediatamente o recurso, ou que mantenha o despacho
reclamado.
N o último caso, o despacho ou o acórdão proferidos
sobre a reclamação podem mandar juntar certidão doutras peças que entendam necessárias.
4. Se o recurso for admitido ou mandado subir imediatamente, o apenso é incorporado no processo principal i se for mantido o despacho reclamado, é notificada
a parte contrária, junta certidão das peças indicadas
pelo reclamante e pelo tribunal, e con"'tado o processo
em três dias.
5. Depositadas as custas e feito o preparo para a
expedição e julgamento da reclamação, o processo é
d:sapensado e remetido à secretaria do tribunal superI.or. Até à remessa do processo, a parte contrária pode
diser o que se lhe oferecer sobre a reclamação e juntar
documentos.
Artigo 689.°
(Julgamento

da reclamação)

.1. Recebido o processo no tribunal superior, é imedlatamente submetido à decisão do presidente, que,
dentro de quarenta e oito horas, resolverá se o recurso
d.eve ser admitido ou subir imediatamente.
Se o presldente não se julgar suficientemente elucidado, pode
requisitar, por ofício, os esclarecimentos ou as certidões
que. entenda necessários, contanto que não protele a
declsão por mais de oito dias.
2. A decisão do presidente não pode ser impugnada,
mas, se mandar admitir ou subir imediatamente o re~,:r~o! não obsta a que o tribunal ao qual o recurso é
lrIgldo decida em sentido contrário.
3", O proces o baixa dentro de quarenta e oito horas,
depols de ser proferida a decisão, para ser incorporado
no processo principal.
N este processo, o juiz ou o relator lavrará despacho
em conformidade com a decisão superior.
Artigo 690.°
(Ónus de alegar c de formular

conclusões)

l. O recorrente de\"e apresentar a sua alegação, na
qual concluirá pela indicação dOR fundamentos por que
pede a alteração ou anulação da decisão.
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2. Na falta de alegação, o recurso é logo julgado
deserto. Se a alegação não tiver conclusões ou não especificar a norma jurídica violada, quando a especificação
seja necessária, o tribunal superior não conhece do
recurso.
3. Quando as conclusões ou a especificação da alegação forem deficientes ou obscuras, deve o juiz ou o
relator convidar o recorrente a completá-las ou esclarecê-las, sob pena de não se tomar conhecimento do recurso; os juízes adjuntos podem assumir a iniciativa
desta diligência, submetendo-se a proposta a decisão
da conferência.
4. A decisão de convidar o recorrente a completar ou
esclarecer as conclusões da alegação é notificada à parte
contrária, que pode responder ao aditamento ou esclarecimento que o interessado apresentar.
5. O disposto neste artigo não é aplicável aos recursos interpostos pelo Ministério Público, quando recorra
por imposição da lei.
SECÇÃO

II

Apelação
SUDSECÇÃO

Interposição

I

e efeitos do recurso
Artigo 691.0

(De que decisões

pode apelar-se)

1. O recurso de apelação compete da sentença final
e do despacho saneador que conheçam do mérito da
causa.
2. A sentença ou o despacho saneador que decid~ln
sobre a procedência de alguma excepção peremptóna,
que não seja o caso julgado, conhecem do mérito da
causa.
Artigo 692.0
(Efeito da apelação)

1. A apelação interposta
alçada suspende a execução

dos tribunais
da sentença.

que não tên1

1." Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 14

1031

2. A apelação interposta do tribunal de comarca tem
igualmente efeito suspensivo, a não ser:
a) Quando a sentença se funde em letra, livrança,
cheque, vale, factura conferida ou outro escrito assinado pelo réu;
b) Quando a sentença ordene demolições, reparações
ou outras providências urgentes;
c) Quando arbitre alimentos;
d) Quando a suspensão da execução seja susceptível
de causar à parte vencedora prejuízo
considerável.
Â. parte vencida pode, neste caso, evitar a execução,
desde que declare, quando ouvida, que está pronta a
prestar caução.
Artigo 693.°
(Declaração do efeito devolutivo e exigência

de caução)

1. O efeito meramente devolutivo não é declarado
sem requerimento do apelado.
O requerimento será feito dentro dos três dias subsequentes à notificação do despacho que admita a apelação
e nele se pedirá que se extraia traslado, com indicação
das peças que, além da sentença, este deva abranger.
2. Não querendo ou não podendo obter a execução
provisória da sentença, pode o apelado requerer, dentro
do prazo estipulado no número anterior, que o apelante
preste caução, se não estiver já garantido por hipoteca
Judicial; a caução pode também ser requerida no prazo
d: três dia, a contar da notificação do despacho que
nao atribuir à apelação efeito meramente devolutivo.
Artigo 694.0
(Termos a seguir na declaração do efeito devolutivo)

1: Requerida a declaração do efeito meramente devol\ltn·o, é ouvido o apelante no cuso da nl ínea d) do n." 2
do artigo 692.°
2 '. Â. decisão proferida só pode ser impugnada na respectlva alegação.
,
3. Sendo def rido o r querimento, marcar-so-a prazo
para o tralado, que é pago P lo requerente-
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Artigo 695.o
(Fixação da caução)

A caução a que se referem a alínea d) do n." 2 do
artigo 692.° e o n," 2 do artigo 693. pode ser prestada
por qualquer meio, devendo atender-se na sua fixação:
a) Ao montante da condenação, quando se trate de
prestação em dinheiro ou em géneros;
b) Ao valor dos bens, determinado pelo valor da
causa, quando se trate de entrega de bens mobiliários;
c) Ao rendimento dos bens durante dois anos, quando
se trate de entrega de bens imobiliários, computando-se
o rendimento em 5 por cento do valor dos bens determinado pelo valor da causa;
d) Ao custo provável da prestação, calculado pelo
valor da causa, quando se trate de prestação de facto
positivo ou negativo.
0

Artigo 696.0
(Arbitramento

para fixação da caução)

Se o apelante tiver sido condenado somente em parte
do pedido e houver dificuldade em fixar a caução correspondente, determinar-se-é, mediante avaliação feita
por um perito nomeado pelo juiz, em que proporção
está essa parte com a totalidade do pedido.
Artigo 697.o
(Traslado para se processar o incidente

da caução)

1. Se a prestação da caução ou a falta dela der causa
a demora excedente a dez dias, extrair-se-é traslado
para se processar o incidente e a apelação seguirá os
seus termos.
2. O traslado só compreende, além da sentença, as
peças que sej am indispensáveis,
designadas por despacho.
SUDSECÇÃO

II

Expedição do recurso
Artigo 698.°
(Notificação

Deferido
e satisfeito
rior, serão
que forem

da conta ou aviso pelo correio)

o requerimento de interposição do recurso
o mais que fica disposto na subsecção antecontadas e pagas ou depositadas as custas
devidas.
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Artigo 699.°
(Exame para alegasões

e expedição

do recurso)

1. Pode qualquer das partes, até dois dias depois do
depósito das custas, requerer exame para alegação antes de ser expedido o recurso. :B aplicável, neste caso, o
disposto nos artigos 705.° e 706.·
2. Recebido o processo ou findo o prazo do último
exame, é aquele entregue no tribunal superior ou para
aí expedido, dentro de quarenta e oito horas.
3. Se nenhuma das partes tiver requerido exame,
o prazo para a entrega ou expedição começa a correr
do termo do prazo em que aquele podia ser requerido.

SUBSECÇÃO

III

JulgaD1ento do recurso
Artigo 700.°
(Função

do relator.

Reclamação

para a conferência)

1. O juiz a quem o processo ror distribuído fica
sendo o relator, competindo-lhe deferir a todos os termos
até final.
2. Na decisão do obj ecto do recurso e de todas as
questões que se suscitarem intervêm, pela sua ordem,
os juizes seguintes ao relator. A designação de cada um
destes juizes fixa-se no momento em que o processo
lhe ror com vista e subsiste ainda que o relator seja
s:ubsti tuído.
3. Salvo o dispo to no artigo 688.°, quando a parte
Se considere prejudicada por qualquer despacho do relator, que não sej a de mero expediente, pode requerer
que sobre a matéria do despacho recaia um acórdão.
O relator deve submeter o caso à conferência, depois
de ouvida a parte contrária, e mandará o processo a
vistos por quarenta e oito horas, quando o julgue necessário.
4. Do acórdão a que se refere o. número .an~erior
Pode agravar a part
que se consIdere prepl(hcada
pela decisão, mas o agravo só subirá a final.
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Artigo 701. °
(Exame preliminar

do relator)

Feito o preparo que for devido, a secretaria procede
à revisão do processo, finda a qual os autos são conclusos ao relator para apreciar se o recurso é o próprio,
se deve manter-se o efeito que lhe foi atribuído e se
alguma circunstância
obsta ao conhecimento do seu
objecto.
Artigo 702.°
(Erro na espécie

de recurso)

1. Se o relator entender que o recurso próprio é o
agravo, levará o processo à conferência para esta decidir.
2. Se for decidido que o recurso siga como agravo,
o acórdão é notificado às partes que ainda não tenham
alegado, para apresentarem a sua alegação dentro do
prazo fixado no artigo 743.°
3. Tanto os juízes adjuntos como as próprias partes
podem suscitar as questões prévias de que tratam este
artigo e os dois seguintes, devendo observar-se, quando
o fizerem, o disposto nesses preceitos.
Artigo 703.°
(Erro quanto

ao efeito

do recurso)

1. Se o relator entender que deve alterar-se o efe~to
do recurso, levará igualmente o processo à conferência2. Se a questão for levantada por alguma das partes,
o relator mandará ouvir, por quarenta e oito horas, a
parte contrária, se ainda não tiver respondido, e só
depois levará o processo à conferência.
.
3. Decidindo-se que à apelação, recebida no efeIto
meramente devolutivo, deve atribuir-se efeito suspensivo, expedir-se-ã
ofício, se o apelante o requerer, para
ser suspensa a execução. O ofício conterá unicamente
a identificação da sent nça cuja execução deve ser
suspensa.
4. Quando, ao invés, se julgue que a ape1a,ão, roccbida nos dois C'feitos, devia sê-lo no efeito meramente
devolutivo, o relator mandará passar traslado; se o
apelado o requerer: o traslado, que baixa à 1." mstanA
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cia, conterá somente o acórdão e a sentença recorrida,
salvo se o apelado requerer que abranja outras peças
do processo.
Artigo 704.°
(Não conhecimento

do objecto

do recurso)

1. Se entender que não pode conhecer-se do recurso,
relator faz a exposição escrita do seu parecer e man·dará ouvir, por quarenta e oito horas, cada uma das
partes, se estas ainda não tiverem alegado.
2. Em seguida, vai o processo com ~ista, por quarenta e oito horas, a cada um dos dois juízes imediatos,
-decidindo-se depois a questão prévia na primeira sessão.
3. Quando a questão for suscitada pelo apelado na
sua alegação, é ouvido unicamente o advogado do
.apelante e seguir-se-ão depois os mesmos termos.
'0

Artigo 705.°
(Exame para alegações)

1. Quando haja de conhecer-se do objecto. do recurso,

.? relator nomeia advogado aos ausentes, lllcapaz~s. e
lJ~.c~rtos, se não puderem s~r representados pelo MinisPúblico, e, em segUIda, fixa prazo, entre dez e
vlI~te dias, para alegarem por escrito as partes que não
haJam requerido exame para alegação na 1.& instância.
2. Se houver, porém, mais de um recorrente ou mais
de Um recorrido com advogados diferentes, tem cada um
deles para alegar um prazo distinto e sucessivo, segundo
a ordem que for determinada pelo juiz.
3. Durante o prazo fixado para a alegação, é facultado à parte respectiva o exame do processo.
4. Se tiverem apelado ambas as partes, o primeiro
a~el~nte tem ainda, depois da alegação do sef5undo,
dneIto a exame do processo, mas somente para impugn.ar o fundamentos da egunda apelação.
t~rIO

Artigo 706.°
(Junção

de do(.umcntos)

1. Com as alegações podem as partes junta! d~C\lm~ntos, quando se verifiquem 0'< cnsos c.'CCpclOnals
3 do artig-o 516. ou quando a
~r("'lstos nos n. 2
' .
.
llln
ll~ ÇU? apen~: se tenha torna~10 ll('CeSS~lr~a~~m;onse"<l CnCla <10Julgamento proferido na 1. instância0

OI
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2. Os documentos supervenientes podem ser juntos.
até se iniciarem os vistos aos juízes. E até este momento podem igualmente ser juntos os pareceres de
advogados, professores ou técnicos.
3. li: aplicável à junção de documentos, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 552.°, cumprindo ao relator autorizar ou recusar essa junção.
Artigo 707.·
(Vista ao Ministério

Público e aos juíxes)

1. Apresentadas as alegações, dá-se vista do processo·
ao Ministério Público, se não tiver alegado nem respondido no tribunal superior, para se pronunciar sobre
a má fé dos litigantes e a nota da revisão efectuada
pela secretaria e para promover as diligências adequadas, quando verifique a existência de qualquer infracção da lei.
2. Em seguida, o processo vai com vista aos dois
juízes adjuntos, pelo prazo de catorze dias a cada um,
e depois ao relator, pelo prazo de vinte e oito dias.
3. Mas se, antes de ordenar a vista, o relator entender
que a causa, pela sua simplicidade, pode ser julgada
independentemente
de vistos, levará o processo à conferência e julgar-se-á logo, se assim se resolver.
ArLigo 708.0
(Diligências

necessárias)

1. Se o relator ou algum dos adjuntos reputar necessária alguma diligência, é a questão resolvida em
conferência.
2. Vencendo-se a necessidade da diligência, será ordenada por acórdão e, uma vez realizada, continu~ a
vista para o julgamento. Oe juízes que já tiverem VlStO
o processo podem ter nova vista, por cinco dias, a fim
de examinarem o resultado da diligência.
Artigo 709.·
(Julgamento

do objecto

do recurso)

1. Os juízes, depois de examiuarem o processo, põem
nele o .seu visto, datando e asaiuando j tt'rminados OS
vistos, a secretaria faz entrar o processo cm tabeln. para
julgamento.
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2. No dia do julgamento, o relator lê o projecto do
acórdão t', em seguida, dão o seu voto os juízes adjuntos, pela ordem dos vistos; sempre que possível, será
facultadu, no início da sessão, uma fotocópia ou uma
cópia manuscrita ou dactilografada do projecto a cada
um dos adjuntos e ao presidente do tribunal.
3. A decisão é tomada por maioria, sendo a discussão
dirigida pelo presidente, que desempata quando não
possa formar-se maioria.
Artigo 710.0
(Julgamento

dos

agravos

que

sobem

com

a apelação)

.1. A apelação e os agravos que com ela tenham subIdo são julgados pela ordem da sua interposição; mas
os ~gravos interpostos pelo apelado que interessem à
deCIsão da causa só são apreciados se a sentença não
for confirmada.
2. Os agravos só são providos quando a infracção
cometida tenha influído no exame ou decisão da causa
Ou quando, independentemente
da decisão do litígio,
o provimento tenha interesse para o agravante.
Artigo 711. o
(Falta

ou impedimento

dos juízes)

f 1. O relator é substituído pelo primeiro adjunto nas
d~lta~ ou impedimentos que não justifiquem segunda
Istl'lbuição e enquanto esta se não efectuar.
2. Se a falta ou impedimento respeitar a um dos juíz,els.adjuntos, a substituição cabe ao juiz seguinte ao
u tImo deles.
Artigo 712.0
(Modificabilidade

das

decisões

do colectivo)

~. As respostas do tribunal colectivo aos quesitos não
em ser alterada pela Relação, salvo:
a) Se do proces o constarem todo os elementos de
P rO\'a
que erviram
.
d e base
b
rase jare. pos t a;
s ) Se os elementos fornecidos pelo proces o impuer~m uma resposta diversa, insusceptível de ser dest l'111dap.
•
or quaisquer outras provas;
v c~ Se o r corrente apresentar documento novo superaeUIente e que, por ei só, . ej a suficiente para destruir
prova em que a resposta a sentou.
po
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2. Pode a Relação anular, porém, a decisão do colectivo, mesmo oficiosamente, quando repute deficientes,
obscuras ou contraditórias as respostas aos quesitos formulados ou quando considere indispensável a formulação de outros nos termos da alínea f) do artigo 650.°
3. Se alguma das respostas aos quesitos não contiver,
como fundamentação,
a menção pelo menos dos meios
concretos de prova em que se haja fundado a convicção
dos julgadores e a resposta for essencial para a decisão
da causa, a Relação pode, a requerimento do interessado e nos termos aplicáveis do artigo 708.°, mandar
que o colectivo fundamente
a resposta, repetindo,
quando necessário, a produção dos meios de prova que
interessem
fundamentação;
se esta for já impossível
de obter com os mesmos juízes ou se for impossível a
repetição dos meios de prova necessários, o juiz da
causa limitar-se-á a justificar a razão da impossibilidade.
à

Artigo 713.°
(Elaboração

do acórdão)

1. O acórdão definitivo é lavrado de harmonia com a
orientação que tenha prevalecido, devendo o vencido,
quanto
decisão ou quanto aos simples fundamentos,
assinar em último lugar, com a sucinta menção das
razões de discordância.
2. O acórdão principia pelo relatório, exporá em seguida os fundamentos e concluirá pela decisão, ob ervan do-se na parte aplicável o mais que fica disposto
nos artigos 650. o a 665. o
3. Quando o relator fique vencido relativamente
à
decisão ou a todos os fundamentos desta, é o acórdão
lavrado pelo primeiro adjunto vencedor, o qual deferirá ainda aos termos que se seguirem, para integração,
aclaração ou reforma do acórdão.
4. Se o relator for apenas vencido quanto a algum
dos fundamentos ou relativamente a qualquer questão
acessória, é o acórdão lavrado pelo juiz que o presidente
designar.
à

Artigo 714.0
(Publicação

do resultado

da votação)

1. Se não for possível lavrar imodiatamonto o acórdão, 6
o resultado do quo so d cidir publicado, depois do registado num livro de lembrançns,
que o' juizos assinarão.

ORDEM DO EXERCITO

1." Série

N.o 14

1039

2. O juiz a quem competir a elaboração do acórdão
fica com o processo e apresentará o acórdão na primeira
sessão.
3. O acórdão tem a data da sessão em que for assinado.
Artigo 715.0
(Conhecimento

imediato

do objecto

da apelação)

Embora o tribunal de recurso declare nula a sentença
proferida na La instância, não deixará de conhecer do
objecto da apelação.
Artigo 716.°
(Vícios

e reforma

•

do acórdão)

1. E aplicável à 2.· instância o que se acha disposto
nos artigos 666.° a 670.°, mas o acórdão é ainda nulo
quando for lavrado contra o vencido ou sem o necessário vencimento.
2. A rectificação, aclaração ou reforma do acórdão,
bem como a arguição de nulidade, são decididas em
conferência. Quando o pedido ou a reclamação forem
complexos ou de difícil decisão, pode esta ser precedida
de vista por quarenta e oito horas, a cada um dos juízes adjuntos.
Artigo 717. o
(Acórdão

lavrado

contra

o vencido)

Considera-se lavrado contra o vencido o acórdão proferido em sentido diferente do que estiver registado no
livro de lembranças.
Artigo 718.0
(Reforma

do acórdão)

1. Se o Supremo Tribunal de Justiça anular o acórdão e o mandar reformar, intervirão na reforma, sempre que possível, os mesmos juízes.
2. O acórdão será reformado nos precisos termos que
o Supremo tiver fixado.
Artigo 719.°
(Baixa

do processo)

1. Se do acórdão não for interposto recurso, o processo baixa
L,... instância,
em ficar na Relação traslado algum.
à
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2. A baixa efectua-se, independentemente
de requerimento, promoção ou despacho, no prazo de dez dias,
a contar do trânsito em julgado do acórdão ou, sempre
que haj a lugar a pagamento de custas ou à restituição
de preparos, depois de ultimadas as diligências necessárias.
Artigo 720.°
(Defesa contra

as demoras

abusivas)

Se ao relator parecer manifesto que a parte pretende,
com determinado requerimento, obstar ao cumprimento
do julgado ou à baixa do processo ou à sua remessa
para o tribunal competente, levará o requerimento à
conferência, podendo esta ordenar, sem prejuízo do
disposto no artigo 456.°, que o respectivo incidente se
processe em separado.
SECÇÃO III

, Recurso de revista
SUBSECÇÃO

Interposição

J

e expedição do recurso
Artigo 721.°

(De que decisões

pode recorrer-se

de revista)

1. Cabe recurso de revista do acórdão da Relação,
proferido sobre recurso de apelação, quando conheça do
mérito da causa.
2. O fundamento específico do recurso de revista é a
violação da lei substantiva, que podo consistir tanto no
erro de interpretação ou de aplicação, como no erro de
determinação da norma aplicável j acessõriamcnte, pode
alegar-se, porém, alguma das nulidades previstas nos
artigos 668.° e 716.°
.
3. Por lei substantiva devem entend r-se: as regras
de direito, de carácter substantivo, emanadas dos órgãos da soberania, 11o.('io11a18
ou estrangeiros j os usos
e costumes, quando tenham força de lei; as convenções
e tratados internacionaia.
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Artigo 722.°
(Fundamentos

da revista)

1. Sendo o recurso de revista o competente, pode o
recorrente alegar, além da violação de lei substantiva,
a violação de lei de processo, de modo a interpor-se do
mesmo acórdão um único recurso, ainda quando, nOR
termos do artigo 710.°, o acórdão tenha sido proferido
sobre agravos e sobre o obj ecto de recurso de apelação.
2. O erro na apreciação das provas e na fixação dOI!
factos materiais da causa não pode ser objecto de re-curso de revista, salvo havendo ofensà duma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.
3. Se o recorrente pretender impugnar a sentença ou
o acórdão somente com fundamento nas nulidades dos
artigos 668.° e 716.°, deve interpor o recurso de agravo.
Neste caso, se a sentença ou acórdão for anulado, da
decisão que o reformar pode depois recorrer-se de revista com fundamento na violação de lei substantiva.
Artigo 723.°
(Efeito

do recurso)

O recurso de revista só tem efeito suspensivo em
questões sobre o estado de pessoas.
Artigo 724.°
(Despacho

do relator)

1. O relator proferirá despacho, admitindo ou reJeItando o recurso, e declarando os seus efeitos, quando o
admitir.
2. Se o recurso for admitido no efeito suspensivo,
pode o recorrido exigir a prestação de caução, sendo
neste caso apl icáveis as disposições dos artigos 693.° e
seguintes; se o efeito for meramente devolutivo, pode
o recorrido requerer, DOprazo indicado no artigo 693.°,
que se extraia traslado. O relator fixará o prazo para
o traslado, que compreende unicamente o acórdão, salvo
se o recorrido fizer, à sua custa, inserir outras peças.
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Artigo 725.
(Expedição

N,o 14
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0

do recurso)

À expedição do recurso é aplicável o que fica disposto>
nos artigos 698. o e 699. o

SUBSECÇÃO

II

Julganaento do recurso
Artigo 726.o
(Aplicação

do regime

da apelação)

São aplicáveis ao recurso de revista as disposiçõesrelativas ao julgamento da apelação interposta para a
Relação, com excepção do que se estabelece nos artigos 712. e 715. e salvo ainda o que vai prescrito nos
artigos seguintes.
0

0

Artigo 727.o
(Junção

de' documentos)

Com as alegações podem juntar-se documentos supervenientes, sem prejuízo do disposto no n,? 2 do artigo 722.° e no n." 2 do artigo 729.
0

Artigo 728.0
(Vista aos juízes

e vencimento)

l. Para haver vencimento quanto ao objecto do recurso são necessários três votos conformes.
2. Se não houver conformidade dos votos dos juízes
que tenham visto o processo, vai este com vista aos doisjuízes imediatos.
Artigo 729.°
(Termos

em que julga o tr.ibunal de revista)

l. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, O Supremo aplica definitivamente o regime jurídico que julgue adequado.
2. A decisão da 2." instância, quanto à matéria de
facto, não pode ser alterada, salvo o caso excepcional
previsto no n." 2 do artíco 722.
0

1.' Série
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3. O processo só volta à 2.a instância quando o Suo
premo entenda que a decisão de facto pode e deve ser
ampliada em ordem a constituir base suficiente para a
decisão de direito.
Artigo 730.°
(Novo

julgamento

na Relação)

1. No caso excepcional a que se refere o n." 3 do
artigo anterior, o Supremo, depois de definir o direito
aplicável, manda julgar novamente a causa, em harmonia com a decisão de direito, pelos mesmos juízes
que intervieram na 2." instância.
2. Se, por falta de elementos de facto, o Supremo
não puder fixar com precisão o regim e jurídico a aplicar, a nova decisão da 2.a instância
admitirá recurso
de revista nos mesmos termos que a primeira.

Artigo 731.°
(Reforma

do acórdão

no caso

de nulidades)

J. Quando for julgada procedente alguma das nulidades previstas nas alíneas c) e e) e na segunda parte
(la al íuea ti) do artigo 668.° ou quando o acórdão se
mostre lavrado coutra o vencido, o Supremo supl'lra a
nulidade, declarará em que sentido a decisão deve considerar-se modificada e conhecerá dos outros fundamentos do recurso.
2. Se proceder alguma das restantes nulidades do
acórdão, mandar-se-á baixar o processo, a fim de se
fazer a reforma da decisão anulada, pelos mesmos juízes quando possível.
0. A nova decisão que vier a ser proferida, de harmonia com o disposto no número anterior, admite recurso ele revista nos mesmos termos que a primeira.
Artigo 732.°
(Nulidades

dos acórdãos)

l'; apli(':Í\('1 ao acórdão do Supremo o disposto no
artigo 71G.o

1044.
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SECÇÃO IV

Agravo
SUBSECÇÃO

Agravo interposto

I

na 1." instância

DlnSÃO

I

Interposição e efeitos do recurso
Artigo 733.o
(De que decisões cabe o agravo)

o

agravo cabe das decisões,
de que não pode apelar-se.

susceptíveis

de recurso,

Artigo 734.0
(Agravos que sobem imediatamente)

1. Sobem imediatamente
os agravos interpostos:
a) Da decisão que ponha termo ao processo;
b) Do despacho proferido sobre as reclamações
contra

o questionário;

c) Do despacho

pelo qual o juiz se declare impedido
ou indefira o impedimento
oposto por alguma das partes;
d) Do despacho que julgue o tribunal absolutamente
incompetente;
e) Dos despachos proferidos depois da decisão final.
2. Sobem também imediatamente
os agravos cuja TPtenção os tomaria
nbsolutaments
imiteis.
Artigo 735.°
(Subida diferida)

I. Os agravos ~fio incluídos
no art.igo anterior
so~lem com o prll!lmro reC~rR? que, depois
eles serem
interpostos,
haja de subir llllediatamcnte.
2. Se não houver
recurso
da decisão
que pou hn
termo ao processo, os agraYos 1]11(' deviam subir com
esse recurso ficam sem efeito, salvo SP tiverem intereRSP
pam o ngravnnl('
in<1('ppndplllp)lH'ldp
daqueln <lC'(.iRf!o.

ue
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N este caso, sobem depois de a decisão transitar em julgado, caso o agravante o requeira no prazo de cinco
dias.
3. Se não houver recurso do despacho proferido sobre as reclamações contra o questionário, os azravos
que devessem subir com esse recurso sobem e~ conjunto logo que o questionário estej a definitivamente
organizado.
Artigo 736.0
(Agravos que sobem nos próprios autos)

1. Sobem nos próprios autos:
•
a) Os agravos das decisões que ponham termo ao
processo no tribunal recorrido ou suspendam a instância e aqueles que apenas subam com os recursos dessas
decisões;
b) O agrayo da decisão proferida sobre as reclamações deduzidas contra o questionário, salvo se o juiz
lhe atribuir efeito meramente devolutivo, e os que com
e]e subirem.
2. Tendo-se agravado do despacho proferido sobre as
reclamações contra o questionário, decidido o recurso
pola Relação, o processo baixa à 1. a instância depois de
se extraírem as peças necessárias para que possam subir
ao Supremo os agravos interpostos dos restantes despachos.
Artigo 737.0
(Agravos que sobem em separado)

1. Sobem em separado dos autos principais os agrano artigo anterior.
2. FOl'mar-se-á um único processo com os agravos
qlH' subam conjunbnnente,
em separado dos autos pr in«ipais.
vos não compreendidos

Artigo 738.0
(Subida dos agravos

nos procedimentos

cautelares)

1. Quanlo aos agrtt\'os interpostos de despachos proferidos nOS procedimentos cautelares observar-se-é o seguinle:
ri) O recul'!;O iulerposto
do despaeho
que indefira
l iminnrmoulc
o re:-<pccti\'o requerimento ou que não
OJ'[Il'lIP
n pl'o\'idt'll('ia sohp inied.iut amonto, nos próprios
uutos do prm·pdinH'Jlto eautelar;
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b) O agravo do despacho que ordene a providência
sobe imediatamente,
em separado;
c) Os recursos interpostos de despachos anteriores
sobem juntamente
com os agravos mencionados nas
alíneas a) ou b). Os recursos de despachos posteriores
só subirão quando o procedimento cautelar esteja findo.
2. O recurso interposto do despacho que ordene o
levantamento da providência sobe imediatamente,
em
separado.
Artigo 739.°
(Subida

dos

agravos

nos

incidentes)

1. Em relação aos incidentes, como tais designados
na lei, o regime é o seguinte:
a) Se o despacho não admitir o incidente, o agravo
que dele se interpuser sobe imediatamente e subirá nos
próprios autos do incidente ou em separado, consoante
o incidente seja processado por apenso ou juntamente
com a causa principal;
b) Admitido o incidente, se este for processado por
apenso, os agravos interpostos dos despachos que se
proferirem só subirão quando o processo do incidente
estiver findo. Se o incidente for processado juntamente
com a causa principal, os agravos de despachos proferidos no incidente sobem com os agravos interpostos de
despachos proferidos na causa principal.
2. Quando houver agravos que devam subir nos autos do incidente processado por apenso, serão estes, para
esse efeito, desapensadoa da causa principal.
Artigo 740.°
(Agravos

com

efeito

suspensivo)

.1. 'I'ôm efeito suspensivo os agravos que subam ime(lJatamente nos próprios autos.
2. Dos outros, só têm efeito suspensivo:
a) Os agravos interpostos de despachos que tenham
aplicado multas;
b) Os agr~vos. de despachos que hajam ordenado
entrega de dinheiro ou pris ão, estando o tribunal seguro com depósito 011 caução;
c) OR agravos de decisões que tenham ordenado o
cnncclumontn
de qualquer regiHto;
rI) Os agravos a que o juiz fixar C'AHC' efr-ito ;
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e) Todos os demais a que a lei atribuir expressamente o mesmo efeito.
3. O juiz só pode atribuir efeito suspensivo ao
agravo, nos termos da alínea d) do número anterior,
quando o agravante o haja pedido no requerimento de
interposição do recurso e, depois de ouvir o agravado,
reconhecer que a execução imediata do despacho é susceptível de cauaar ao agravante prejuízo irreparável
ou de difícil reparação.
Artigo 741. o
(Fixação da subida e do efeito

•
do recurso)

N O despacho que admita o recurso deve declarar-se
se sobe ou não imediatamente e, no primeiro caso, se
sobe nos próprios autos ou em separado; deve declarar-se ainda o efeito do recurso.

Expedição do reourso
Artigo 742.°
(Notificação

do despacho; peças que hão-de
o recurso)

instruir

1. O despacho que admita o recurso é notificado às
partes no prazo de vinte e quatro horas.
Z. Se o agravo houver de subir imediatamente e em
separado, as partes indicarão, por meio de requerimento, nas quarenta e oito hora' seguintes à notificação,
as peças do pl'OCeRSOde que pretendem certidão para
instruir o recurso.
3. São sempre transcritos, por conta do agravante,
a decisão de que se recorre e o requerimento para a interposição do agravo; e certificar-se-á narrativamente
a data da apresentar;ão do requerimento de interposição,
a data da uotificação
ou publicação do despacho ou
seuteuça de que se recorre e o valor da causa. Se faltar
a10'u111 destes elementos, o tribunal superior requisit{lo-á directamente ao tribunal por simples ofício.
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Artigo 743.°
(Oferecimento

das alegações)

1. Dentro de oito dias, a contar da notificação
do
despacho que admita o recurso, apresentará
o agravante
a sua alegação.
2. O agravado pode responder dentro do prazo de oito
dias, a contar do termo do prazo fixado para a alegação do agravante.
3. C0111 as suas alegações, podem um e outro juntar os
rlocumentos
que lhes sej a lícito oferecer.
4. Durante
os prazos fixados, a secretaria
facilitará
o processo às partes, sem prejuízo do andamento
regular da causa quando o recurso o não suspenda,
e passará as certidões que tiverem sido pedidas.
Artigo 744.°
(Sustentação

do despacho

ou reparação

do agravo)

1. Eindos os prazos concedidos
às partes para alegarem,
a secretaria
autua as alegações
do agravante
e do agravado com as respectivas
certidões e documentos e faz tudo concluso ao juiz para sustentar
o despacho ou reparar
o agravo.
2. Se sustentar o despacho, o juiz pode mandar juntar ao processo ns certidões
que entenda
necessárins
e o processo é remetido
em Reguida
ao tribunal
superior.
3. Se o juiz, porém, reparar o agravo, pode o agra"ado requerer, dentro Ul' quarenta o oito horas, a contar
da notificação do despacho de repnração , que o processo
de agravo suba, tal como está, para 1'1(' decidir n questão
sobre que recaíram
os dois despachos opostos. Quando
o ngravado
use desta faculdade,
fica tendo, a partir
desse momento,
a posição de agravante.
4. No caso de reparação,
se o primifivo
agravo não
suspender a execução do respectivo despacho, juntar-se-á ao processo principal
certidão do novo despacho',
para ser cumprido.
Artigo 745.°
(Termos

a seguir quando o agravo suba imediatamente
nos próprios autos)

Re O agravo subir imediatamente
nos próprios autos,
seguem-se' os termos prescritos
nos artigos anteriores,

1.' Séri»
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com excepção do que se refere à passagem de certidões
e à autuação,
em separado,
das alegações e documentos, porque estas peças são incorporadas
no processo.
Arbigo 746.°
(Alegação

quando

o agravo não suba imediatamente)

1. Se o agravo não subir imediatamente,
o ngravante
pode alegar nos oito dias seguintes
à notificação
do
despacho que admita o recurso ou na altura em que o
agravo haj a de subir.
2. Se por qualquer motivo ficar sem efeito o recurso
com o qual () ag-ra\"o devia subir, observur-se-á
o disposto nos n." 2, P
do artigo 736.", eOlUO se tal recurso
não tivesse sido interposto.

a

Artigo 74.7.°
(Termos

a seguir quando o agravo não suba logo,
mas se ofereça logo a alegação)

1. Quando

o agravante
alegue logo após a notifique admita o recurso, seguir-se-ão
os termos prescritos nos artigos 742.° a 744.°, com excep,'ào do que se refere II passagem de certidões e à autuação das alega<,'ões c documentos.
Proferido
o despacho de sustentação,
08 termos
posteriores
do recurso
ficam suspem:os até ao momento em que o agravo deva
subir; sendo o agravo reparado,
são suspensos igualmente os termos posteriores
ou finda o recurso,
conforme o agravado
use ou não da faculdade
concedida
pelo n." 3 do artigo 7-14.°
2. Quando chegue o momento em que o agravo deva
subir, se a subida não tiver lugar nos autos principais,
são as partes notificadas
para indicar.
dentro de quarenta e oito horas. as peças do pro('es~o de que pn'tondem certidão e a secretaria
cumprirá
o disposto no
artigo 742.°

cação do despacho

Artigo 748.°
(Termos do agravo que não suba imediatamente
quando a alegação não seja logo oferecida)

1. Qnnllclo O :lg-raY:lIItC' só queira alegar na altura
cm que o ngTaYO haja de subir, suspensos os termos do
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recurso posteriores à notificação do despacho que o
admita, observar-se-a o seguinte:
fI,) Se o agravante for o recorrente no recurso que
faz subir os agravos retidos, cada uma das partes apresentará uma só alegação para todos os agravos.
b) Se o agravante for o recorrido no recurso que determina a subida dos agravos retidos, apresentará a
alegação respeitante ao agravo juntamente com a alegação relativa àquele recurso e o agravado poderá responder apenas quanto à matéria do agravo, dentro do
prazo de oito dias, nos termos do artigo 743.°
2. Os termos do agravo retido são os termos próprios
do recurso com que ele subir; mas se esses termos forem
os dos artigos 743.° e seguintes, o juiz pode reparar o
último n:gravo.
3. Quando se verifique a hipótese prevista no n." 3
do artigo 735.° ou outra semelhante, serão notificados
os agravantes c os agravados para o prosseguimento
dos recursos, equivalendo a notificação ~t dos despachos
que os tenham admitido. Cada uma das partes apresentará uma alegação conjunta para os vários agravos
em que seja agravante e apresentará da mesma forma
uma alegação conjunta para todos aqueles em que for
agrayada.
Dl\lS:i.O

Julgamento

III

do

recurso

Artigo 749.°
(Aplicação

do regime

do julgamento

da apelação)

Ao julgamento do agravo são aplicáveis, na parte
~m que o puderem ser, as disposições que regulam o
Jul~'amento da apelação, salvo o que vai prescrito nos
artIgos seguintes.
Artigo 750.°
(Efeitos

da deserção

ou desistência

do agravo)

A des~rc;ão ou desistência do ag'l'avo não prejudica
o ('~nheClment~ dos outros agravos que com ele tenham
subido, mas cUJa apreciação seja independente da subsistência daquele.
Artigo 71)1.0
(Questões

prévias)

1. Se ent.p]Hlel' que deve RPr ul erndo o l'('~'illlC fi ado
para a suhida do recurso, deve o relato!' levar o proí
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cesso imediatamente à conferência; para decidir. Sendo
a questão levantada por alguma das partes, mandará
ouvir a parte contrária, por quarenta e oito horas, se
ainda não tiver respondido.
2. Se o recurso tiver subido em separado, quando
devesse subir nos próprios autos, requisitar-se-ao estes,
juntando-se-lhes
em seguida o processo em que o
agravo tenha subido.
3. Decidindo-se, invenmmente, que o recurso que
subiu nos próprios autos deveria ter subido em separado, pode o interessado requerer que se proceda em
harmonia com essa decisão. Deferido o requerimento,
serão notificadas as partes para indiccrem as peças necessár ias à instrução do agravo, as quais "er110 autuaelas com as alega,ões; seguidamente, baixarão os autos
principais à 1.& instância.
4. Se for alterado o efeito do recurso, pode o iuteressado requerer que baixe imediatamente ordem para
ser cumprida na La instância a alteração determinada.
Artigo 752.°
(Vista

do processo

e julgamento)

1. Quando o Ministério Público deva intervir, ser-lhc-âo continuados os autos por sete dias e, em se-

guida, irá o proccsso com vista aos adjuntos e ao relator para o julgamcnto final, por sete dias a cada um
dos pr-imeiros c por catorze dias ao último.
2. Os agravos que tenham ubido conjuntamente são
apl'ceiaclos pela. ordem ela interposição ; mas se tiverem
subido com agravo interposto de decisão que tenha
posto termo ao pro?esso, <:. tribuna~ só lhes dará. provi m ento quando a infracção
cometida
pos a modificar
essa decisão, ou quando, independentemente
desta, o
provimento tenha interesse para o respectivo agravante.
:3. Ao acórdão que julgue o recurso são aplicáveis as
di:-;po~i\õcs dos arLigos 71G.o a 720.°
_\rtigo 7;')3.°
(Conhecimento
do mérito da causa
em substituição
do tribunal de 1." instância)

1. Sendo o (lUTaVO interposto de decisão final e tendo
() juiz de l.a i~stânc_ia deixa(~o, por qual.quer motivo,
de conhecer do pedlClo, o t ribuual , se Julgar que o
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motivo não procede e que nenhum outro obsta a que
se conheça do mérito da causa, conhecerá deste no
mesmo acórdão oern que revogar a decisão da L." instância.
~. Mas se o recurso a interpor da decisão da L." instância sobre o mérito da causa fosse a apelação, pode
determinar-se, por acórdão, que se sigam os term os da
apelação. Esta determinação tem os efeitos seguintes:
a) O processo é transferido da espécie dos agravos
para a das apelações;
b) Os autos voltam com vista aos adjuntos e ao
relator pelo tempo necessário para se completar o prazo
que teri [I1n SE' o recurso fosse de apelação;
c) O recurso a interpor do acórdão final é a revista.

SUBSECç:XO

II

Agravo interposto na 2.a instância

Interposição, objeoto e efeitos do recurso
.\l'cigo 7M.O
(Decisões de que cabe agravo na 2.a instância)

Cabe recurso de agravo para o Supremo:
a) Da sentença do tribunal de comarca, a que se
refere a excepção estabelecida no artigo 800.°;
b) Do acórdão da Relação de que seja admissível
recurso, salvo nOR caSOHem que couber recurso de revista ou de apelação.
Artigo 755.°
(Fundamentos

do agravo)

L. O agravo pode ter por fundamento:
a) As nulidades dos artigos 668.° e 716.°;
b) A violação ou a errada aplicação da lei suhstn niva ou da lei de processo.
2. }~ aplicável ao recurso de agravo o disposto no
u.? 2 do artigo 722."
í

1."

~'Ii{)

ORDEi\l

no

K'\ERC'lTO

N.o 1 t

101)3

Artigo 7;j(l.o
(Agravos

que

sobem

imediatamente)

Sobem imediatamente nos autos vindos da La. instância:
a) O agravo a que se refere a alínea a) do arligo 754.°;
h) O agl'u \'0 interposto de ncórdão da Relação que
conheça do obj er-to do agravo ou se abstenha de conhecer do objecto do agravo ou da apelação.
Artigo 757.°
(Agravos

que

apenas

sobem

a final)

1. Os agravos interpostos de acórdãos proferidos no
decurso de processo pendente na Relação só subirão
IIuando Sl1 hir o recurso interposto do acórdão que puser
lermo ao processo.
2. Sobem. porém, imediatamente e em separado:
(/) Os agravos interpostos de acórdãos proferidos 150hre incompetência relativa;
7)) Aqueles cuja retenção os tornaria absolutamente
iuúteis.
a. ~os incidentes processados por apenso, o agravo
iuí erposto do acórdão que não admita o incidente sobe
imediatamente,
e o mesmo sucederá em relação ao
ag-ravo interposto do acórdão que lhe pURer termo,
suhi n dn com ele. no processo do incidente que se desapr-nsurti, O" agravos interpostos de acórdãos anteriores.
Artigo 758.°
(Agravos

com

efeito

suspensivo)

'l'êm ef(,ito suspensivo os agravos que tiverem subido
da l ." iusíâucia
nos próprios auto!' e aquele' a que I:W
refere o n." 2 do artigo 740.°
Artigo 759.°
(Fixação

l~ npl icável

~I

da subida

2 .. instância

e do efeito)

o disposto no artigo 741.°
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Artigo 760.°
(Expedição

do agravo

quando

subir

imediatamente)

1. N otificado às partes, no prazo de vinte e quatro
horas, o despacho que admita o recurso, se este houver
de subir imediatamente e em separado observar-se-á o
dispoato nos artigo H 742.° e 743.°
2. Quando haja de subir nos próprios autos, seguir-se-ão os mesmos termos, excep íuados os que se referem à passagem de certidões e tt autuação, em separado, elas alegações e documentos.
Artigo 761.°
(Termos

quando

o agravo

não

subir

imediatamente)

1. Se o agravo não subir imediatamente,
os termos
do recurso posteriores à notificação do despacho que o
admita ficam suspensos e as alegações serão apresentadas juntamente com as do recurso que faz subir o
agravo nos termos das alíneas a) e b) do n ." 1 do
artigo 748.°, formando os dois recursos um único processo.
2. O agravo fica sem efeito se, por qualquer motivo,
não tiver seguimento o recurso com o qual devia subir.
DIVISÃO

Julgamento

III

do recurso

Artigo 762.°
(Regime

do julgamento)

1. O processo para o julgametüo do amavo sezue os
.,
.
7
1:>
1:>
lermos preRCl'llOSnos artIgos 49. a 752.
2. Se a Relação, por qualquer motivo, tiver deixado
de conhecer do objecto do recurso, o Supremo revogará
a decisão no caso de entender que o motivo não procede e mandará que a Relação, pelos mesmos juíses,
conheça do referido objecto.
:3. E aplicável ao julgamento do agravo o disposto
no 11. 1 do artigo 731.
0

0

0

0
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V

Recurso para o tribunal pleno
Artigo 763.0
(Fundamento

do recurso)

1. Se, no domínio da mesma legislação, o Supremo
Tribunal de Justiça proferir dois acórdãos que, relativamente à mesma questão fundamental
de direito,
assentem sobre soluções opostas, pode recorrer-se para
o tribunal pleno do acórdão proferido em último lugar.
2. Os acórdãos consideram-se proferidos no domínio
da mesma legislação sempre que, durante o intervalo
da sua publicação, não tenha sido introduzida qualquer
modificação legislativa que interfira, directa ou indirectamente, na resolução da questão de direito controvertida.
3. Os acórdãos opostos hão-de ser proferidos em processos diferentes ou em incidentes diferentes do mesmo
processo; neste último caso, porém, se o primeiro acórdão <constituir caso julgado para as partes, o recurso
não é admissível, devendo observar-se o disposto no
artigo 675.
4. Como fundamento do recurso só pode invocar-se
acórdão anterior com trânsito em julgado: mas presume-se o trânsito, salvo se o recorrido alegar que o
acórdão não tran itou.
0

Artigo 764.0
(Recurso

para

o tribunal

pleno

dos acórdãos

da

Relação)

B também admissível recurso para o Supremo, Iuncionando em tribunal pleno, se o tribunal da Relnção
proferir um acórdão que esteja em oposição com outro,
dessa ou de diferente Relação, sobre a mesma questão
fundamental de direito e dele não for admitido recurso
de revista ou de agravo por motivo estranho à alçada
do tribunal.
Artigo 76/).0
(Interposição

e efeito

do recurso)

1. O recurso para o tribunal
suspenSIVO..
~. No requPl'llllcnto

pleno não tem efeito

.
. _
de interposição

a lH.'{'PSSlll'ia in(lividualiznção

tunto

.'
,
ind icur-se-á com

o ar-órdãc

anterior
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que esteja em oposição com o acórdão recorrido,
como
o lugar em que tenha sido publicado
ou estej a registado, sob pena de não ser admitido o recurso. O relator
pode determinar
que o recorrente
seja notificado
para
apresentar
certidão
do acórdão
anterior
para seguimento do recurso.
3. Dentro de cinco dias, a contar da notificação do
despacho que admita o recurso, o recorrente
apresentará uma alegação tendente
a demonstrar
que entre
os dois acórdãos existe a oposição exigida
pelos artigos 763.° ou 764.° Se a não apresentar,
o recurso é
logo julgado
deserto;
se a apresentar,
pode a parte
contráriu
responder
findo o prazo facultado
ao recorrente.
4. Durante os prazos indicados no número anterior
a secretaria
facilitará
o processo às partes, sem prejuízo
do seu regular andamento,
e passará certidão do acórdão recorrido e do requerimento
de interposição
do recurso, certificando
uarrutivamente
a data da apresentação
deste e a da notificação
ou publicação
do
acórdão.
5. As alegações são seguidamente
autuadas
com a
certidão e o pro ces o assim formado é presente à distribuição
ou, se o recurso tiver sido interposto
na Relação, é enviado ao Supremo,
para ser distribuído.

Artigo 766.°
(Vista

e julgamento

da questão

preliminar)

1. O processo "ai com vista, por quurenlu e oito horas, a cada um doi'> ju íZPH da ~w("ção seguintes
ao relat~r. Este tem vista a final por cinco dias e, na prill:eu.u sessão posterior,
a secção resolverá,
em eonfercneiu, sp exista a OPO~i(;i'io tI ue Rene de Iundumeuto
ao recurso.
_2. Ten~o o recorrido alegado que o acórdão anterior.
IlUO trunsitou,
a "?(,,ih). verificurá
qual é a situação
na ~ata em que vui decidir sobre a oposição, e abster-sp-a de conhecer desta, ficando "em efeito o recurso,
quando l'?c,onheç'~ que o aeórdão não passou em julgado. Aj(~ a sessao a que :-;e reft'l'e o 11.° 1, pode o re.(:O!TPIl1P
aJl'gal' o \]\1(' ('l\tl'I\(II'1'
qun utn ao t.rânsito em
Julgado do rrferido
a(,ónli'ío.
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3. O acórdão que reconheça
a existência
da OpOS1~ão não impede que o tribunal
pleno, ao apreciar
o
recurso, decida em sentido contrário.
Artigo 767.°
(Alegações

1. Decidindo-se

e vista para a solução
de jurisprudência)

que não

existe

do conflito

oposição,

o recurso

considera-se
findo.
2. No caso contrário,
cada uma das partes tem dez
dias para examinar
o processo e apre~entar
a sua alegação sobre o obj ecto do recurso; em seguida tem vista,
por igual prazo, o Ministério
Público,
que exporá o
seu parecer sobre a solu~ão a dar ao conflito de jurisprudência.
3. Os autos correm depois os vistos de todos os juízes
do tribunal,
cümeçando
no imediato
ao relator,
pelo
prazo de cinco dias a cada um deles, e terminando
no
relator,
pelo prazo de dez dias.
Artigo 768.°
(Julgamento

do conflito)

1. No julgamento
do recurso intervêm,
pelo menos,
quatro quintos dos magistrados
que compõem as secções
do tribunal.
2. Sendü vários os fundamentos
do recurso,
o tribunal conhece de todos os pontos em que haj a opos'ição de julgados.
O presidente
tem voto de desempate.
3. Desde que haja conflito de jurisprudência,
deve o
tribunal
resolyê-lo e lavrar assento, ainda que a resoInção do conflito
tenha utilidade
a~g~ma par.a o
raso concreto em Litígio, por ter de subsistir
a decisão
do acórdão recorrido,
qualquer
que seja a doutrina elo

=:

assento.
Artigo 769.°
(Publicidade

e força

do assento)

1. O acórdão que resolva o conflito é publicado imerl iatnrueute na l ."série do Diário do Governo e no Bol et im do Ministério
da Justiça. O p resitl ent e do Sup1'('1110 onviurá
ao :Ministro da Justiça
uma cóp ia do
.u-órdâu, [l('olllpallhnda
du all'ga,ào do Ministério PÚ-
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blico, dos acórdãos anteriores invocados como fundamento do recurso e de quaisquer considerações que
entenda dever fazer.
2. A doutrina assente pelo acórdão que resolva o
conflito de jurisprudência
é obrigatória para todos os
tribunais.
Artigo 770.0
(Recurso

por parte

do Ministério

Público)

o

recurso para o tribunal pleno pode ser interposto
pelo Ministério Público, mesmo quando não sej a parte
na causa; neste caso, porém, não tem influência 0.1gUllla na decisão desta e destina-se unicamente a provocar assento sobre o conflito de jurisprudência,
podendo, por isso, ser interposto já depois de ter transitado
em julgado o acórdão proferido em último lugar.
SECÇÃO VI
R('\'isiíO

Artigo 771.0
(Fundamentos

do recurso)

A decisão transitada em julgado só pode ser objecto
de revisão:
a) Quando se mostre, por sentença criminal passada
em julgado, que foi proferida por prevaricação, concussão, peita, suborno ou corrupção do juiz ou de algum dos juízes que na decisão intervieram;
b) Quando se apresente sentença já transitada que
ten ha verificado a falsidade de documento ou acto judicial, de depoimento ou das declarações de peritos, quP
p.ossam em qualquer dos casos ter determinado a decisâo a rever. A falsidade de documento ou acto judicial
não é, todavia, fundamento de revisão, se a matéria
tiv~r ~sido discutida no processo em que foi proferida a
decisão a rever;
_c) .Quando se apresente documento de que a parte
nao tivesse conhecimento, ou de que não tivesse podido
fnzr-r uso, no processo em que foi proferida a decisão
n l'{'v~~r_
e que, po~' Ri HÓ, seja ~mfieie1l1epara modificar
a <ü'elKaoem sentido mais favorável h parte vencidu ;
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d) . Quando tenha _sido r~v~ga~a, por sentença já
transitada,
a confissao, desistência ou transacção em
que se fundasse a decisão;
e) Quando sej a nula a confissão, desistência ou transacção, por violação do preceituado nos artigos 37.° e
297.°, sem prejuízo do que dispõe o n." 5 do artigo 300.°;
f) Quando, tendo corrido a acção e a execução à revelia, por falta absoluta de intervenção do réu, se mostre que faltou a sua citação ou é nula a citação feita;
,q) Quanuo scj a contrária a outra que constitua caso
julgado para as partes, formado anteriormente.
Artigo 772.°
(Prazo

para a interposição)

1. O recurso é interposto no tribunal onde estiver
o processo em que foi proferida a decisão a rever, mas
é dirigido ao tribunal que a proferiu.
2. O recurso não pode ser interposto se tiverem decorrido mais de cinco anos sobre o trânsito em julgado
da decisão e o praz() para a intsrposição é de trinta
dias, contados:
a ) Nos casos das alíneas a), li) e d) do artigo 771.°,
desde o trânsito em julgado da sentença em que se
funda a revisão;
b) Nos outros casos, desde que a parte obteve o documento ou teve conhecimento do facto que serve de
base à revisão.
3. Quando a revisão seja pedida pelo Ministério Público, o prazo de interposição do recurso é de noventa
dias.
4. As decisões proferidas no processo de revisão
admitem os recursos ordinários a que estariam originàriamente sujeitas no decurso da acção em que foi proferida a sentença a rever.
Artigo 773.°
(Instrução

do requerimento)

N O requerimento de interposição, que é autuado por
apenso ao proceRso, especificar-s~-á o fundamento d,o
recurso (' com ele se apresentara. 1l0" casos das ulíneas a), b), c), d) e g) do artigo 771.°. certidão da seneo

..
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tença ou o documento em que se funda o pedido : nos
casos das alíneas e) e f), procurará mostrar-se que se
verifica o fundamento invocado.
Artigo 774.°
(Indeferimento

imediato)

1. O processo é enviado ao tribunal a que for dirigido o recurso, se for diverso daquele em que foi interposto.
2. Sem prejuízo do disposto no n." 3 do artigo 687.",
o tribunal a que for dirigido o requerimento indeferi-Io-á quando não vier deduzido ou instruído nos termos
do artigo anterior e também quando se reconheça logo
que não há motivo para revisão.
3. Se o recurso for admitido, notificar-se-á pessoalmente a parte contrária para, em dez dias, responder.
4. O recurso de revisão não tem efeito suspensivo.
Artigo 775.°
(Julgamento

da

revisão)

1. Logo em seguida à resposta do recorrido ou ao
termo do prazo respectivo, o tribunal conhecerá do fundamento da revisão, precedendo as diligências que forem consideradas indispensáveis.
2. Se o recurso tiver sido dirigido a algum tribunal
superior, pode este requisitar as diligências, que se
mostrem necessárias, ao tribunal de 1. instância donde
o processo subiu.
R

Artigo 776.°
(Termos a seguir quando a revisão é procedente)

Se o fundamento da revisão for julgado procedente,
é revogada a decisão, observando-se o seguinte:
a) No caso da alínea f) do artigo 771.°, anular-se-ão
os termos do processo posteriores à citação do réu ou ao
momento em que devia ser feita e ordenar-se-a que o
réu seja citado para a causa j
b) Nos casos das alíneas a) e o) elo mesmo artigo,
proferir-se-á nova decisão, procedendo-se às diligências
absolutamente indispensáveis e dando-se a cada uma
elas partes o prazo de oito dias para alegar por escrito j
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c ) Nos casos das alíneas b), d) e e), ordenar-se-á
que se sigam os termos necessários para a causa ser
novamente instruída e julgada, aproveitando-se a parte
do processo que o fundamento da revisão não tenh a
prej udicado.
Artigo 777.°
(Prestação

de caução)

Se estiver pendente ou for promovida a execução da
sentença, não pode o exequente ou qualquer credor
ser pago em dinheiro ou em quaisquer bens sem prestar
caução, nos termos do artigo 819.°
•
SECÇÃ.O VII

Oposição de terceiro
Artigo 778.°
(Fundamento

I

do recurso)

1. Quando o litígio assente sobre um acto simulado
das partes e o tribunal não tenha feito uso do poder
que lhe confere o artigo 665.°, por se não ter apercebido da fraude, pode a decisão final, depois do trânsito
em julgado, ser impugnada mediante recurso de oposiçâo do terceiro que com ela tenha sido prejudicado.
2. O recurso é dirigido ao tribunal que proferiu a
decisão j se o processo já se encontrar em tribunal diferente, neste será apresentado o requerimento de interposição, que é autuado por apenso, remetendo-se para
o tribunal competente.
3. :g conaiderado como terceiro, no que se refere à
legitimidade para recorrer, o incapaz que haja intervindo no processo como parte, mas por intermédio de
representante legal.
Artigo 779.°
(Instrução

do recurso)

1. O recurso é necessàriamente instru ído com a sentença transitada em julgado, da qual conste que a decisão recorrida resultou de imulação processual das partes
e envolve prejuízo para terceiro.
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2. Quando o recorrente não tenha intervindo na
acção, é admitido a provar o seu prejuízo no próprio
recurso.
Artigo 780.°
(Prazo para a interposição)

1. O recurso será interposto nos três meses seguintes
ao trânsito em julgado da decisão final da acção de
simulação.
2. A acção de simulação será, por seu turno, intentada dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em
julgado da sentença recorrida; e, se estiver parada
durante mais de três meses por culpa do autor, continuará a contar-se o prazo já decorrido até à propositura
da acção.
3. No caso especial a que se refere o n 3 do artigo 778.°, o prazo de proposição da acção de simulação
não findará antes de decorrido um ano sobre a aquisição da capacidade por parte do incapaz ou sobre a mudança do seu representante legal.
.?

Artigo 781. °
(Termos do recurso no caso de seguimento)

1. Admitido o recurso, 'são os recorridos notificados
pessoalmente para responderem no prazo de dez dias.
2. Em seguida à resposta ou ao termo do prazo respectivo, efectuadas as diligências necessáriaa, tem cada
uma das partes oito dias para alegar e, finalmente, é
proferida a decisão.
3. O recebimento do recurso não suspende a execução
da decisão recorrida.
Artigo 782.°
(Termos a seguir no recurso dirigido aos tribunais superiores)

1. Se for dirigido à Relação ou ao Supremo, o recurso segule os termos do agravo, na medida em que
não contrariem o disposto no artigo anterior.
2. As diligências de prova que se tornem necessárias
e não possam ter lugar naqueles tribunais são requisitadas ao tribunal de 1.& instância donde o processo
subiu.
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II

Do processo sumário
Artigo 783.°
(Prazo para a constestação

e comi nação)

o

réu é citado para contestar dentro de dez dias, sob
pena de ser condenado no pedido.
Artigo 784.0
(Indeferimento liminar da pet.ção;
consequências da falta de contestação)

1. Se ocorrer, porém, alg-uma das hipóteses previstas nas alíneas a), b) e na primeira parte da alínea c)
do n." 1 do artigo 474.° ou se o juiz reconhecer que o
autor pretende realizar um fim proibido por lei, é indeferida a petição.
2. Se o réu não contestar, tendo sido ou devendo
considerar-se citado regularmente na sua própria pessoa, proferir-se-á logo sentença de condenação no pedido, salvo o disposto na alínea c) do artigo 485.°
3. Nos cu 'os a que se referem as alíneas a) e b) do
artigo 485.°, a cominação é aplicada ao réu que não
tenha contestado e que não seja incapaz ou pessoa moral, continuando a acção quanto aos outros, a não ser
que se trate de litisconsórcio necessário ou que o não
contestante seja um simples garante da obrigação.
Artigo 785."
(Resposta à contestação)

Se for deduzida alguma excepção, pode o autor, nos
cinco dias subsequentes à notificação ordenada pelo
artigo 492.° ou ao momento cm que ela se considera
efectuada, responder o que se lhe oferecer, mas somente quanto à matéria da excepção.
Artigo 786.°
(Resposta à reconvenção)

Se o réu tiver deduzido reconvenção, o prazo para a
resposta é de dez. dias e a falt_a dela tem,. quanto ao
pedido reconvenclOnal, a sançao estabelecida no ar-
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tigo 784.° para a falta de contestação do pedido do autor, salvas as excepções aí previstas, mas a condenação
só tem lugar na sentença final.
Artigo 787.°
(Audiência

preparatória

e despacho

saneador)

Findos os articulados, observar-se-á o disposto nos
artigos 508.° a 511.°, sendo porém reduzido a dez dias
o prazo fixado no n. o 1 do artigo 510.° e não podendo
os advogados, na discussão oral, usar da palavra mais
do que uma vez.
Artigo 788.°
(Pra%o de cumprimento

das

cartas)

o

prazo de cumprimento das cartas que não sejam
para citação ou notificação não é superior a trinta dias,
im prorrogá veis.
Artigo 789.°
(Limitações

quanto

às testemunhas)

:e

reduzido a dez o limite do número de testemunhas
a qu'e se refere o artigo 634.° e a três O limite fixado
no artigo 635.°
Artigo 790.°
(Designação

da audiência

de discussão

e julgamento)

1. Efectuadas as diligências de produção de prova
que devam ter lugar antes da audiência de discussão e
julgamento, ou expirado o prazo marcado nas cartas,
o processo vai com vista, por três dias, a cada um dos
juízes adjuntos e em seguida é designado um dos quinze
dias imediatos para a discussão e julgamento da causa.
2. Â discussão do aspecto jurídico da causa é sempre oral e em cada um dos debates os advogados só po.dem usar uma vez da palavra e por tempo não excedente a uma hora.
3. No caso de adiamento, a discussão e .i ulgamento
devem efectuar-se num dos dez <lias imediatos. Não
pode haver segundo adiamento, salvo se não for possível constituir o tribunal ou se, além de ocorrer algum
fundamento legal, houver acordo dns partes.
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Artigo 791. °
(Audiência

de discussão

e julgamento)

1. Quando a causa não admita recurso ordinário ou
as partes declarem, em prazo contado da notificação
ordenada pelo artigo 512.°, que prescindem da intervenção do colectivo, a instrução, discussão e julgamento
são feitos perante o juiz singular e a este pertence exclusivamente o julgamento da matéria de facto.
2. A audiência de discussão e julgamento é marcada para dentro de dez dias, não. sendo escritos os
depoimentos que nela forem prestados.
3. As respostas aos quesitos são dadas em despacho
proferido imediatamente e observar-se-à, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo anterior p
ainda nos artigos 652.° a 655.°
Artigo 792.°
(Efeito

da apelação

e subida

dos agravos)

1. A apelação tem sempre efeito meramente devolutivo. Ao seu julgamento é também aplicável o disposto no artigo 712.°, mesmo que as respostas aos quesitos tenham sido dadas pelo juiz singular.
2. O agravo do despacho proferido sobre reclamações contra o questionário sobe nos termos do artigo 735.°, sendo inaplicável o preceito do n." 3 desse
artigo.
SUBTÍTULO

III

Do processo sumarÍssimo
Artigo 793.°
(Petição

inicial)

1. O autor exporá a sua pretensão e os fundamentos
dela e indicará o nome e domicílio do réu e das testemunhas.
2. A petição é despachada dentro de vinte e quatro
horas,
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Artigo 794.°
(Citação, 'Contestação e rol de testemunhas)

1. U réu é citado para, no prazo de oito dias, contestar, sob pena de ser condenado imediatamente
no
pedido.
2. Com a contestação deve o réu oferecer o rol das
testemunhas.
Artigo 795.°
(Efeitos da falta de contestação)

1. Se o réu, tendo sido ou devendo considerar-se citado pessoalmente, não contestar, é logo condenado no
pedido, devendo observar-se, porém, o disposto no artigo 784.°, excepto no que respeita aos incapazes e pessoas morais, que ficam sujeitos à regra geral.
2. Havendo contestação, é marcado dia para o julgamento, que deve efectuar-se dentro dos dez dias seguintes.
Artigo 796. °
(Audiência de discussão e julgamento.
Efeitos do não comparecimento das partes)

1. Se o réu, tendo contestado, não comparecer na
audiência de julgamento nem se fizer representar, será
condenado no pedido, a não ser que justifique a falta
ou tenha provado, por documento suficiente, que a
obrigação não existe.
2. Se faltar o autor e não justificar a falta, pode o
réu requerer a absolvição da instância.
;:lo Estando presentes ou representados
um e outro,
o juiz procurará conciliar as partes; se o não conseguir,
inquirirá as testemunhas,
que não podem exceder a
seis por cada parte; os advogados podem fazer uma
breve alegação oral; por fim é proferida sentença verbal, fundamentada sucintamente.
Os depoimentos são escritos quanda a causa corra no
tribunal municipal e as partes declarem expressamente
que não prescindem de recurso.
,
4. Se o réu não tiver contestado, mas não tiver sido
nem dever considerar-se citado pessoalmente, a causa
é julgada, com ou sem sua intervenção, em harmonia
com as provas produzidas e o direito aplicável.
5. As testemunhas são apresentndns pelas partes, sem
necessidade de notificação; mas podem as partes requerer que sejam notificada ,
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6. Se ao juiz parecer indispensável, para boa decisão
da causa, que se proceda a alguma diligência, suspenderá o julgamento na altura que repute mais conveniente e marcará logo dia para a diligência, que não
pode efectuar-se por meio de carta, devendo o julgamento concluir-se dentro de quinze dias. Qualquer ~rbitramento é feito por um único perito.
Artigo 797. °
(Julgamento

dos

recursos

pelo

tribunal

de comarca)

N O julgamento dos recursos pelo tribunal de comarca
observar-se-é, na parte aplicável, o que se acha disposto para o julgamento .dos mesmos recursos pela Relação, salvo o que a segmr se prescreve.
Artigo 798.0
(Julgamento

das questões

prévias)

1. Se tiver sido interposta apelação e o juiz entender
que o recurso competente é o agravo, conhecerá logo
dele, no caso de já terem alegado ambas as purtea ; no
caso contrário, mandará notificar as partes que não tiverem alegado para apresentarem a sua alegação dentro de oito dias e em seguida julgará.
2. Se entender que não pode tomar conhecimento do
recurso, exporá sucintamente as suas razões e determinará que o advogado do recorrente diga, dentro de
quarenta e oito horas, o que se lhe oferecer, depois do
que decidirá a questão prévia.
Artigo 799.°
(Prazo

o prazo

para a decisão

para a sentença

do recurso)

final do recurso é de quinze

dias.
ArLigo 800.°
(Força

da decisão

proferida

pelo

tribunal)

Da sentença não há recurso, a não ser nos casos
abransridos pelo n." 2 do artig-o 678.°, em que cabe
recurs~ ele agravo, a interpor directamente para o ,'upremo.
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TITULO III
Do processo de execução
SUBTÍTULO

I

Das disposições gerais
Artigo 801.

0

(Aplicação dos princípios do processo de declaração)

São subsidiàriamente
aplicáveis ao processo de execução as disposições que regulam o processo de declaração.
Artigo 802.°
(Caracteres da obrigação exequenda)

Não pode promover-se a execução enquanto a obrigação se não torne certa e exigível, caso o não seja em
face do título.
Artigo 803.°
(Escolha da prestação na obrigação alternativa)

1. Sendo alternativa a obrigação e pertencendo a escolha ao devedor, é este previamente notificado para
declarar por qual das prestações opta.
2. Na falta de declaração, devolve-se ao credor o
direito de escolher.
Artigo 804.0
(Obrigação condicional ou dependente

de prestação)

1. Se a obrigação estiver dependente
de condição
suspensiva ou duma prestação por parte do credor ou
de terceiro, incumbe ao credor provar que se verificou
a condição ou que se efectuou ou ofereceu a prestação.
2. Se a prova não puder ser feita por documentos. o
credor, ao requerer a execução, oferecerá testemunhas
que são inquirioas imediatamente,
podendo ser ouvido
o devedor, quando se julgue necessário.
Artigo 8015.°
(Liquidação pelo exequente)

1. Se for ilíquida a quantia que o executado é obrigado ~ pagar! ? excquente fixará o quantitativo
no
requr1'lmento. inicial da execuçâo quando a Iiquidação
dependa de SImples cálculo aritmétic«.
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2. Quando a execução compreenda juros que continuem a vencer-se, a liquidação deles é feita a final pela
secretaria, em face do título executivo e dos' documentos que o exequente ofereça em conformidade com ele.
3. Não estando determinado o dia a partir do qual
hão-de ser contados os juros, é esse dia, a requerimento
prévio do credor, fixado por despacho em harmonia
com o titulo executivo, depois de ouvidas as partes.
Artigo 806.°
(liquidação

pelo

tribunal)

1. Quando a obrigação for il íquida e a liquidação
não depender de simples cálculo aritmético, o exequente especificará no requerimento
inicial da execução os valores que considera compreendidos na prestação devida e concluirá por um pedido líquido.
2. O executado é citado para contestar a liquidação,
dentro do prazo fixado para a dedução de embargos.
com a explícita advertência da comi nação relativa à
falta de contestação.
Artigo 807. o
(Termos

a seguir

no caso

de oposição

ou de falta

dela)

1. Não sendo contestada a liquidação. considera-se
fixada a obrigação nos termos requeridos pelo ex equente e ordenar-se-é o seguimento da execução.
2. Se a liquidação for contestada, seguir-ee-ão após
a contestação os termos do processo sumário de declaração.
3. Quando o executado tenha fundamento para se
opor à execução por embargos, deve deduzir logo essa
oposição e cumulá-la com a que eventualmente tiver
a formular contra a liquidação.
4. Se a execução for embargada e os embargos forem
recebidos, observar-~e-ão os termos do respectivo proces o servindo, porém, a contestação apenas para o
exequente responder à oposição deduzida contra a execução.
'.
.
. , .
.
5. Se os embargos forem rejeitados, o hbglO relativo
à liquidação é resolvido. nos termos 00:<; Il:o, l_e 2. .
6. Se o executado, citado para a l iqu idação , quiser
ngrayar do despacho que ordene ~ SU~ citação. nos termal' do artigo 812.", deve também mterpor logo este
l'CCUrHO.
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Artigo 808.°
(Termos

a seguir quando a falta de cpesrçae
não tenha efeito cominatório)

1. A obrigação não se tem necessàriamente por liquidada nos termos requeridos pelo exequente quando o
executado não tenha sido citado na sua própria pessoa,
nem como tal deva ser considerado, ou quando se verifique algum dos casos previstos nas alíneas a) e b) do
artigo 485. °
2. Se, havendo vários executados,' algum deles contestar a liquidação, aproveita a todos a defesa deduzida pelo contestante.
3. Nos casos restantes a que se refere o n.? 1, pode
julgar-se liquidada a obrigação ou mandar-se proceder à
arbitragem, conforme parecer razoável ou exorbitante o
pedido.
. Artigo 809.°
(Liquidação

por árbitros)

1. A liquidação é feita por um ou mais árbitros,
além dos casos em que a lei especialmente o determine
ou as partes o convencionem:
a) Quando a prova produzida pelos litigantes
sej a
insuficiente para fixar a quantia devida e não sej a possível completá-la mediante indagação oficiosa;
b) Quando, nos termos do artigo anterior, se mande
proceder a arbitragem.
2. À nomeação dos árbitros é aplicável o disposto
quanto à nomeação de peritos.
O terceiro árbitro só intervém na falta de acordo
entre os outros dois, mas não é obrigado a conformar-se
com o voto de qualquer deles.
3. O juiz homologará o laudo dos árhitros, e, no caso
de divergência, o laudo do terceiro.
Artigo 810.°
(Regime

no caso de haver uma parte
e outra ilíquida)

líquida

1. Se uma parte da obrigação for ilfquida e outra
líquida, pode esta e secutar-se imediatamente.
2. Requerendo-se a execução imediata da parte liquida, a liquidação da outra parte, quando requerida
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na pendência da execução, é deduzida por apenso, e,
se este subir em recurso, juntar-se-Ihe-á
certidão do
título executivo e também dos articulados, quando a
execução se funde em sentença.
SUBTÍTULO

II

Da execução para pagamento de quantia cerfa
CA.PITULO I

Do processo ordinário
SECÇÃO I

Citação e oposição
Artigo 811."
(Citação

ou notificação

para a execução)

1. O exequente requererá que o executado seja citado
para, no prazo de dez dias, pagar ou nomear bens à
penhora.
2. Tendo-se deduzido inicialmente liquidação, a cio
tação é substituída
por notificação; e é igualmente
substituída por notificação quando, citado o executado
para a execução de determinado título, se cumule depois no mesmo processo a execução por outro título.
Artigo 812."
(Meios de oposição)

O executado pode opor-se à execução por embargos
e pode agravar do despacho que ordene a citação,
contanto que não reproduza num dos meios os fundamentos que invoque no outro.
Artigo 813."
(Fundamentos

de oposição à execução

baseada

em sentença)

Fundando-se a execução em sentença, a oposição só
pode ter algum ~os fundn~entos seguintes:
a) Inexequlblhdade
do título ;
b) Falsidade do processo ou do traslado ou infidelidade deste, quando uma ou outra influa nos termos da
execução;
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c) Ilegitimidade
do exequente ou do executado ou
da sua representação;
d) Cumulação indevida de execuções ou coligação
ilegal de exequentes;
e) Falta ou nulidade da primeira citação para a
acção, quando o réu não tenha intervindo no processo;
f) Incerteza, iliquidez ou inexigibilidade
da obrigação exequenda ;
.9) Caso julgado anterior à sentença que se executa;
h) Qualquer facto extintivo ou modificativo da obrigação, desde que seja posterior ao encerramento da discussão no processo de declaração e se prove por documento. A prescrição do direito ou da obrigação pode
ser provada por qualquer meio.
Artigo 814.'
(Fundamentos

de oposição à sentença do tribunal arbitral)

'I'rataudo-se de sentença proferida por tribunal arbitral, pode a oposição ser deduzida não só por algum dos
fundamen tos mencionados no artigo anterior, mas ainda
pelos seguintes:
a ) Nulidade ou caducidade do compromisso;
b ) Nulidade da sentença, se as partes tiverem renunciado previamente aos recursos.
Artigo 815.'
(Oposição à execução

baseada noutro título)

l. Se a execução não se basear em sentença, além dos
fundamentos de oposição especificados no artigo 813.',
na parte em que sejam aplicáveis, podem alegar-se
quaisquer outros que seria lícito deduzir como defesa
no processo de declaração.
2. A homologação
por sentença judicial da conciliação, confissão ou transacção das partes, em que se baseia a execução, não impede que na oposição se alegue
qualquer dos fundamentos
que, nos termos do artigo 30l.', podem servir de base à impugnação desses
negócios.
Artigo 816.0
(Prazo para a oposição)

Os embargos devem ser deduzidos no prazo de dez
dias, a contar da citação.
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Se a. matéria da oposição for superveniente, o prazo
conta-se do dia em que ocorrer o respectivo facto ou
dele tiver conhecimento o embargante.
Artigo 817. °
(Termos dos embargos)

1. Os embargos, que devem ser autuados por apenso,
são logo rejeitados:
'
a) Se tiverem sido deduzidos fora do prazo;
b) Se o fundamento não se ajusta!' ao disposto nos
artigos 813.° a 815.°;
c) Se for manifesta a improcedência da oposição do
executado.
2. Se os embargos forem recebidos, é o exequente
notificado para os contestar dentro do prazo de dez
dias, seguindo-se depois, sem mais articulados, os termos do processo ordinário de declaração.
Artigo 818.°
(Efeito do recebimento

dos embargos)

1. O recebimento dos embargos opostos a execução
fundada em sentença não suspende a execução, salvo
se o embargante prestar caução por qualquer dos meios
previstos no n." 1 do artigo 428.°
2. Sendo os embargos opostos a execução fundada em
título diverso de sentença, pode o embargante obter
a suspensão, prestando caução por qualquer dos meios
referidos no número anterior ou por meio de fiança
idónea, posto que não sej a bancária.
3. A suspensão da execução, decretada após a citação dos credores, nã_:>abran~e .0 apenso destinado à verificação e graduaçao de créditos.
4. Se os embargos não compreenderem toda a execução, esta prossegue na parte não embargada, ainda
que o embargante preste caução.
5. A execução prosseguirá se, depois de prestada a
caução, o processo de embargos estiver parado durante
mais de trinta dias, por neglig011cia do embargante 'em
promover os seus termos.
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Artigo 819.°
(Prestação de caução)

1. Quando a execução embargada prossiga, não pode
exequente O'U qualquer credor obter pagamento, estando ainda pendentes O'S embargos, sem prestar caução.
2. Se oexequento O'U credor houver de receber bens
imobil.iér ios, a importância
da caução é fixada em
atenção ao rendimento de dois anos desses bens; em
todos os outros casos, atender-se-é ao valor que lhe vai
ser entregue.
O'

Artigo 820.°
(Oposição oficiosa)

Ainda que não haja oposição, não se admitirá nem
se deixará seguir execução fundada em título negocial
sobre objecto que não admita transacção.
SECÇÃO II

Penhora
SUBSECÇÃO!

Bens que podem ser penhorados
Artigo 821. o
(Objecto da execução)

Estão sujeitos à execução todos os bens compreendidos no património do devedor e só esses bens.
Ar.tigo 822.°
(Bens absoluta ou totalmente

impenhoráveis)

1. Além das coisas inalienáveis e dos bens isentos de
penhora por disposição especial, não podem, no entanto.
ser penhorados:
a) Os obj ectos cuj a apreensão sej a ofensiva da moral
pública e bem assim aqueles cuja apreensão careça de
justificação económica;
b) Os edifícios e objectos destinados ao exercício do
culto público;
c) Os túmulos;
d) O material fixo ou circulante dos caminhos de
ferro;
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e) O vestuário que os empregados públicos devem
usar no exercício da função, bem como o equipamento
dos militares;
f) Os utensílios imprescindíveis a qualquer economia
doméstica;
g) Os obj ectos indispensáveis para cama e vestuário
do executado, sua Iamíl ia e pessoal doméstico.
2. A apreensão carece de justificação
económica
quando o valor venal dos bens sej a de tal modo
diminuto que a penhora só possa explicar-se pela intenção de vexar ou lesar o executado.
3. As capelas particulares podem ser penhoradas na
falta de outros bens; e juntamente caiu elas podem ser
apreendidos os objectos que se destinem a exercer aí
o culto religioso.
Artigo 823.0
(Bens

relativa

ou parcialmente

impenhoráveis)

1. Estão igualmente isentos de penhora:
a) Os bens do Estado e das províncias ultramarinas,
assim Coamoos das restantes pessoas morais quando afectados ou aplicados a fim de utilidade pública, salvo se
a execução ror por coisa certa ou para pagamento de
dívida com garantia real;
b) Os títulos e certificados da dívida pública, excepto quando voluntàriamente
oferecidos ;
c) Os géneros e o combustível necessários ao sustento
do executado, sua famíl ia e pessoal doméstico durante
um mês;
d) Os livros, utensílios, ferramentas e quaisquer
objectos estritamente
indispensáveis
ao exercício da
função ou da proflssão;
e) Dois terços dos soldos dos militares, dos proventos
dos funcionários públicos, das soldadas, vencimentos e
salários de quaisquer empregados ou trabalhadores;
f) Dois terços das pensões alimentícias,
das quantias pagas pelo Estado ou por qualquer estabelecimento
ou companhia a título de aposentação, reforma, auxílio,
doença, invalidez, n:on~epio, seguro, .indemnização por
acidente ou renda vital ícia, e de quaIsquer outras pensões de natureza semelhante.
2. Consideram-se voluntàriumente oferecidos os títulos e certificados de dívida pública que sejam encontrados em poder do devedor ou ainda estejam averbados
em seu nome.
2l
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3. Os bens a que se refere a alínea d) do n." 1 podem ser apreendidos se forem nomeados pelo executado
ou se a execução provier do preço por que foram comprados. Os utensílios e instrumentos de lavoura podem
também ser apreendidos juntamente com as terras em
que sejam permanentemente
empregados.
4. As quantias e pensões a que se referem as alíneas e) e f) do n ." 1 podem ser apreendidas até metade, quando a execução provenha de comedorias ou
géneros fornecidos para alimentação do executado, do
seu cônjuge ou de seus ascendentes e descendentes. Nos
casos restantes, a parte penhorável das quantias e pensões é fixada pelo juiz, segundo o seu prudente arbítrio e tendo em atenção as condições económicas do
executado, entre um terço e um sexto.
Artigo 824.°
(Penhora' de bens indivisos)

Pode penhorar-se o direito do executado relativo a
uma universalidade
indivisa ou a outros bens indivisos; mas não podem penhorar-se os próprios bens compreendidos na universalidade ou uma fracção de qualquer deles, nem uma parte especificada dos bens
indivisas, a não ser que aexecu:ção seja instaurada
contra todos os com proprietários.
Artigo 825.°
(Bens a penhorar na execução

contra

U",

dos cônjuges)

1. Na execução movida contra um só dos cônjuges
não podem ser penhorados senão os seus bens próprios
e o direito à meação nos bens comuns. Penhorado o
d~reito à menção, a execução fica suspensa até que se
dissolva o matrimónio ou seja decretada judicialmente
a separação de bens.
2. Tratando-se, porém, de dívida anterior ao casamento, podem ser penhorados os bens que o executado
tenha levado para o casal.
3. Quando se trate de dívida comercial ou de dívida prove"?-iente da responsabilidade especial por acidente de viação, podem ser imediatamente penhorados
bens comuns, contanto que o exequente, ao nomeá-los
à penhora, peça a citação ao cônjuge do executado,
para requerer a separnçfío judicial de bens.
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Sob pena de a execução prosseguir nos bens penhorados, deve o cônjuge, no decêndio posterior à citação,
requerer a separação ou juntar certidão comprovativa
da pendência de outro processo em que a separação
tenha já sido requerida.
Apensado o requerimento ou junta a certidão, a execução fica suspensa até à partilha e se, por esta, os bens
penhorados não couberem ao executado, poderão ser nomeados outros que lhe tenham cabido, contando-se o
prazo para a nova nomeação a partir do trânsito da sentença homologatória.
Artigo 826.·
(Bens a penhorar na execução contra a sociedade
ou contra o sócio)

1. Na execução movida contra a sociedade e o sócio,
como tal responsável, não podem penhorar-se bens particulares deste, senão depois de excutidos todos os bens
sociais.
2. As quotas em sociedades de responsabilidade
limitada são penhoráveis, independentemente
do consentimento da sociedade, ainda que o pacto social faça depender desse consentimento a cessão voluntária.
Artigo 827.0
(Bens a penhorar na execução contra o herdeiro)

1. Na execução movida contra o herdeiro só podem
penhorar-se os bens que ele tenha recebido do autor
da herança.
2. Quando a penhora recaia obre outro bens, o executado pode requerer que seja levantada, indicando ao
mesmo tempo os bens de herança que tenha em seu
poder.
O requerimento é deferido se, ouvido o exequente,
este não fizer oposição.
3. Opondo-se o exequente ao levantamento
da penhora, o executado só pode obtê-lo, tendo a herança sido
aceita pura e simplesmente, por meio de embargos de
terceiro, em que alegue e prove:
a) Que os bens penhorados não provieram da herança;
.
b) Que n~o ~'ecebeu da herança D1~lS bens do que
aqueles que indicou ou, se recebeu mnis, que os outros
foram todos npl icndos em solver encargos dela.
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Artigo 828.0
(Bens a penhorar na execução

contra o fiador)

1. Na execução movida contra o fiador, não podem
penhorar-se os bens deste, enquanto não estiverem excutidos todos os bens do devedor principal, desde que o
fiador fundadamente invoque o benefício da excussão ,
2. Ainda que não goze do benefício da excussão, o
fiador tem sempre o direito de nomear à penhora os
bens do devedor, se este os tiver livres e desembaraçados, susceptíveis de apreensão e situados na comarca
em que corre a execução ou naquela em que forem situados os bens do fiador, só devendo apreender-se bens do
fiador se aqueles forem manifestamente insuficientes.
3. Quando os bens do devedor devam ser excutidos
em primeiro lugar e o tenham sido, o fiador pode fazer
sustar a execução nos seus próprios bens, se indicar bens
do devedor adquiridos posteriormente ou que não fossem conhecidos.
Artigo 829.0
(Penhora de navio ou de mercadorias carregadas
em navio já despachado para viagem)

1. O navio despachado para viagem não pode' ser
penhorado, a não ser por dívidas ao Estado ou contraídas para o aprovisionamento da mesma viagem, ou para
pagamento de salários de assistência ou salvação, ou
em consequência de responsabilidade por abalroação.
2. O juiz que ordene a penhora oficiará imediatamente à capitania, para que esta impeça a saída do
navio.
3. As mercadorias já carregadas em navio despachado
para viagem não podem ser penhoradas, salvo se todas
pertencerem a um único carregador e o navio não transportar passageiros.
4. Considera-se despachado para viagem o navio logo
que esteja em poder do respectivo capitão o desembaraço passado pela capitania do porto.
Artigo 830.0
(Descarga, no caso de penhora, de mercadorias carregadas)

1. Ainda que o navio já esteja despachado para viagem, efectuada a penhora de mereadorins carregadas,
pode ser autorizada a sua descarga se o credor sutis-
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fizer por inteiro o frete em dívida, as despesas de carga,
estiva, desarrumação, sobredemora e descarga ou prestar caução ao pagamento dessas despesas.
2. Oferecida a caução, sobre a sua idoneidade é ouvido o capitão, que dirá, dentro de quarenta e oito horas, o que se lhe oferecer.
3. Autorisada a descarga, faz-se o averbamento respectivo no conhecimento pertencente ao capitão e comunica-se o facto à capitania do porto.
Artigo 831.0
(Apreensão

de bens

em

poder

•
de terceiro)

Os bens do executado são apreendidos ainda que, por
qualquer título, se encontrem em poder de terceiro.
Artigo 832.°
(Averiguação

sobre

a titularidade

dos

bens)

1. Se, no acto da penhora, o executado, ou alguém
em seu nome, declarar que determinados bens pertencem a terceiro, o funcionário procurará averiguar a que
título se acham os bens em poder do executado e exigirá
a apresentação dos documentos que houver em prova
das alegações produzidas.
Em caso de dúvida, o tribunal resolve, ouvidos o
e~equente e o executado e feitas as diligências necessánas.
2. Quando o funcionário deixe de efectuar a penhora
por sua iniciativa, é notificado do facto o exequente,
para requerer o que entenda do seu direito.
Artigo 833.°
(Preferência

fundada

na penhora)

1. Salvo nos casos especiais declarados na lei, o exequente adquire pela penhora a faculdade de ser pago
com preferência a qualque;r outro cred~r que não tenha
privilégio ou outra garantIa real anterior.
2. T~ndo os bens do executado sido previamente arrestados, a anterioridade da penhora é a do arresto convertido.
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II

Nomeação dos bens
Artigo 834.0
(Nomeação

pelo executado)

1. O executado tem a faculdade de indicar os bens
sobre que há-de recair a penhora, devendo os bens indicados ser penhoráveis e suficientes para pagamento do
exequente e das custas.
2. A nomeação começa pelos bens móveis ou imóveis situados na comarca, sem distinção, seguindo-se os
bens situados no continente ou na ilha onde corre a
execução e só em último lugar os sitos no ultramar.
Só na falta de bens móveis ou imóveis podem ser nomeados os direitos e acções.
3. Se o executado nomear bens imobiliários, apresentará no acto da nomeação os títulos respectivos ou,
se declarar que os não tem, indicará a proveniência dOR
bens. Os títulos ficam depositados na secretaria para
serem entregues ao adquirente dos bens.
Artigo 835.0
(Bens que não carecem

de nomeação)

Tratando-se de dívida com garantia real, a penhora
começará, independentemente de nomeação, pelos bens
a que se refere a garantia e só pode recair sobre outros
quando se reconheça a insuficiência deles para se conseguir o fim da execução.
Artigo 836.0
(Devolução

da nomeação

ao exequente)

1. O direito de nomeação de bens devolve-se ao exequente, independentemente de despacho:
a) Quando o executado não nomeie dentro do prazo
legal;
b) Quando na nomeação o executado transgrida o que
fica disposto no artigo 834.°;
c) Quando o executado, tendo bens livres e desembaraçados, nomeie outros que o não sej am ;
d) Quando sejam recebidos embargos de terceiro
contra a .penhora dos bens nomeados pelo executado.
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2. Quando seja ou se torne manifesta a insuficiência
dos bens indicados pelo executado, o exequente indicará
os bens necessários para suprir a insuficiência. Análoga
faculdade lhe compete quando não forem encontrados
alguns dos bens nomeados.
3. Nos casos das alíneas c) e d) do n." 1, levantar-se-á a penhora dos bens que não forem livres e desembaraçados ou dos abrangidos pelos embargos e o exequente nomeará os que forem necessários para suprir
a sua falta.
Artigo 837.°
(Como se fax a nomeaçã.)

1. A nomeação deve identificar, tanto quanto possível, OS bens a penhorar.
2. O executado fará a nomeação por termo, que é
lavrado independentemente de despacho; o exequente
fá-la-é mediante requerimento, no qual alegará as
razões pelas quais lhe foi devolvida a faculdade de
nomeação.
3. Quanto aos prédios, o nomeante indicará a sua
denominação ou números de polícia, se os tiverem.
situação e confrontações, e o número da descrição se
estiverem descritos no registo predial.
4. Relativamente aos móveis, designar-se-á o lugar
em que se encontram e far-se-á a sua especificação, se
for possível.
5. Na nomeação dos créditos, declarar-se-é a identidade do devedor, o montante, natureza e origem da
dívida, o título de que consta e a data do vencimento.
6. Quanto ao direito a bens indivisos, indicar-se-ão
o administrador e os comproprietários dos bens e ainda
a quota-parte que neles pertence ao executado.
SUBSECÇÃO

III

Penhora de bens imóveis
Artigo 838.°
(Efectivação

da penhora

de imóveis)

J . O despacho que ordene a penhora é notificado ao
executado.
2. A penhora de imóveis é feita mediante termo no
processo, pelo qual os bens se consideram entregues ao
depositário.
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termo é assinado pelo depositário, ou por duas testemunhas quando ele não possa assinar, e deve identificar o exequente e o executado, nos termos previstos
pelo Código do Registo Predial e indicar a quantia
pela qual é movida a execução e bem assim os números da descrição que os bens tenham no registo predial,
ou, quando sejam omissos, os elementos necessários
para a sua identificação.
3. Em relação a terceiros, a penhora só produz efeitos
desde a data do registo, o qual terá por base uma certidão do respectivo termo.
Ao processo juntar-se-é certificado do registo e certidão dos ónus que incidam sobre os bens abrangidos
pela penhora.
Artigo 839.0
(Escolha

do depositário)

1. O depositário é nomeado, sob informação da secretaria, no despacho que ordene a penhora, devendo ser
pessoa de abonação correspondente ao rendimento dos
bens durante um ano.
2. Só com anuência expressa do exequente pode ser
depositário o executado, o seu cônjuge ou algum seu
parente, por consanguinidade ou afinidade, na linha
recta ou no segundo grau da linha transversal.
3. Se os mesmos bens vierem a ser penhorados em
execução posterior, será depositário deles o nomeado
na primeira.
Artigo 840.0
(Entrega

efectiva)

1. Se o depositário encontrar dificuldades em tomar
conta dos bens ou tiver dúvidas sobre o objecto do depósito, pode requerer que um funcionário se desloque
ao local da situação dos prédios, a fim de lhe fazer a
entrega efectiva.
2. Quando as portas estejam fechadas ou seja opo ta
alguma resistência, o funcionário requisitará a assistência do regedor da freguesia e o auxílio da força
pública. As portas serão arrombndas na pre'1ença do
regedor e de duas tCH1 nnunhns,
lavrando -se auto da
ocorrência.
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Artigo 841. °
(Depositário

especial)

1. Se os bens estiverem arrendados ou em parçaria,
é depositário deles o arrendatário ou o parceiro.
2. Estando o mesmo prédio arrendado a mais de uma
pessoa, de entre elas se escolherá o depositário, que
cobrará as rendas dos outros arrendatários.
3. As rendas em dinheiro são depositadas, à medida
que se vençam ou se cobrem, na Caixa Geral de Depósitos.
Artigo 842.°
(Extensão

da penhora.

Penhora

de frutos)

1. A penhora abrange o prédio com todas as suas pertenças, produtos e frutos, incluindo as rendas, se não
forem expressamente excluídos e sobre eles não existir
qualquer privilégio.
2. Se o prédio for destruído, deteriorado ou expropriado, o direito do exequente derivado da penhora
transfere-se para as indemnizações que forem devidas.
3. Os frutos pendentes podem ser penhorados em separado, como coisas móveis, contanto que não falte mais
de um mês para a época normal da colheita.
Se assim suceder, a penhora do prédio não os compreende, mas podem ser novamente penhorados em separado, sem prejuízo da penhora anterior.
Artigo 843.0
(Administração

dOI bens

depositados)

1. .Ao dcpo~itário incumbe a guarda e administração dos bens com a diligência e zelo de um bom pai de
família e com a obrigação de prestar contas.
2. Na falta de acordo entre o cxequente e o executado
sobre o modo de explorar os bens penhorados, os prédios
urbanos são arrendados e os prédios rústicos arrendados,
dado' em parçaria ou cul.tiva~os directamente, conforme
o depositário julgue mais útil,
3. O exequente O~l o executado po~e:n. of~rece~ arrendatário mais vantrl]oso, que o depositário e obrigado a
aceitar; e PO(lClll ta~bé!n requerer que o arrendamento
seja fr-ito em hasta públicn ou por carta fechadu , ficando
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sujeitos às custas do incidente se não aparecer quem
ofereça renda mais elevada.
4. O dep?sitário não pode fazer arrendamentos por
prazo superIOr a um ano.
Artigo 844.0
(Retribuição

ao depositário)

1. O depositário tem direito a uma retribuição, que
depois de ouvidos o exequente e o executado, na proporção do incómodo do depósito, não podendo exceder 5 por cento do rendimento líquido.
2. A retribuição é fixada por despacho ou, havendo
lugar a contas do depositário, na sentença que as julgue.
é arbitrada,

Artigo 845.

0

(Remoção

do depositário)

1. Será removido, a requerimento de qualquer interessado, o depositário que deixe de cumprir os deveres
do seu cargo.
2. O depositãrio é notificado para responder, observando-se o disposto nos artigos 302. o a 304.
0

Artigo 846. o
(Conversão

do arresto

em

penhora)

Se os bens estiverem arrestados, será por despacho
convertido o arresto em penhora e mandar-se-é fazer
no registo predial o respectivo averbamento.
Artigo 847.0
(Carantia

resultante

da penhora.

Levantamento

desta)

1: Os bens penhorados garantem o cumprimento da
obl'lg~ção, ainda que sejam transmitidos, uma vez que
o registo da transmissão sej a posterior ao registo da
penhora.
2. Pode o executado requerer, porém, o levantamento
da penhora e a condenação do exequente nas custas a
que deu causa se, por negligência deste, a execução
tiver estado parada nos seis meses anteriores ao requprimento.
Não deixa de considerar-se parada a execução pelo
facto de o processo ser remetido à conta 011 de serem
pagas custas contadas.
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IV

Penhora de bens móveis
Artigo 848.°
(Modo

de efectuar

a penhora)

1. A penhora de móveis é :feita com e:fectiva apreensão dos bens, que são entregues a um depositário de
abonação correspondente ao valor do depósito, salvo se
puderem ser removidos, sem prejuízo, para a secretaria
judicial ou para qualquer depósito p'úblico.
2. O depositário é escolhido pelo :funcionário mcumbido da penhora.
3. O dinheiro, papéis de crédito, pedras e metais preciosos que sejam apreendidos são depositados na Caixa
Geral de Depósitos, à ordem do tribunal.
Artigo 849.°
(Auto

da penhora)

1. Da penhora lavra-se auto, em que se regista a
hora da diligência, se relacionam os bens por verbas
numeradas e se indica o valor de cada verba.
2. O valor das verbas é fixado por um louvado, nomeado no despacho que ordene a penhora e dispensado
de juramento.
3. Se a penhora não puder ser concluída em um só
dia, faz-se a imposição de selos nas portas das casas
em que se encontrem os bens não relacionados e tomam-se as providências necessárias à sua guarda, em termos
de a diligência prosseguir regularmente
no primeiro
dia útil.
4. O auto de penhora é assinado pelo louvado e pelo
depositário ou, quando este não puder assinar, por duas
testemunhas.
Artigo 850.°
(Ocorrências

anormais

na execução

da penhora)

1. Se o executado, ou quem o represente, se recusar
a abrir quaisquer portas OH móveis, ou se a casa estiver
de erta e as portas e móveis se encontrarem fechados,
observar-se-á o disposto no artigo 840.°
2. O executado ou a pessoa da casa que maliciosamente oculte alguma coisa com o fim de a subtrair II
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penhora fica sujeito às sanções correspondentes
ao
crime de furto.
3. Quando o funcionário, no acto da penhora, tenha
a suspeita da sonegação, instará pela apresentação das
coisas ocultadas, advertindo a pessoa da responsabilidade em que incorre com o facto da ocultação.
Artigo 851.°
(Venda

antecipada

de bens)

1. Pode autorizar-se a venda antecipada de bens,
quando estes não possam ou não devam conservar-se por
estarem sujeitos a deterioração
ou depreciação ou
quando haja manifesta vantagem na antecipação da
venda.
2. A autorização pode ser requerida, tanto pelo exequente ou executado, como pelo depositário j sobre o
requerimento são ouvidas ambas as partes ou aquela
que não for o requerente, excepto se a urgência da
venda impuser uma decisão imediata.
3. Salvo o disposto nos artigos 884.° e 885.°, a venda
é efectuada pelo depositário nos termos da venda por
negociação particular.
Artigo 852.°
(Modo

de fazer

navegar

o navio

penhorado)

1. O depositário de navio penhorado pode fazê-lo navegar se o executado e o exequente estiverem de acordo
e preceder autorização judicial.
. 2. Requerida a autorização, serão notificados aqueles
mteressados, se ainda não tiverem dado o seu as. entimento, para responderem em quarenta e oito horas.
Se for concedida a autorisação, avisnr-se-ã,
por ofíCIO, a capitania
do porto.
Artigo 853.°
(Modo

de qualquer

credor

fazer

1. Independentemente
de
e o executado, pode aquele,
com gar~~ntia sobre o navio
este contirrm, a naV<'gar até
presto ('nur:ffo (' faça o seguro

navegar

o navio

penhorado)

acordo ntre o exequ nte
ou qualquer dos credores
penhorado, rpquerer que
ser vendido,

r-outanto

usual contra ri coo .

que
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2. A caução deve assegurar os outros créditos que tenham garantia sobre o navio penhorado e as custas do
processo.
3. Sobre a idoneidade da caução e a suficiência do
seguro são ouvidos o capitão do navio e os titulares dos
créditos que cumpre acautelar.
4. Se o requerimento for deferido, é o navio entregue ao requerente, que fica na posição de depositário, e
dá-se conhecimento do facto à capitania do porto.
Artigo 854.°
(Dever de apresentação

dos bens)

1. O depositário é obrigado a apresentar, quando lhe
for ordenado, os bens que tenha recebido, salvo O disposto nos artigos anteriores.
2. Se os não apresentar dentro de cinco dias, é o
depositário preso pelo tempo correspondente ao valor
do depósito, calculado a 20$ por dia, não podendo porém a prisão exceder a dois anos; ao mesmo tempo é
executado, no próprio processo, para o pagamento do
valor do depósito.
3. A pri ão é ordeJlada pelo tribunal do lugar onde
os bens deviam ser entregues ,e cessa logo que o
pagamento esteja feito ou o depositário c?~ece a cumprir a pena que, pelo mesmo facto, lhe sep Imposta em
processo criminal.
Artigo 855.°
(Aplicação das disposições relativas à penhora de imóveis)

E aplicável, subsidiàrialllente,
à p~nhora de bens
móveis o disposto, na sub ecção anterior, para a penhora

elos imóvei '.
SUBSECÇÃO

v

Penhora de direitos
Artigo 856.0
(Como se faz a penhora de créditos)

1. A 1)('nho1'<1de l'r~dito~ co?siste na noti~cação
(1('\'('<101' tll' q ue o ('!'pd 11() fi ('a a on1t'1ll (lo ln huna]
execuçílo.

ao
da

1088

ORDEM DO EXERCITO N.o 14

1.a Série

2. Cumpre ao devedor declarar se o crédito existe,
quais as garantias que o acompanham, em que data se
vence e quaisquer outras circunstâncias que possam interessar à execução. Não podendo ser feitas no acto da
notificação, serão as declarações prestadas posteriormente, por meio de termo ou de simples requerimento.
3. Na falta de declaração, entende-se que o devedor
reconhece a existência da obrigação nos termos estabelecidos na nomeação do crédito à penhora.
4. Se faltar conscientemente à verdade, o devedor
mcorre na responsabilidade do litigante de má fé.
Artigo 857.°
(Penhora de títulos de crédito)

l. Quando se trate de título de crédito ou de dívida
constante de título, que seja conveniente apreender,
notifica-se o executado para que entregue o título e
procede-se às diligências necessárias para a sua apreensão, se o notificado não cumprir. Pode ordenar-se outrossim 'a prática dos actos .indispenaáveis 'para a conservação do direito de crédito.
2. Se o crédito estiver garantido por penhor, faz-se
a apreensão deste, 'aplicando-se as disposições relativas à penhora de coisas móveis, ou faz-se a transferência do direito para a execução; se estiver garantido
por hipoteca registada, faz-se no registo o averbamento
da penhora.
3. Tratando-se de títulos ou de certificados da dívida
publica, a penhora consiste no seu averbamento a lavor
da execução. O tribunal requisitará o averbamento à
J unta do Crédito Público, por meio de ofício, acompanhado dos títulos ou do certificado.
Artigo 858.°
(Termos a seguir quando ° devedor negue a existência
do crédito)

l. Se o devedor contestar a existência do crédito,
são notificados o exequente, o executado e o devedor
para comparecerem no tribunal em dia designado, a fim
de serem ouvidos.
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Insistindo o devedor na contestação, deve o exequente
declarar se mantém a penhora ou desiste dela.
2. Se o exequente mantiver a penhora, o crédito
passa a considerar-se litigioso e como tal será adjudicado ou arrematado; se desistir dela, pode o executado
requerer que a penhora subsista, indicando pessoa idónea que se obrigue a lançar no acto da arrematação do
crédito, com a menção do preço que oferece.
Artigo 859.°
(Termos a seguir quando o devedor alegl4j:lque a obrigação
está dependente de prestação do executado)

1. Se o devedor declarar que a exigibilidade da obrigação depende de prestação a efectuar pelo executado
e este confirmar a declaração, é notificado o executado
para que, dentro de dez dias, satisfaça a prestação.
2. Quando o executado não cumpra, pode o exequente
ou o devedor exigir o cumprimento, promovendo a respectiva execução. Pode também o exequente substituir-se ao executado na prestação, ficando neste caso sub-rogado nos direitos do devedor.
ii. Se o executado impugnar a declaração do devedor e não for possível fazer cessar a divergência, observar-se-á, com as modificações necessárias, o disposto
no artigo anterior.
4. N os casos a que se refere o n. o 2, pode a prestação
ser exigida, por apenso no mesmo proü<esso,sem necessidade de citação do executado, servindo de título executivo o despacho que haja ordenado o cumprimento
da prestação.
Artigo 860.°
(Depósito ou entrega da prestação devida)

1. 100'0 que a dívida se vença, o devedor, que a não
haja co~testado, é obrigado a depositar a respectiva
importância na Caixa Geral de Depósitos, à ordem do
tribunal, e a juntar ao p.rocesso. o documento do depósito ou a entregar a COIsa devida ao oxequente, que
fun~ionará como seu depositário.
2. Se o crédito já estiver vendido ou adjudicado e
a nquisiçâo tiver sido notificada ao. devedor, será a prestacão
,

rn1r<'g'tlc no respectivo
v ,

ndquirente.
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3. Não sendo cumprida a obrigação, pode o exequente ou o adquirente exigir a prestação, servindo de
título executivo o despacho que ordenou penhora ou o
título de aquisição do crédito.
Artigo 861.0
(Penhora de abonos ou vencimentos ou de quantias
depositadas na Caixa)

1. Quando a penhora haj a de recair em quaisquer
abonos ou vencimentos de funcionários públicos, é a
entidade encarregada de processar as folhas notificada
para que faça, no abono ou vencimento, o desconto correspondente ao crédito penhorado e o depósito na Caixa
Geral de Depósitos, à ordem do tribunal.
2. A penhora de quantia depositada à ordem de
qualquer autoridade na Caixa Geral de Depósitos é
feita no próprio conhecimento de depósito, lavrando-se
o termo respectivo no processo em que ele estiver e perante a autoridade que tiver jurisdição sobre o depósito.
Artigo 862.0
(Penhora de direito a bens indivisos)

1. Se a penhora tiver por objecto o direito a bens
indivisos, a diligência consiste unicamente na notificação do facto ao administrador
dos bens, se o houver,
e aos condóminos, com a expressa advertência de que o
direito do executado fica à ordem do tribunal da execução. Na penhora de quota em sociedade, a notificação é feita à própria sociedade, servindo de depositário
a pessoa que em nome da sociedade receba a notificação.
2. :E lícito aos notificados fazer as declarações que
entendam quanto ao direito do executado e ao modo do
o tornar efectivo .
. 3: ~uando o direito seja contestado, a penhora subsistirá ou cessará conforme a resolução do excquente
o do executado, nos termos do artigo 858.
0

Artigo 863.0
(Disposições

li!

aplicáveis à penhora de direitos)

subsidiàriamcnte
aplicávol à penhora de direitos
o ~l!'r~Hto,n[~s suhsecçõ~\s anteriores para a penhora das
('OHHl.S lmUVC1H o das corsas
móveis.
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SECÇÃO III

Convocação dos credores e verificação dos créditos
Artigo 864.°
(Citação

dos credores

e do cônjuge)

1. Feita a penhora e junta a certidão de ónus,
quando necessária, são citados para a execução:
a) O cônjuge do executado, quando a penhora tenha
recaído sobre bens imobiliários ou quando o exequente
requeira a sua citação, nos termos do n. o 3 do artigo 825.°;
b) Os credores com garantia real, relativamente aos
bens penhorados;
c) As entidades, referidas nas leis fiscais com vista
à defesa dos direitos que eventualmente possua a Fazenda Nacional;
d) Os credores desconhecidos.
2. Os credores a favor de quem existir o registo de
qualquer ónus sobre os bens penhorados são citados no
domicílio que conste do registo, salvo quando tiverem
outro domicílio conhecido.
Os credores desconheúdos, bem como os sucessores
dos credores preferentes, são citados por éditos de vinte
dias.
3. A falta das citações prescritas tem o mesmo efeito
que a falta de citação do réu, mas não importa a anulação das vendas, adjudica~ões, remições ou pagamentos já efectuados, de que não haja sido exclusivo beneficiário o exequente, ficando salvo à pessoa que devia
ter sido citada o direito a ser indemnizada de perdas
e danos pelo exequente.
Artigo 865.°
(Reclamação

dos créditos)

1. Só O credor que goze de garantia real sobre os
bens penhorados pode r.edama,r,. pelo produto destes,
o pagamento do respechvos créditos.
2. toA reclamação terá por base um título exequível
e será deduzida no prazo de dez dias, a contar da cita!'iro do reclamante; é, porém, de vinte dias, a contar da
::itação a que se refere a alínea c) do n. o 1 do artigo
22

1092

ORDEM DO EXERCITO

N.o 14

La Série

anterior, o prazo em que ao Ministério Público é facultada a reclamação dos créditos da Fazenda Nacional.
3. O credor é admitido à execução, ainda que o crédito não esteja vencido j mas se a obrigação for incerta
ou ilíquida, torná-Ia-ácerta
ou líquida pelos meios de
que dispõe o exequente,
4. As reclamações
são autuadas num único apenso
ao processo de execução.
Artigo 866.°
(Impugnação dos créditos reclamados)

1. Findo o prazo para a dedução dos 'créditos, prodespacho a admitir ou a rejeitar liminarmente as reclamações que hajam sido apresentadas.
2. As reclamações podem ser impugnadas pelo exequente e 'pelo executado dentro de oito dias, a contar
da notificação do despacho que as haj a admitido.
3. Dentro do prazo concedido 'ao exequente, podem os
restantes credores impugnar os créditos garantidos por
bens 'Sobre os quais tenham invocado também qualquer
direito real de garantia.
4. A .impugnação pode ter por fundamento qualquer
das causas que extinguem ou modificam a obrigação
ou que impedem a sua existência j mas se o crédito
estiver reconhecido por sentença, a impugnação só pode
basear-se nalgum idos fundamentos mencionados nos
artigos 813.° ou 814.°, na parte em que forem aplicéveis.
ferir-se-é

Artigo 867.°
(Resposta do reclamante)

O credor, cujo crédito haja sido impugnado, pode
responder nos cinco dias seguintes ao termo do prazo
fixado para as impugnações.
Al'Ligo 868.°
(Termos posteriores. Verificação

e graduação dos créditos)

1. Se a veriflcação de algum dos créditos impugnados estiver dependente dc produção de proya, ,eguir-se-ão os termos do processo ordinário ou sumário de
decJaraç~o, posteriores aos articulados, conforme a veri-
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ficação diga ou não respeito a algum crédito de montante superior ao limite do processo sumário.
O despacho saneador declarará, porém, reconhecidos
os créditos que o 'puderem ser, embora a graduação de
todos fique para a sentença final.
2. Se nenhum dos créditos ror impugnado ou a verificação dos impugnados não depender de prova a produzir, prof'erir-se-á
logo sentença que conheça da sua
existência e os gradue com o crédito do exequente.
3. Quando algum dos créditos graduados não estej a
vencido, a sentença de graduação determinará que, na
conta final para pagame.nto, se efectüe o desconto correspondente ao benefício da antecipação.
4. Haver-se-ão como reconhecidos os créditos que
não forem impugnados.
Artigo 869. °
(Direito do credor
ou a propor

que tiver acção pendente
contra o executado)

1. O credor que não esteja munido de título exequível pode requerer, dentro do prazo facultado para a
reclamação de créditos, que a graduação dos créditos,
relativamente aos bens abrangidos pela sua garantia,
aguarde que o requerente obtenha na acção própria sentença exequível.
2. Se a acção estiver pendente à data do requerimento, o requerente provocará, nos termos dos artigos 356.° e seguintes, a intervenção principal do exequente e dos credores interessados; se ror posterior ao
requerimento, a acção deve ser proposta, não só contra
o executado, mas também contra o exequents e os credores interessado .
3. O requerimento não obsta à venda ou adjudicação
dos bens, nem à verificação dos créditos reclamados,
mas o requerente é admitido a exercer no processo os
mesmos direitos que competem ao credor cuja reclamação tenha sido admitida.
4. Todos os efeitos do requerimento caducam, porém,
se dentro de trinta dia' não ror junta certidão comprovati va da pendência da acção ou se o exequente provar
que não se observou o disposto no n ." 2, que a acção rOL
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julgada improcedente ou que esteve parada durante
trinta aias por negligência do autor, ·depois do requerimento a que este artigo ,se refere.
Artigo 870.°
(Insuficiência

do património

do executado)

1. Se () 'património do devedor não chegar para pagamento dos créditos veriflcados, pode qualquer dos respeotivos titulares. :requerer que () pTüce,sso sej a remetido
ao tribunal competente.ipara nele ser decretada a falência ou insolvência do executado, aproveitando-se o que
estiver processado, com excepção da graduação de créditos.
2. Qualquer outro credor pode obter a suspensão
da execução, mostrando que foi requerida a falência
ou insolvência do executado.
Artigo 871.°
(Pluralidade

de execuções

sobre os mesmos

bens)

1. Pendendo mais de uma execução sobre os mesmos bens, sustar-se-à quanto a esses bens a execução
em que a penhora tiver sido ofectuada posteriormente
e o exequentepoderá
reclamar o respectivo crédito no
processo em que os bens tiverem 'sido penhorados em
pr-imeiro lugar.
2. A reclamação será 'apresentada dentro do prazo
facultado para a dedução dos direitos de crédito, mas
se o reclamante não tiver sido citado pessoalmente nos
termos do artigo 864.° pode deduzi-la no decêndio posterior à notificação do despacho de sustação.
A reclamação suspende os efeitos da graduação de
créditos já fixada e, se for atendida, provocará nova
sentença de graduação, na qual se inclua o crédito do
reclamante.
3. Na execução sustada, pode o oxequente desistir
da penhora relativa aos bens apreendidos no outro processo e nomear outros em sua substituição.
4. Se a suspensão for total, as custas da execução
sustada são graduadas a par do crédito que lhe deu
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orig-em, desde que o reclamante junte ao processo até
à Liquidação final, certidão comprovativa do seu ~ontante e de que a execução não prosseguiu noutros bens.
SECÇÃO IV

Pagamento
SUBSECÇÃO

I

Modos de pagamento
Artigo 872.0
(Modos de efectuar

o pagamento)

o

pagamento pode ser feito pela entrega de dinheiro,
pela adjudicação dos bens penhorados, pela adjudicação dos seus rendimentos ou pelo produto da respectiva
venda.
Artigo 873.0
(Termos em que o pagamento

pode ser efectuado)

1. As diligências necessárias para a realização do
pagamento efectuam-se independentemente do prosseguimento do apenso da verificação e graduação de créditos, mas só depois de proferido o despacho a que se
refere o n. o 1 do artigo 866. o
Exceptua-se a adjudicação de rendimentos, que pode
ser requerida pelo exequente e deferida logo em seguida
à penhora.
2. O credor citado para o concurso só pode ser pago
na execução pelos bens sobre que tiver garantia e conforme a graduação do seu crédito.
SUBSECÇÃO

II

Entrega de dinheiro
Artigo 874.0
(Pagamento por entrega de dinheiro)

Tendo a penhora recaído sobre moeda corrente ou
sobre crédito em dinheiro cuja importância foi depositada o exequente ou qualquer credor que deva preteri-lo' será pago do seu :rédito pelo dinheiro existente.
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III

Adjudicação
Artigo 875.°
(Requerimento

para adjudicação)

1. O exequente pode pedir que, dos bens penhorados
não compreendidos nos artigos 884.° e 885.°, lhe sejam
adjudicados os que forem suficientes para o seu pagamento.
Idêntico pedido pode fazer qualquer credor reclamante, em relação aos bens sobre os quais haja invocado garantia; mas, se já houver sido proferida sentença de graduação de créditos no momento em que é
apreciado o pedido, este só é atendido quando o crédito do requerente haja sido reconhecido e graduado.
2. O requerente deve indicar o preço que oferece,
não podendo a oferta ser inferior ao valor pelo qual os
bens teriam de ser postos em arrematação, quando a
adjudicação seja pedida antes da segunda praça.
3. Se à data do requerimento já estiver anunciada a
venda judicial, esta não se sustará e o pedido apenas é
tomado em consideração quando não haja licitantes ou
concorrentes que ofereçam preço superior.
Artigo 876.°
(Publicidade

do requerimento)

1. Requerida a adjudicação, designar-se-á dia e hora
para a abertura de propostas de preço superior ao oferecido pelo requerente, o qual é mencionado nos editais
e anúncios.
~. O despacho é notificado ao executado e àqueles
q.ue podiam requerer a adjudicação e bem assim aos
titulares de qualquer direito de preferência na alienação dos bens.
Artigo 877.°
(Termos

da adjudicação)

1. Se não aparecer nenhuma proposta e ninguém se
apresentar a exercer o direito de preferência, aceitar-se-á o preço oferecido pelo requerente.
2. Havendo proposta de maior preço, ob ervar-se-á o
disposto nos artigos 893.° e 894. o
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3. Se o requerimento de adjudicação tiver sido feito
depois de anunciada a venda judicial e a esta não houver concorrentes ou licitantes, logo se adjudicarão os
bens ao requerente.
4. O requerente a quem os bens forem adjudicados
é notificado para em dia e hora certa, sob cominação
do disposto no n. o 5 do artigo 894.°, fazer o depósito da
quantia devida nos termos do artigo 906. e assinar o
auto de adjudicação e entrega dos bens.
0

Artigo 878.°
(Regras

aplicáveis

à adjudicação)

E extensivo à adjudicação de bens, na parte que for
aplicável, o disposto nos artigos D05.0 a 911.°
Artigo 879.°
(Adjudicação

de rendimentos)

1. Enquanto os imóveis penhorados não forem vendidos ou adjudicados, pode o exequente requerer que
lhe sejam adjudicados os respectivos rendimentos, em
pagamento do seu crédito.
2. Sobre o pedido é ouvido o executado e, se este não
requerer que se proceda à venda elos bens, deferir-se-á
a adjudicação de rendimentos.
3. Se a adjudicação for requerida antes da convocação de credores, dispensar-se-ã
a citação destes, salvo
se for indeferido o pedido do requerente.
Artigo 880.°
(Como

se fali: a adjudicação

de rendimentos)

1. A adjudicação de ren.diDlen~os dos bens que estejam arrendados faz-se mediante simples notificação aos
arrendatários do despacho que a ordene.
2. Não havendo ainda arrendamento ou sempre que
haja de fazer-se novo arrendamento,
serão os bens
arrendados em hasta pública, 'alvo se o adjudicatário
e o executado concordarem em que se arrendem mediante propostas ou por _negociação p:ll'ti;l~lar. E~
ambos os cases se observamo, com as necessarras medificações, as formalidade'
prescritas
para a venda judicial.

1098

ORDEM

DO Ex:gRCITO

N.o 14

L" Série

3. Pagas que sejam as custas da execução, as rendas
serão recebidas pelo adjudicatário,
até que esteja embolsado da importância do seu crédito.
4. O adjudicatário fica na posição de senhorio, mas
não pode despedir o arrendatário nem tomar qualquer
resolução relativa aos bens sem anuência do executado j
quando não sej a possível chegar a acordo, o juiz decidirá.
Artigo 881. o
(Ef'eitos da adjudicação)

1. Efectuada a adjudicação de rendimentos e pagas
as custas da execução, é esta julgada extinta, levantando-se as penhoras que incidam sobre outros bens.
2. A adjudicação de rendimentos é registada como
ónus real, em face do despacho que a determine j o registo faz-se por averbamento ao da penhora de que
resultou a adjudicação.
3. Se os bens vierem a ser vendidos ou adjudicados
livres daquele ónus, o adjudicatário será pago do saldo
do seu crédito pelo produto da venda ou adjudicação,
com a prioridade da penhora a cujo registo a adjudicação de rendimentos foi averbada.
SUBSECÇÃO

IV

Venda
DIVISÃO

Modalidades

I

da venda.

Artigo 882.0
(Espécies

de venda)

1. A venda dos bens penhorados pode ser judicial ou
extrajudicial.
2. O despacho que ordene a venda é notificado ao
exequente, ao executado e aos credores reclamantes de
créditos com garantia sobre os bens a vender.
.
Artigo 883.0
(Modalidades

da venda

judicial

e extrajudicial)

1. A venda judicial pode ser feita por meio de propostas em carta fechada ou por arrematação em hasta
pública.
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2. A venda extrajudicial
pode revestir as seguintes
formas:
a) Venda em bolsas de capitais ou de mercadorias;
b) Venda directa a entidades que tenham direito a
adquirir determinados bens;
c) Venda por negociação particular;
d) Venda em estabelecimento de leilões.
DIVISÃO

n

Venda extrajudicial
Artigo 884. °
(Bens

vendidos

nas bolsas)

1. São vendidos nas bolsas de capitais os títulos de
crédito que nelas tenham cotação.
2. Se na comarca da execução houver bolsas de mercadorias, nelas se venderão as mercadorias que aí forem
cotadas.
Artigo 885.°
(Venda

directa)

Se os bens houverem, por lei, de ser entregues a determinadas entidades, a venda ser-Ihes-á feita directamente.
Artigo 886.°
(Em que

casos

se procede à venda
particular)

por

negociação

A venda é feita por negociação particular:
a) Quando assim o requeiram o executado e os credores que representem a maioria dos créditos com garantia sobre os bens a vender;
b) Quando se trate de bens que, pelo seu reduzido
valor não suportem as despesas da hasta pública ou
quando haja urgência na realização da venda.
Artigo 887. o
(Como

se faz

a venda

p~r negociação

particular)

1. "No dCRpa.cho que ,ordene a venda por J?-egocia9ão
particular de 19nar-Se-a a pessoa que fica l11?u.'Illblda
de a efectuar, podendo fixar-se logo o preço m1111mo.
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A pessoa designada procede como mandatário, tendo-se por provado o mandato em face da certidão do
despacho.
2. Se não tiver sido fixado o preço mínimo, não pode
o mandatário fazer a venda por preço inferior àquele
por que os bens teriam de ser postos em praça e mais
um quarto, salva autorização especial do juiz, ouvidas
as pessoas que houverem requerido a venda.
3. O preço é depositado directamente pelo comprador
na Caixa Geral de Depósitos, antes de lavrado o instrumento da venda.
4. Estando pendente de recurso a sentença que se
executa ou estando pendentes embargos de executado
ou agravo do despacho liminar, far-se-á essa declaração
no acto da venda.
Artigo 888.0
(Venda em estabelecimento

de leilão)

1. Os móveis são vendidos em estabelecimento
de
leilão quando assim o requeiram o executado e os credores que representem a maioria dos créditos com garantia sobre os bens a vender.
2. A venda é feita pelo pessoal do estabelecimento e
segundo as regras que estejam em uso. O gerente do
estabelecimento
depositará o preço líquido na Caixa
Geral de Depósitos, à ordem do tribunal, e fará juntar
ao processo o respectivo conhecimento, dentro dos cinco
dias posteriores à realização da venda, sob pena das
sanções aplicáveis ao infiel depositário.
3. Os credores, o executado e qualquer dos licitantes
podem reclamar contra as irregularidades
que se cometam no acto do leilão. Para decidir as reolajnações o
juiz pode examinar ou mandar examinar a escrituração
do estabelecimento, ouvir o respectivo pessoal, inquirir
as testemunhas que se oferecerem e proceder a quaisquer outras diligências.
4. O leilão é anulado quando as irregularidades cometidas hajam viciado o resultado final da licitação, sendo
condenado o dono do estabelecimento na reposição do
que tiver embolsado, sem prejuízo da indemnização
de perdas e danos a que houver lugar.
5. Se for anulado, repetir-so-á o leilão noutro estabelecimento e, se o não houver, proceder-se-é à, venda
judicial _ou por negociação particular.
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DIVISÃO III

Venda judlolal
Artigo 889.°
(Casos em que se procede

. Quando se não verifiquem os
tIgos 884.° a 888.°, os bens são
pública, salvo se, nos termos do
que a venda se faça por meio
fechada.

à arrematação)

casos previstos nos ararrematados em hasta
artigo 886.°, se decidir
de propostas em carta

Artigo 890.°
(Editais e anúncios

para a venda judicial)

1. Designar-se-á O dia e hora para a praça ou a abertura das propostas, com a antecipação necessária para,
mediante editais e anúncios, se dar ao facto a maior
publicidade, podendo o juiz, oficiosamente ou a Tequerimento dos interessados, determinar que a venda judicial seja tornada pública ainda por outros meios.
2. Os editais são afixados, com a antecipação de dez
dias, um na porta do tribunal e outro na porta da sede
da junta de freguesia em que os bens se encontrem.
Tratando-se de prédios urbanos, afixar-se-á também um
edital na porta de cada um deles.
3. Os anúncios são publicados, com igual antecipa-ção, em dois números seguidos dum dos jornais mais
lidos da localidade da situação dos bens ou, se na
localidade não houver periódico, dum dos jornais que
nela sejam mais lidos, salvo se o juiz em qualquer dos
casos os achar dispensáveis, atento o diminuto valor
dos bens.
4. Nos editais e anúncios mencionar-se-á o nome
do executado, a secretaria por onde corre o processo
e o dia, hora e local da arrematação ou da abertura
das propostas; se os bens forem imóveis, identificar-se-ão
sumàrinmente
e declarar-se-á o valor em que vão à
praça; se forem móveis, apenas se indicará a sua espécie.
5. Se a sentença que se executa estiver pendente de
recurso ou estiverem pendentes embargos de executado
ou agravo do deRpacho liminar. fnr-se-ã também menção
do fado nos editais e anúncios.
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Artigo 891.°
(Obrigação de mostrar os bens)

Durante o prazo dos editais e anúncios é o depositário.
obrigado a mostrar os bens a quem pretenda examiná-los; mas pode fixar as horas em que, durante o dia,
facultará a inspecção, tornando-as conhecidas do público por qualquer meio.
Artigo 892.°
(Notificação

dos preferentes)

1. Os titulares do direito de preferência na alienação
dos bens são notificados do dia e hora da arrematação
ou do dia e hora da entrega dos bens ao proponente
para poderem exercer o seu direito no acto da praça
ou da adjudicação.
2. A falta de notificação tem a mesma consequência
que a falta de notificação ou aviso prévio na venda.
particular.
3. Se o preferente tiver sido notificado por éditos,
pode propor a acção de preferência nos termos gerais,
desde que as circunstâncias façam presumir que a notificação não chegou ao seu conhecimento a tempo de
poder exercer o seu direito no acto da praça ou da
adjudicação.
Artigo 893.°
(Abertura das propostas)

1. As propostas são entregues na secretaria do tribunal e abertas na presença do juiz, podendo assistir à
abertura o executado, o exequcnto, os reclamante
de
créditos com garantia sobre os bens a vender e os proponentes.
2. Se o preço mais elevado for oferecido por mais
de um proponente, abre-se logo Licitação entre eles,
salvo se declararem que pretendem adquirir os bens em
compropriedade.
3. Estando presente sõ um dos proponentes do maior
preço, pode esse cobrir a proposta dos outros; se nenhum
dele!'! e. tiver presente ou nenhum quiser cobrir a proposta dOR outros, procede-se a sorteio para determinar
a proposta que devo prevalecer.
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4. As propostas, uma vez apresentadas,
só podem
ser retiradas se a sua abertura for adiada por mais de
noventa dias depois do primeiro designado.
Artigo 894.°
(Deliberação

sobre

as propostas

e adjudicação)

1. Acto contínuo à abertura ou depois de efectuada
a licitação ou o sorteio a que houver lugar, são as propostas apreciadas pelo executado, exequente e credores
que haj am comparecido; se nenhum estiver presente,
considera-se aceite a proposta de maior preço, excepto
se o juiz a tiver como excessivamente baixa.
2. Se os interessados não estiverem de acordo, prevalece o voto dos credores que, entre os presentes, tenham
maioria de créditos sobre os bens a que a proposta se
refere. Mas o executado pode opor-se à aceitação de
qualquer proposta, requerendo prazõ; não superior a
oito dias, para oferecer pretendente que se responsabilize por preço superior; nesse caso, marca-se logo dia
para se deliberar sobre a proposta do pretendente.
3. Aceite alguma proposta, é o proponente notificado
para, em dia e hora certa, depositar a décima parte do
preço e assinar o auto de transmissão e entrega dos bens,
observando-se no mais o disposto em relação ao arrematante.
4. Da abertura e aceitação das propostas é lavrado
auto em que, além das outras ocorrências, se mencione, para cada proposta aceite, o nome do proponente, os bens a que respeita e o seu preço. Os bens
identificar-se-ão pela referência à penhora respectiva.
5. Se o proponente preferido não depositar a décima
parte do preço, fica sujeito às sanções que no artigo 904.°
se estabelecem para a falta de pagamento dos nove décimos restantes.
Artigo 895.°
(Irregularidades

ou

frustação

da

venda

por

meio

de

propostas)

1. As irregularidades relativas à abertura, licitação,
sorteio, apreciação e aceitação das propostas só podem
ser arguidas no próprio acto.
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2. Se nenhuma proposta for aceite, relativamente a
todos ou a parte dos bens, os interessados presentes ou,
na sua falta, o juiz resolverão logo sobre a forma comodeve fazer-se a respectiva venda.
Artigo 896.·
(Local

da arrematação

e valor

por que

os bens

vão

à praça)

1. A arrematação dos imóveis faz-se sempre no tribunal da situação; a dos móveis, ou no tribunal do lugar
onde se encontrem ou noutro que seja julgado mais.
conveniente por acordo expresso do executado e dos
credores ou por determinação judicial.
2. Os imóveis vão à praça pelo valor resultante do rendimento colectável inscrito na matriz e os móveis pelo
que lhes tenha sido atribuído no acto da penhora, salva.
em ambos os casos a possibilidade de exequente e executado, por acordo espontâneo, assentarem noutro valor.
3. Os créditos e os imóveis não inscritos na matriz
são postos em praça pelo. valor que lhes for atribuído
pelo exequente.
Artigo 897.·
(Formalismo

da arrematação)

1. A arrematação é presidida pelo juiz, que mandará
anunciar a abertura da praça.
2. Os bens móveis e créditos podem ser arrematados
singularmente,
por lotes, ou em globo, conforme as
partes acordarem ou o juiz julgar mais conveniente.
Os imóveis são arrematados um por um, salvo se razões
especiais de proximidade ou dependência tornarem presumivelmente mais rendosa a arrematação conjunta.
3. Posto em leilão cada objecto ou lote, o oficial exercerá as funções de pregoeiro, anunciando em voz alta
o primeiro lanço que aparecer acima do valor e os que se
sucederem, e tomando conta dos respectivos licitantes.
A. licitação só se considera finda quando o oficial tiver
anunciado, por três vezes, o lanço mais elevado e este
Ianço não for coberto.
4. 'I'erminada a licitação, serão interpelados os titulares do direito de preferência para que declarem se
querem exercer o seu direito. Apresentando-se a preferir mais ele uma pessoa com igual direito, abre-se
Iicitação
entre 01as , fazendo-se a adjudicação à que
oferecer maior prcc;o.
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Artigo 898. °
(Arrematação

de todo

ou de parte

do prédio)

1. Salvo acordo das partes em contrário, os imóveis
são sempre arrematados pela raiz, qualquer que seja a
relação entre o seu valor e a quantia que se executa.
2. Quando o prédio oferecer, porém, cómoda divisão,
pode o executado requerer que seja posta em praça.
pelo valor da execução, a parte que indique como suficiente para o pagamento. Se logo na primeira praça
não houver quem arremate por esse valor, .vai à praça
todo o prédio.
"
Artigo 899."
(Termo

ou adiamento

da arrematação)

1. A arrematação cessa l'ogo que o produto dos bens
arrematados seja suficiente para cobrir as despesas da
execução e assegurar o pagamento ao exequente, salvo
se, havendo outros bens sobre os quais tenha sido graduado algum crédito vencido, o respectivo titular requerer que a praça continue, para venda desses bens.
2. A arrematação pode ser adiada, oficiosamente ou
a requerimento de qualquer interessado, quando haja
fundada suspeita de conluio entre os concorrentes à
hasta pública.
Artigo 900.°
(Auto

de arrematação)

Lavrar-se-â um único auto de todas as arrematações
que se efectuem no mesmo dia e pelo mesmo processo.
Artigo 901.°
(Praça

deserta)

1. Se passada uma hora não houver lanço superior
ao valor por que os bens foram postos em praça, é
esta encerrada, e designar-se-á logo dia, sendo possível,
para a segunda praça, por metade do valor.
2. Em vez de os bens irem a segunda praça, pode
ordenar-se oficiosamente ou a requerimento dos interessados a' que se refere a alínea a) do artigo 886.°,
que sej am vendidos particularmente
ou por propostns
em carta fechada.
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Artigo 902.0
(Segunda praça)

1. Da primeira à segunda praça mediará o intervalo
de seis dias, pelo menos.
2. Sem prejuízo de outras formas de publicidade
reputadas convenientes, a notícia da segunda praça é
dada por um único edital afixado com a antecipação
mínima de três dias e por um único anúncio, que se
publicará com igual antecipação. A afixação faz-se,
tratando-se de prédio urbano, na porta deste e, quando
se trate de outra espécie de bens, na do edifício onde
deva realizar-se a arrematação.
3. Não se repete a notificação aos preferentes.
Artigo 903.0
(Segunda praça deserta)

1. Se a segunda pmça ficar também deserta, procede-se à venda por propostas em carta fechada ou por
negociação particular ou vão os bens a terceira praça
para serem vendidos por qualquer preço, conforme o
juiz julgue mais conveniente.
2. A terceira pra~a é anunciada nos termos do artigo
anterior.
Artigo 904.0
(Pagamento do preço da arrematação;
sanções para a falta de pagamento]

1. O arrematante depositará no acto da praça a décima parte do preço e a quantia correspondente às
despesas prováveis da arrematação, sem o que lhe não
são adjudicados os bens.
2. Quando a arrematação se realize no edifício do
tribunal e a tesouraria judicial estej a aberta, nela e
fará o depósito, sem acréscimo de qualquer percentagem; quando se efectuar fora ou a tesouraria estiver
encerrada, far-se-á em mão do funcionário que lavrar
o auto. Tanto o tesoureiro como este funcionário ficam
obrigados a depositar na Caixa Geral (le Depósitos a
importância entregue, no próprio dia ou no primeiro
dia útil seguinte.
3. O restante é depositado directamente pelo arrematante na Caixa Geral de Depósitos, 110 prazo de
quinze dias, sob pena de captura e de os bens irem
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novamente à prlliça para serem arrematados por qualquer quantia, ficando o primeiro arrematante responsável pela diferença de preço e pelas custas a que der
causa. A nova praça é anunciada nos termos do n." 2
do artigo 902.°
4. A prisão não pode durar mais de um ano e cessa
logo que esteja cobrada a importância por que for
responsável o arrematante.
Liquidada pela secretaria
esta responsabilidade,
é o arrematante
executado no
mesmo processo, a requerimento de qualquer interessado, autuando-se a certidão da citação e seguindo-se
os mais termos por apenso.
5. O arrematante remisso não é admitido a lançar
na nova praça, mas, se depositar o preço até ao momento da sua abertura, fica ela sem efeito, subsistindo
a arrematação.
6. A prisão é aplicada à pessoa que licitou, mas,
se tiver licitado em nome do Estado ou de uma autarquia local, não há lugar a essa pena e a responsabilidade civil efectiva-se pelo meio competente.
7. Os preferentes que pretendam exercer o seu direito depositarão logo todo o preço, além das despesas
prováveis da arrematação.
Artigo 905.°
(Título de arrematação)

1. Depositado o preço e paga a sisa, se for devida,
pode o arrematante exigir que lhe seja passado título
de arrematação, no qual se identifiquem os bens, se
certifique o pagamento do preço e da sisa e se declare
a data da transmissão, que coincidirá com a da praça
em que os bens tenham sido adjudicados.
2. A sisa é sempre paga por inteiro pelo adquirente.
DIVISÃO

IV

DlsposlQões comuns
Artigo 906.°
(Dispensa

de depósito

aos credores)

1. O exequente q.ue adquira bens pela exec~ção. é
dispen ado de deposi tar a parte do preço que nao se] a
nece sária para pagar a credores craduados antes dele
2a
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e não exceda a importância que tem direito a receber;
igual dispensa é concedida ao credor com garantia
sobre os bens que adquirir.
2. Não estando ainda graduados os créditos, o exequente não é obrigado a depositar mais que a parte
excedente à quantia exequenda e o credor só é obrigado a depositar o excedente ao montante do crédito
que tiver reclamado sobre os bens adquiridos: neste
caso, se os bens adquiridos forem imóveis, ficam hipotecados à parte do preço não depositada, consignando-se
o ónus no auto de transmissão, que não pode ser registada sem ele; se forem de outra natureza, não são
entregues ao adquirente sem que este preste caução
correspondente ao seu valor.
3. Quando, por efeito da graduação de créditos, o
adquirente não tenha direito à quantia que deixou de
depositar ou a parte dela, é notificado para fazer o respectivo depósito dentro do prazo de oito dias, sob pena
de ser preso e executado nos termos do artigo 904.°,
mas começando a execução pelos próprios bens adquiridos ou pela caução.
Artigo 907. o
(Caducidade

dos

direitos reais
dos registos)

e cancelamento

1. Os bens são transmitidos livres dos direitos' reais
que não tenham registo anterior ao de qualquer arresto,
penhora ou hipoteca, salvos os que, tendo sido consti-.
tuídos em data anterior, produzam efeito em relação a
terceiros independentemente
de registo.
2. Em seguida ao pagamento do preço e da sisa são
mandados cancelar os registos dos direitos reais que devam caducar, assim como os registos de quaisquer
direitos reais de garantia, transferindo-se para o produto da venda os direitos dos respectivos credores.
Artigo 908.0
(Rescisão

da venda

ou

indemnização

ao comprador)

1. Se depois da venda se reconhecer a existência de
algum óuus real que não fosse tornado em consideração
e que não tenha caducado, ou de erro sobre o objecto
transmitido ou sobre as suas qualidades, por falta de
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conformida~e com o que foi anunciado, pode o com
prador pedir, no processo de execução, a rescisão da
venda ou a indemnização do prejuízo que tenha sofrido.
2. A questão é decidida depois de ouvidos o exequente, o executado e os credores interessados e de
examinadas as provas que se produzirem, salvo se os
elementos forem insuficientes, porque neste caso é o
comprador remetido para a acção competente, a qual
será proposta contra o credor ou credores a quem tenha
sido ou deva ser atribuído o preço da venda.
3. Feito o pedido de rescisão ou de indemnização antes de levantado o produto da venda, llão se entregará
este sem a prestação de caução. Sendo o comprador
remetido para a acção competente, a caução será levantada se a acção não for proposta dentro de trinta dias
ou se estiver parada, por negligência do autor, durante
três meses.
4. A acção a que se refere este artigo é dependência
do proces o de execução.
Artigo 909. o
(Casos em que a venda fica sem efeito)

l. Além do caso previsto no artigo anterior, a venda
só fica sem efeito:
a) Se for anulada ou revogada a sentença que se
executou, se forem julgados procedentes os embargos
de executado ou se for provido o agravo do despacho
que ordenou a citação inicial, salvo quando, sendo parciuis a revoga\'ão, a procedência ou o provimento, a
subsistência da venda for compatível com a decisão tomada;
ú) Se toda a execução for anulada por falt~ ou nulidade da citação do executado, que tenha sido revel,
salvo o disposto no n." 3 do artigo 92l.°;
c) Se for anulado o acto da venda, nos termos do
artigo 201.
d) Se a coisa vendida não pertencia ao executado e
foi reivíndicada pelo dono;
e) Se tiver havido conluio entre os concorrentes à
hasta pública.
2. Quando, posteriormente à ve?d~, for julgada p.rocedente qua]qu('r acção de prcf('reu('la ou f.or deferId.a
<\ remição
de bens, o preferente ou o remidor substi0

;
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tuir-se-ão ao comprador, pagando o preço e as despesas
da compra.
.
3. No caso previsto na alínea a) do n." 1, a restituição dos bens tem de ser pedida no prazo de trinta
dias, a contar da decisão definitiva, devendo o comprador ser embolsado previamente do preço e das despesas da compra; se a restituição não for pedida dentro
do prazo indicado, o vencedor só tem direito a receber
o preço.
4. No caso da alínea e) do n ." 1, a rescisão pode ser
pedida pelo executado, pelo exequente ou por qualquer
credor interessado, que não seja o comprador, dentro
de trinta dias, a contar da venda. A questão é decidida,
ouvido o comprador e produzidas as provas oferecidas,
mas, se os elementos forem insuficientes, é o requerente
remetido para a acção competente, que será proposta
contra o comprador e como dependência do processo de
execução.
Artigo 910.0
(Direitos do comprador no caso de evicção)

1. Quando se der a evicção, o comprador só tem o
direito de pedir a restituição do preço às pessoas a quem
tiver sido atribuído, salvo se o executado ou os credores
houverem procedido de má fé ou assumido expressamente a responsabilidade pela evicção, pois nestes casos
o comprador pode exigir deles a respectiva indemnização.
2. Se no acto da praça ou antes de feita a venda
o proprietário protestar pela reivindicação, lavrar-se-a
termo do protesto, e o comprador, sendo evicto, só pode
reclamar a restituição do preço, salvo o caso de os credores ou o executado se terem responsabilizado pela
indemnização.
Artigo 911.0
(Cautelas a observar no caso de protesto
pela reivindicação)

1. Tendo o proprietário feito o protesto pela reivindicação, não são entregues ao comprador os bens mobiliários senão mediante a cautelas e tabelecidns nas
altneas b) c o) do n. o 1 do artigo 1384. e não se levantará o produto da venda sem se prestar caução.
0
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2. Mas se o protestante não propuser a acção dentro
de trinta dias ou se a acção estiver parada, por negligência sua, durante três meses, pode requerer-se a extinção das garantias destinadas a assegurar a restituição
dos bens e o embolso do preço. Em qualquer desses
casos o comprador, no caso de procedência da acção,
fica com o direito de retenção da coisa comprada enquanto lhe não for restituído o preço, podendo o proprietário reavê-lo dos responsáveis se houver de o satisfazer para obter a entrega da coisa reivindicada.
3. O disposto neste artigo rege igualmente, na parte
aplicável, para o caso de a acção ser proposta, sem prote to prévio, antes da entrega dos bens mobiliários ou
do levantamento do produto da venda.
SECÇÃO v
Remlção
Artigo 912.°
(A quem compete

o direito

de remição)

l. Ao cônjuge que não esteja Reparado judicialmente
de pessoas e bens e aos descendentes ou ascendentes,
por consanguinidade,
do executado é reconhecido o direito de remir todos ou parte dos bens adjudicados ou
vendidos, pelo preço por que tiver sido feita a adjudicação ou a venda.
2. O preço há-de ser depo: itado no momento da remição.
Artigo 913.°
(Até quando

pode ser exercido

o direito

de remição)

O direito de remição deve ser exercido:
a ) No caso de venda em bol as, até ao momento da

entrt'ga dos bens j
b)
o caso de venda por negociação part~cular,
ao momento da entretra elo,' bens ou da nssinntura
título, ou dentro de d;z di, s, a contar da data em
n remidor teve conhecimento da venda ;
c) Nos restantes casos, até ser assinado o auto
arrematação. ndjudicução
ou ru nsmj 'l'ilo e entrega
bens.
í

até
do
que
de
dOR
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Artigo 914.°
(Predomínio

da remição

sobre o direito

de preferência)

1. O direito de remição prevalece sobre o direito de
preferência.
2. Se houver, porém, vários preferentes e se abrir
licitação entre eles, a remição tem de ser feita pelo
preço correspondente ao lanço mais elevado.
Artigo 915.°
(Ordem

por que se defere

o direito

de remição)

1. O direito de remição pertence em primeiro lugar
ao cônjuge, em segundo lugar aos descendentes e em
terceiro lugar aos ascendentes do executado.
2. Concorrendo à remição vários descendentes ou vários ascendentes, preferem os de grau mais próximo aos
de grau mais remoto; em igualdade de grau, abre-se
licitação entre os concorrentes e prefere-se o que oferecer maior preço.
3. Se o requerente da remição não puder fazer logo
a prova do casamento ou do parentesco, dar-se-lhe-é
prazo razoável para a junção do respectivo documento.
SECÇÃO VI

Extinção

e anulação

da execução

Artigo 916.o
(Cessação

da execução

pelo pagamento

voluntário)

1. Em qualquer estado do pro ces: o pode o executado
ou qualquer outra pessoa fazer cessar a execução, pagando as custas e a dívida.
Quem pretenda usar desta faculdade deve solicitar
verbalmente na secretaria guias para depósito da parte
líquida ou já liquidada do crédito do e: equente, que
não esteja solvida pelo produto da venda ou adjudicação de bens; feito o depósito, requererá ao juiz a liquidação de toda a responsabilidade do executado.
2 . Apresentado o requerimento e comprovado o depósito, a execução é su penRa, ordenando-se fi liquidação requerida.
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3. Quando o requerente junte documento comprovativo de quitação, perdão ou renúncia por parte do exequente ou qualquer outro título extintivo, não há lugar
ao depósito preliminar, ordenando-se logo a suspensão
da execução e a liquidação da responsabilidade do executado.
4. O depósito preliminar pode ser requerido e efectuado no tribunal deprecado, se para a arrematação de
quaisquer bens houver sido expedida carta precatória;
neste caso, suspensa a arrematação, é a carta precatória
devolvida e o depósito transferido para o tribunal deprecante, onde se seguirão os termos subsequentes.
Artigo 917.°
(Liquidação

da responsabilidade

do executado)

1. Se o requerimento for feito antes da venda ou
adjudicação
de bens, Iiquidar-se-ão
unicamente
as
custas e o que faltar do crédito do exequente.
2. Se já tiverem sido vendidos ou adjudicados bens,
a liquidação tem de abranger também os créditos reclamados para serem pagos pelo produto desses bens,
conforme a graduação e até onde o produto obtido
chegar, salvo se o requerente exibir título extintivo
de algum deles, que então não é compreendido j se
ainda não estiver feita a graduação dos créditos reclamados que tenham de ser liquidados, a execução prossegue somente para verificação e graduação desses créditos e só depois se faz a liquidação.
3. A liquidação compreende sempre as custas dos levantamentos a fazer pelos titulares dos créditos liquidados e é notificada ao exequente, aos credores interessados, ao executado e ao requerente, se for pessoa
diversa.
4. O requerente depositará o saldo que for liquidado,
sob pena de ser condenado nas custas a que deu causa
e de a execução prosseguir, não podendo tornar a suspender-se sem prévio depósito da quantia já liquidada,
depois de deduzido o produto das vendas ou adjudicações feitas po teriormente c depois de deduzidos. os créditos cuj a extinção se prove por documento. Feito ~ste
depósito, ordenar-se-é nova liquidação do acrescido,
observando-se o preceituado nas disposições anteriores.
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5. Se o pagamento for efectuado por terceiro, este só
fica sub-rogado nos direitos do exequente mostrando que
os adquiriu nos termos da lei substantiva.
Artigo 918.°
(Desistência

do exequente)

1. A desistência do exequente extingue a execução;
mas, se já tiverem sido vendidos ou adjudicados bens
sobre cujo produto hajam sido graduados outros credores, a estes será paga a parte que lhes couber nesse
produto.
2. Se estiverem pendentes embargos de executado, a
desistência da instância depende da aceitação do embargante.
Artigo 919.°
(Extinção

da execução)

1. A execução é julgada extinta logo que se efectue
depósito da quantia liquidada,
nos termos do artigo 917.°, ou depois de pagas as custas, tanto no caso
do artigo anterior como quando se mostre satisfeita
pelo pagamento coercivo a obrigação exequenda.
2. A sentença que julgue extinta a execução é notificada ao executado, ao exequente e aos outros credores, se já tiverem sido graduados.
(l

Artigo 920.°
(Renovação

da execução

extinta)

1. A extinção da execução, quando o título tenha
trato sucessivo, não obsta a que a acção executiva se
renove no mesmo processo para pagamento de prestações que se vençam posteriormente.
2. Também o credor, cujo crédito esteja vencido e
tenha sido graduado para ser pago pelo produto de bens
penhorados que não chegaram entretanto a ser vendidos nem adjudicados, pode requerer, até ao trânsito da
sentença que declare extinta a execução, o prosseguimento da execução para pagamento do seu crédito.
O requerimento faz prosseguir a execução, mas sõmente sobro os bens m que o crédito do requerente
tenha sido graduado, assumindo o requer nte a posição
de exequente.
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Não se repetem as citações e aproveita-se tudo o que
tiver sido processado relativamente
aos bens em que
prossegue a execução, mas os outros credores graduados
e o executado são notificados do requerimento.
Artigo 921. o
(Anulação

da execução por falta ou nulidade
de citação do executado)

1. Se a execução correr à revelia do executado e este
não tiver sido citado, quando o deva ser, ou houver
fundamento para declarar nula a citação, pode o executado requerer a todo o tempo, no processo de ex e-cução, que esta seja anulada.
2. Sustados todos os termos da execução, conhece-se
logo da reclamação;
e, se for julgada procedente,
anula-se tudo o que no processo se tenha praticado.
3. A reclamação pode ser feita mesmo depois de finda
a execução. Mas se a partir da venda tiver decorrido o
lapso de tempo necessário para a prescrição positiva,
'o executado não pode pedir a entrega dos bens, ficando-lhe somente o direito de exigir do exequente, no
caso de dolo ou má fé deste, a indemnização de perdas
-e danos, se esta não tiver também prescrito.
SECÇÃO VII

Recursos
Artiq-o 922.0
(Sentenças

de que cabe apelação)

1. Cabe recurso de apelação da sentença que conhe-cer do objecto da liquidação ou dos embargos de executado e ~la que graduar os créditos.
2. O recurso não tem efeito suspensivo quando interposto no tribunal de comarca, salvo se for de sentença
proferida sobre embargos de executado e o embargante
tiver prestado caução para obstar ao seguimento da execução.
.
3. A apelação da sentença que, c?nheça do objecto
dos embargos ou da que gradt~ar créditos sobe no apenso
respectivo, que, sendo o efeito .elo re~urso meram~n:e
devolutivo, será de:-apensado e inst ruído com certidão
das peças neces: árias <lo process? pr inci pal ; neste ficará certidão da sentença recorrida.
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4. Se a liquidação for feita exclusivamente por meio
de arbitragem, do despacho que homologue o laudo dos
árbitros cabe agravo; cabe igualmente agravo do despacho que no apenso de verificação de créditos declare
reconhecidos ou verificados créditos a graduar posteriormente.
Artigo 923.°
(Regime dos agraves]

1. Quanto aos agravos observar-se-á o seguinte:
a) Os agravos interpostos no decurso da liquidação,
só subirão a final, com a apelação da sentença que a
julgar ou com o agravo a que se refere a primeira parte
do n." 4 do artigo anterior;
b) Aos agravos interpostos de decisões proferidas nos
apensos de embargos de executado e de graduação de
créditos aplica-se o disposto nos artigos 734.° e seguintes;
c) Os outros agravos sobem conjuntamente em dois
momentos distintos: os interpostos até se concluir a penhora, quando esta diligência estej a finda; os interpostos depois, quando esteja concluída a adjudicação,
venda ou remição de bens.
2. Com a apelação da sentença que julgar os embargos de executado Olt graduar créditos e cujo efeito
seja suspensivo ou com a da sentença que julgar a liquidação, sobem, todavia, os agravos referidos na alínea c) do n. o 1 que haj am sido interpostos de despachos
anteriores.
CAPITULO II

Do processo sumário
Artigo 924.0
(Citação

do executado.

Praxo para a oposição)

1. O executado é citado para no prazo de cinco dias.
pagar ou nomear bens à penhora.
2. No mesmo prazo pode ser deduzida a oposição.
Artigo 925.0
(Termos

do processo

de embargos

do executado)

O prazo para a contestação elos embargos de execut.ado é de cinco dias, seguindo-se depois, sem mais
articulados, os termos do processo sumário.
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Artigo 926.0
(Regime dos agravos

nos embargos

do executado)

Aos agravos interpostos de despachos proferidos no
processo dos embargos de executado é aplicável o regime estabelecido para o processo sumário de declaração.
G..<\.P!TULO III

Do processo sumaríssimo
Artigo 927.0
(Termos

da execução

sumaríssima)

1. Proferida a sentença e liquidadas as custas, se o
réu não pagar estas e a dívida nos dez dias seguintes
à notificação da conta, a execução de uma e de outras
será promovida pelo Ministério Público, se o autor lho
requerer até vinte e quatro horas depois do termo do
prazo para o pagamento j a execução da dívida tem de
ser promovida pelo autor quando não faça tempestivamente este requerimento ao Ministério Público ou
quando o réu pague as custas no decêndio indicado.
2. Em qualquer dos casos, o direito de nomear bens
à penhora pertence exclusivamente ao exequente e a
execução principia pelo requerimento de nomeação à
penhora, ordenando-se e efectuando-se esta independentemente de citação.
3. Feita a penhora, o executado é notificado para,
se quiser, deduzir oposição dentro de cinco dias.
4. Os embargos de executado seguem os termos do
processo sumaríssimo de declaração.
SUBTÍTULO

III

Da execução para entrega de coisa certa
Artigo 928.0
(Citação

do executado)

Na execução para entrega de coisa certa deve requerer-se que o executarlo seja citado para no prazo de
dez dias fazer a entrpga.
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Artigo 929.°
(Fundamentos e efeitos dos embargos do executado)

1. O executado pode deduzir embargos à execução
pelos motivos especificados nos artigos 813.°, 814.° e
815.°, na parte aplicável, e, além disso, com o fundamento de benfeitorias a que tenha direito.
2. Se as benfeitorias autorizarem a retenção, o recebimento dos embargos suspende a execução até ao embolso da importância das benfeitorias, salvo se o exequente depositar ou caucionar a quantia pedida.
Artigo 930.°
(Entrega judicial da coisa)

1. Se o executado não fizer a entrega, é esta feita
judicialmente,
procedendo-se às buscas e outras diligências que o tribunal julgue necessárias.
2. Tratando-se de coisas móveis a determinar por
conta, peso ou medida, o funcionário manda fazer, na
sua presença, as operações indispensáveis e entrega ao
exequente a quantidade devida.
3. Tratando-se de imóveis, o funcionário investe o
exequente na pOliSe, entregando-lhe os documentos e as
chaves, se os houver, e notifica o executado, os arrendatários e quaisquer detentores para que respeitem e
reconheçam o direito do exequente.
4. Pertencendo a coisa em compropriedade a outros
interessados, o exequente é investido judicialmente na
posse da sua quota-parte.
Artigo 931.·

(Conve~ão da execução)

1. Se não for encontrada a coisa que devia receber,
pode o exequente, no mesmo processo, fazer liquidar
o seu valor e as perdas e danos provenientes da falta da
entrega, nos termos dos artigos 805.° e seguintes, sendo
porém substituída por notificação a citação a que se
refere o n." 2 do artigo 806.·
2. Feita a liquidação, procede-se logo, por nomeação do exequente, à penhora (los bens necessários para
o pagamento da quantia apurada, seguindo-se depois os
termos prescritos nos artigos 80-1.° e seguintes.
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Artigo 9íl2.0
(Subida

dos agravos)

Os agravos não compreendidos nas alíneas a) e b)
do n." 1 do artigo 923.° só subirão a final, depois de
feita a entrega judicial da coisa, sal,:o se tiver de proceder-se nos termos do artigo anterior, porque então
observar-se-á o regime estabelecido para a execuçâe
por quantia certa.
SUBTÍTULO

IV

Da execução para prestação «e facto
Artigo 933.°
(Citação

do executado)

1. Se alguém estiver obrigado a prestar um facto
em prazo certo ê não cumprir, pode o credor requerer
a prestação do facto por outrem, não havendo estipulação em contrário, ou a indemnização de perdas e
danos.
2. O devedor é citado para, em dez dias, deduzir
por embargos a oposição que tiver. O fundamento da
oposição pode consistir, ainda que a execução se funde
em sentença, no cumprimento posterior da obrigação,
provado por qualquer meio.
3. O recebimento dos embargos tem os efeitos indicados nos artigos 818.° e 819.°
Artigo 934.0
(Conversão

da execução)

Findo o prazo concedido para a oposição ou julgados improcedentes os embargos, quando estes suspendam a execução, se o exequente pretender a indemnização de perdas o danos, observar-se-i o disposto no artigo 931.°
Artigo 935.

Q

(Avaliação

do custo da prestação
da quantia apurada)

e realização

1. Se o exequente optar, podendo fazê-lo, pela prestação elo fado por outrem, requererá a nomeação de
perito que avaliem o cu ·to da prestação.
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2. Concluída a avaliação, procede-se logo, por nomeação do exequente, à penhora dos bens necessários
para se obter a quantia que se tiver determinado e o
montante das custas, seguindo-se depois da penhora os
termos prescritos nos artigos 864. e seguintes.
0

Artigo 936.0
(Prestação pelo exequente)

1. Mesmo antes de terminada a avaliação ou a execução regulada no artigo anterior, pode o exequente
fazer, ou mandar fazer sob sua direcção e vigilância, as
obras e trabalhos necessários para a prestação do facto,
com a obrigação de dar contas no tribunal da execução.
2. Na contestação das contas é lícito ao executado
alegar que houve excesso na prestação do facto.
Artigo 937. o
(Pagamento

do crédito apurado a favor do exequente)

1. Aprovadas as contas, o crédito do exequente é
pago pelo produto da execução a que se refere o artigo 935.°
2. Se o produto não chegar para o pagamento, seguir-se-ão, para se obter o resto, os termos estabeleci.
dos naquele mesmo artigo.
Artigo 938. o
(Direito do exequente quando não se obtenha
o custo da avaliação)

Tendo-se excutido todos os bens do executado sem
se obter a importância da avaliação, o exequente pode
desistir da prestação do facto, no caso de não estar
ainda iniciada, e requerer o levantamento da quantia
obtida.
Artigo 939.0
(Fixação do prazo para a prestação)

1. Se o prazo para a prestação não estiver determinado no título executivo, o exequente indicará o prazo
que reputa suficiente e requererá que, citado o devedor para, em dez dias, dizer o que se lhe oferecer, o
prazo seja fixado judicialmente.
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. 2. Se ~ executado tiver ~undamento para se opor
a execuçao, deve logo dedusir embargos e nestes dizer
o que se lhe ofereça sobre o prazo.
3. Querendo agravar do despacho que ordenou a citação, deve também interpor logo o recurso.
Artigo 9400°
(Fixação do prazo e termos

subsequentes)

1. O prazo é fixado pelo juiz, que para isso procederá
às diligências necessárias, podendo socorrer-se do parecer de técnicos ou ordenar arbitramento por um só
perito, de sua nomeação.
2. Se o devedor não prestar o facto dentro do prazo,
observar-se-à o disposto nos artigos 933.° a 938.°, mas
a citação prescrita no artigo 933.° é substituída por
notificação e o executado só pode deduzir embargos
no decêndio posterior, com fundamento na ilegalidade
do pedido da prestação por outrem ou em qualquer
facto ocorrido posteriormente à citação a que se refere
o artigo anterior e que, nos termos dos artigos 813.° e
seguintes, seja motivo legítimo de oposição.
Artigo -941. °
(Veril icação da violação da obrigação,
quando esta tenha por objecto um facto negativo)

1. Quando a obrigação do devedor consista em não
praticar algum facto, ~ cred?r pode reque~er, no caso
de violação, que esta seja venficada por meio de exame
ou vistoria.
2. O executado é citado para a nomeação de peritos,
podendo no prazo de dez dias deduzir, .por embargos,
a oposição que tiver, nos termos dos artigos 813.° e seguintes.
3. Concluindo os peritos pela existência da violação,
devem ]00'0 indicar a importância provável das despesas a f~zer com a destruição da obra feita, se obra
feita tiver havido.
Artigo 942 o
o

(Termos

subsequentes)

1. e o juiz [ulgar verificada a violação da obrigação, ordenará guetoa obra seja destruída à custa do
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executado e que o exequente sej a indemnizado das
perdas e danos que tenha sofrido.
2. Seguir-se-ão depois, feitas as necessárias adaptações, os termos prescritos nos artigos 934. a 938.
0

0

Artigo 943.0
(Subida dos agravos)

Quanto aos agravos não compreendidos nas alíneas a)
e b) do n. o 1 do artigo 923. observar-se-á o seguinte:
a) No caso do artigo 934. o, esses agravos sobem segundo o regime fixado no artigo 923.
b) Igual regime se aplica aos interpostos durante a
fase da execução a que se refere o artigo 935.
c) No caso do artigo 936. o, os interpostos no processo
de prestação de contas sobem com o recurso da decisão
que as aprove;
d) No caso dos artigos 941. e 942. o, sobem com o
recurso do despacho que julgue verificada a violação,
0

,

0

;

0

;

0

TtTULO IV
Dos processos

especiais

CAPITULO I

Das interdições
SECÇÃO I

Interdição por demência ou por surdez-mudez
Artigo 944.0
(Requisitos

da petição

inicial para a acção de interdição
por dçmência)

A petição inicial para a interdição fundada em anomalia psíquica, depois de deduzida a lezitimidade do
requerente, especificará os factos que re~elum a anomalia e a incapacidade parcial ou total do interdicendo
para reger a Rua pessoa e administrar os seus b 111'1, e
indicará as pessoas que, segundo a lei, devem compor
o conselho de família e exercer a tutela.
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Artigo 945.0
(Publicidade

da acção)

.Recebida a petição, afixar-se-~o editais na porta do
tribunal e na porta da sede da Junta de freguesia do
domicílio do arguido, com indicação do nome deste e
do objecto da acção, e publicar-se-á, com as mesmas indicações, anúncio num dos jornais mais lidos da sede
da comarca ou, não havendo aí jornal, num dos jornais
mais lidos na comarca.
Artigo 946.0
(Representação

do arguid.)

1. O arguido é representado no processo pelo Ministério Público ou, quando este seja o requerente, pelo
defensor que o juiz nomear, salvo se for constituído
advogado, pois em tal caso a este compete a representação.
2. O advogado pode ser constituído, em qualquer
altura do processo, pelo próprio arguido, contanto que
o sej a por procuração pública passada posteriormente
à propositura da acção.
Enquanto o arguido o não fizer, qualquer parente
sucessível, com excepção do requerente da interdição.
pode constituir-lhe
advogado. Este advogado tem os
mesmos poderes de representação que teria se fosse
constituído pelo arguido e os seus honorários são da
responsabilidade de quem o constituir, no caso de ser
decretada a interdição.
3. O representante do arguido no processo pode, por
sua iniciativa ou mediante solicitação de qualquer intere, sado, promover a nomeação judicial de um tutor
provisório que pratique em nome do arguido os actos
que não possam ser adiados e que o juiz autorize. O tutor provi ório exerce a sua função até à nomeação de
tutor definitivo ou até que sej a definitivamente desatendido o pedido de interdição.
Artigo 947.0
(Citação

do arguido)

1. O aro-uido é citado para, no prazo de cinco dias.
dizer o q~e tiver por conveniente quanto à legitimidade do rE'querente e à constituição do conselho de família.
2·1
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2. Se, dentro desse prazo, não for constituído advogado, o processo é, para os mesmos fins, continuado
com vista ao Mimstério Público ou facultado ao defensor oficioso, conforme a um ou a outro pertença a representação do arguido.
3. Quando o funcionário não possa efectuar a citação
em virtude do estado mental do arguido, é este citado
na pessoa do seu representante.
Artigo 948.0
(Nomeação

e reunião

do conselho

de família)

1. Tendo-se certificado da legitimidade
do requerente, o juiz nomeará o conselho de família e convocá-lo-á para dar parecer.
2. Para a reunião do conselho de família são notificados o requerente, o representante
do arguido e, se
este for casado, o cônjuge não separado de pessoas e
bens; estas pessoas podem ser ouvidas e fazer as observações que entenderem. O arguido pode assistir à reunião juntamente
com o seu representante,
até que o
conselho passe a deliberar.
3. O conselho de família dá parecer sobre o pedido
e seus fundamentos, devendo os vogais declarar tudo o
que saibam e possa ser útil para o conhecimento do
estado mental do arguido.
Artigo 949.°
(Indeferimento

da petição)

Se o parecer do conselho for desfavorável à interdição, deve o requerente promover que se proceda ao interrogatório e exame do arguido, sob pena de ser indeferida a petição.
Artigo 950.°
(Interrogatório

do arguido)

1. Se o parecer do conselho de família for favorável
à interdiçã~ ou se, não o sendo, o requerente promover
o y):ossegUlme~t~ elo process?, ? juiz nomeará dois
médicos, espccialisados em psiquiatria quando os houver na comarca, e procoder-so-ã no int rrogatório e
exame do arguido.
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2. O interrogatório é feito pelo juiz, com a assistência do requerente, do representante do arguido e dos
dois médicos, podendo qualquer destas pessoas pedir
que sej am feitas determinadas
perguntas e ficando
registadas no auto, com fidelidade, as perguntas, respostas e tudo quanto possa ter interesse para a determinação do estado mental do arguido.
O arguido será ouvido, quando possível, sobre os factos demonstrativos da anomalia indicados na petição
ou referidos pelos vogais do conselho de família .
Artigo 951.
(Exame

pelos

•
0

peritos)

1. Logo em seguida ao interrogatório
e no mesmo
acto os médicos procedem ao exame do arguido. Se
puderem formar imediatamente um juízo, as conclusões são insertas no auto; no caso contrário, é fixado
prazo para a entrega do relatório.
, 2. Dentro do prazo marcado, os peritos podem continuar o exame no local que julguem mais apropriado,
proceder às diligências e indagações que entendam e
ouvir as pessoas que estej am em condições de prestar
esclarecimentos sobre a conduta do arguido e suas anomalias hereditárias.
N o relatório mencionarão as investigações que fizeram
e seus resultados, reproduzindo as informações que
obtiveram, com indicação das pessoas que as prestaram.
3. Quando nas conclusões se pronunciem pela necessidade da interdição, devem os peritos precisar, quanto
possível, a espécie de afecção mental de que sofre o
arguido, a extensão da incapacidade, a data provável
do começo desta e as medidas de segurança e meios de
tratamento que propõem.
4. Não é admitido segundo exame nesta fase do processo, mas quando os peritos não cheguem a uma conclusão segura sobre a capacidade ou incapacidade do
arguido erá ouvido o requerente, que pode promover
exame numa clínica da especialidade, pelo respectivo
director, re pon abilizando-se pelas despesas; para este
efeito pode ser autorizado o internamento do arguido
pelo tempo indispensável, nunca excedente a um mês.
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Artigo 952.0
(Concordância
do parecer com os resultados
do ,interrogatório
e do exame)

Se o parecer do conselho de família e os resultados
do interrogatório e do exame forem concordantes e fornecerem prova cabal da incapacidade ou da capacidade
do arguido, o juiz, conforme os casos, decretará a interdição ou indeferirá o pedido.
Artigo 953.0
(Possibilidade

de interdição

provisória)

1. Não se verificando nenhum dos casos previstos no
artigo anterior, é notificado o representante do arguido
para contestar no prazo de dez dias, seguindo-se depois
os termos do processo ordinário, sem a limitação estabelecida no artigo 664. o Se for ordenado exame ao estado mental do arguido, aplicar-se-ão as disposições
desse processo relativas ao primeiro exame.
2. Se o juiz reconhecer, porém, que há necessidade
de providenciar imediatamente quanto à regência da
pessoa e administração dos bens do arguido, decretará
a interdição provisória deste, antes de ordenar a notificação para contestar.
3. Da decisão que, nos termos deste artigo, ordene o
prosseguimento do processo, quer decrete a interdição
provisória, quer não, cabe agravo, que sobe imediatamente, em separado e sem efeito suspensivo.
Artigo 954.0
(Conteúdo

da sentença

de interdição)

1. A sentença que decrete a interdição, provisória ou
definitiva, marcará a extensão da tutela e os seus limites no caso de interdição parcial, fixará, sendo possível, a data provável do começo da incapacidade, nomeará tutor ao interdito ou convocará o conselho de
família para esse efeito quando ao conselho pertença a
nomeação e convocá-lo-á para a nomeação de protutor,
sempre que a ela haja lugar.
2. Se a interdição for decretada em apelação, a nomeação de tutor e protutor faz-se na ].& instância
quando baixe o processo.
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Artigo 955.°
(Recurso de apelação)

1. Da sentença de interdição definitiva pode apelar
o representante do arguido. Pode também apelar o requerente, se ficar vencido quanto à extensão e limites
da incapacidade.
2. A apelação tem efeito meramente devolutivo.
Subsiste, porém, nos termos estabelecidos, a representação processual do interdito, e o tutor nomeado pode
intervir no recurso como assistente.
Artigo 956. o
(Efeitos do trânsito em julgado da decisão)

1. Passada em julgado a decisão final, observar-se-á
o seguinte:
a) Se tiver sido decretada a interdição geral, proceder-se-a no próprio processo de interdição a arrolamento dos bens do interdito, quando a lei civil o não
dispense;
b) Se a interdição não tiver sido decretada, é dado
conhecimento do facto por editais afixados nos mesmos
locais e por anúncio publicado no mesmo jornal em
que tenha sido dada publicidade à instauração da acção.
2. O tutor do interdito pode requerer, após o trânsito em julgado da sentença de interdição, a anulação
dos actos praticados pelo arguido a partir da publicação do anúncio referido no artigo 945. e compreendidos no âmbito da interdição. Autuado por apenso o
requerimento, são citadas as pessoas directamente interessadas e seguem-se os termos do processo sumário.
Os actos são anulados desde que se mostrem prejudiciais ao interdito.
0

Artigo 957.0
(Seguimento

da acção mesmo depois da morte do arguido)

1. Falecendo o arguido no decurso do processo, mas
depois de feitos o interrogatório e o exame, pode o
requerente pedir que a acção prossiga para o efeito de
se verificar se existia e desde quando datava a incapacidade alegada.
2. Não se procede neste caso a habilitação dos herdeiros do falecido, prosseguindo a causa contra quem
nela o representava.
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Artigo 958.°
(Processo

para o levantamento

da interdição)

1. O interdito pode requerer o levantamento da interdição, alegando que cessou a causa da incapacidade.
2. Junto o requerimento
ao processo, seguir-se-ão
com as necessárias adaptações os termos prescritos nos
artigos 948.° e seguintes, assistindo à reunião do conselho de família também o tutor do interdito. Havendo
lugar a contestação, é notificado para a deduzir o requerente da interdição e, na sua falta ou impedimento,
o Ministério Público e os herdeiros presumidos do interdito.
Artigo 959.°
(Aplicação

à interdição

por surdes-mudez)

O disposto nos artigos anteriores é aplicável
dição por surdez-mudez, feitas as necessárias
ções.
SECÇÃO

Interdição

à interadapta-

II

por prodigalidade
Artigo 960.°

(Processo

para a interdição

por prodigalidade)

1. A petição inicial para a interdição por prodigalidade deve satisfazer ao disposto no artigo 944.°, com
as modificações impostas pela natureza especial da incapacidade correspondente.
Proposta a acção, seguir-se-ão os termos estabelecidos no artigo 945.°, n." 1 do
artigo 947.° e n." 1 do artigo 948.°
2. O arguido é notificado para assistir à reunião do
conselho de família e pode, por si ou por seu advogado,
justificar os actos de prodigalidade
que lhe são atribuídos.
Artigo 961.°
(Termos

posteriores

à reunião

do conselho

de família)

1. Após a reunião do conselho de família, seguem-se
os termos do processo ordinário, notificando-se o arguido para contestar o pedido, no prazo de dez dias.
2. Se o parecer do conselho for, porém, favorável ao
requerente, confirmando facto articul ados suficientes
para caracterizar a prodigalidade, o juiz decretará logo
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a interdição provisória e ordenará a notificação do arguido para contestar, sob a comínação
de, na falta
de contestação, a interdição ser convertida em definitiva.
Artigo 962.0
(Disposições

subsidiàriamente

aplicáveis)

1. :g aplicável a esta acção, com as necessárias adaptações, o disposto no n. o 3 do artigo 946. e nos artigos 954. e 956. o
2. O prazo para a interposição do recurso da sentença que decrete a interdição provisória conta-se da
notificação do despacho que a converte em definitiva.
0

0

Artigo 963.0
(Levantamento

da interdição)

1. Se o interdito requerer, nos termos da lei, o levantamento da interdição, junto o requerimento
ao
processo, é convocado o conselho de família para dar
parecer, com assistência do interdito, do seu curador
e do requerente da interdição. Em seguida é notificado
para contestar o pedido o requerente da interdição e,
na sua falta ou impedimento, o Ministério Público e
os herdeiros presumidos do interdito.
2. Se o parecer do conselho for favorável ao requerente e não houver contestação, é logo decretado o levantamento;
se for contrário, seguir-se-ão, sem mais
articulados, os termos do processo ordinário, haja ou
não contestação.
OAPITULO

Da cessação do arrendamento

II

e da parçaria

agrícola

SECÇÃO I

}feios de que pode ervlr-se o senhorio
Artigo 964.0
(Meios de cessação

do arrendamento

no fim do prazo)

1. O senhorio que pretenda fazer cessar o arrendamento no fim do prazo estipulado, daquele po~ que a
lei o presume feito 0_U. da renovação d<;_ve.avisar ou
fazer citar o arrenJatarlO com a anteoedênciu convencionada.
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2. Na falta de convenção, a antecedência é de dez dias
nos arrendamentos até três meses, trinta dias nos arrendamentos por mais de três meses e menos de um ano,
e sessenta dias nos arrendamentos por um ano ou por
tempo superior.
Quando o fundamento invocado para a cessação for
a necessidade que o senhorio tenha da casa para a sua
habitação, a antecedência mínima é de seis meses j mas,
se faltar menos tempo para a renovação, esta não se
dará e o arrendatário terá de despejar o prédio naquele
prazo, a contar do aviso ou da citação.
3. Com o aviso ou pedido de citação pode o senhorio
reclamar do arrendatário a colocação de escritos, se o
prédio for urbano e na terra se usarem. A colocação
de escritos importa para o arrendatário a obrigação de
mostrar a casa, das 14 às 17 horas, a quem pretenda
tomá-la de arrendamento.
4. O aviso pode ser feito extrajudicialmente ou por
notificação judicial avulsa.
Artigo 965.0
(Aviso

extra'judicial)

1. O aviso extrajudicial só vale como interpelação
para os efeitos do artigo anterior quando for feito por
carta registada com aviso de recepção, bilhete-postal
em duplicado ou telegrama, ou quando for aceite pelo
arrendatário, quer mediante aposição de escritos, quer
por meio ele documento em que se considere despedido
ou faça declaração equivalente.
2. O senhorio pode fazer verificar por qualquer funcionário de justiça o facto da aposição dos escritos, sem
necessidade de despacho. O funcionário lavrará auto,
assinado por ele e por dua testemunhas, o entrega-lo-é
ao senhorio, deixando cópia ao arrendatário.
Artigo 966.0
(Requerimento
inicial para a notiÍ'icação
ou acção de despejo)

1. Com o requerimento pan. a notificação ou com a
petição para a acção de despejo deve o senhorio juntar
o título de arrendamento, se o houver.
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2. Não se ordenará a notificação ou a citação quando
a lei exigir título para o arrendamento e o senhorio
o não juntar nem fizer alegação que possa suprir a sua
falta; e também se não ordenará quando pela simples
inspecção do título se verificar que o arrendamento
não termina na data indicada pelo requerente ou que
o aviso foi requerido em termos de não poder ser efectuado com a antecipação exigida pela lei.
Artigo 967.0
(Notificação

Tratando-se
notificação ou
pessoa da casa
tário, valendo

ou citação

feita

em

pessoa

da casa)

de prédio arrendado para habitação, a
a citação pode ser aí feita em qualquer
quando não seja encontrado o arrendacomo se fosse feita na pessoa deste.
Artigo 968.0

(Despedimento

por meio

de notificação

avulsa)

1. Se o senhorio usar da notificação e esta for feita
na pessoa do próprio arrendatário, o funcionário perguntar-lhe-á,
no acto da diligência, se aceita ou não
o despedimento e consignará na certidão a resposta que
obtiver.
2. Não querendo o notificado responder logo à pergunta, deve, dentro de cinco dias, fazer saber ao senhorio, por escrito, se aceita ou Dão o despedimento.
A aceitação pode ser manifestada pela aposição de escritos, nos termos do n." 3 do artigo 964.
3. Igual dever incumbe ao arrendatário
quando a
notificação tenha sido feita numa pessoa da casa.
0

Artigo 969.

0

(Efeito

do aviso

realisado

com

a devida

antecedência)

Se o arrendatário avisado com a devida antecedência
não tiver aceitado o despedimento, pode ainda o senhorio usar da acção de despejo, contanto que a proponha
dentro do período do arrendamento em curso.
Artigo 970.°
(Despejo

fundado

na caducidade

do arrendamento)

1. Para obter a entrega do prédio com fundamento
na caducidade do arrendamento
são competentes os
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meios regulados nos artigos antecedentes, sem necessidade de aguardar o fim do prazo do contrato ou da
renovação.
2. Nos casos em que a resolução do contrato deva
ocorrer em data certa, o aviso pode ser feito e a acção
pode intentar-se antes dessa data, mas o despejo só se
efectuará depois dela.
3. Nos outros casos, o aviso não pode ser feito nem
a acção pode ser proposta antes da resolução do contrato.
4. Em todos os casos, o despejo só pode tornar-se
efectivo passados noventa dias sobre o aviso.
Artigo 971.0
(Processo

para a cessação

imediata

do arrendamento)

A acção de despejo é o meio próprio para fazer cessar
imediatamente o arrendamento por qualquer fundamento que dê ao senhorio esse direito e para pedir a rescisão do contrato de arrendamento por infracção das
respectivas cláusulas.
Artigo 972.0
(Aplicação

subsidiária

do processo

sumário)

Salvo o disposto nos artigos imediatos, a acção de
despejo segue os termos do processo sumário, com as
seguintes especialidades:
a) O prazo para a contestação é de cinco dias e o réu
pode deduzir, em reconvenção, o pedido de benfeitorias
ou indemnizações;
b) O autor tem sempre a faculdade de responder,
e o prazo para a resposta é também de cinco dias, ainda
que tenha havido reconvenção;
c) Não há audiência preparatória, devendo o despacho saneador, a especificação e o questionário ser elaborados dentro de cinco dias;
d) São de dois dias os prazos para as reclamações
contra a especificação e questionário, para as respectivas respostas e para a decisão das reclamações. Esta
decisão pode ser impugnada no recur o que se interpuser da decisão final, mas dela não cabe recurso especial;
e) As testemunhas residontes fora da comarca devem
ser apresentadas pelas partes no juízo da causa e só se
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que o juiz repute indispensá-

veis ;

f) A sentença é proferida dentro de oito dias.
Artigo 973.°
(Despejo

fundado

na falta

de

pagamento

de renda)

1. Intentada
a acção de despejo de prédio urbano
por falta de pagamento de renda, o processo termina,
depois de ouvido o autor, se o arrendatário mostrar,
no prazo da contestação, que pagou 0lJ. depositou definitivamente, ainda que sem notificação ao senhorio, o
triplo das rendas em cuja falta de pagamento a acção
se funda e das vencidas e não pagas durante a pendência do processo.
2. Neste caso, o réu paga as custas da acção e os
honorários dos mandatários do autor, que o juiz fixar,
bem como as despesas de levantamento do depósito.
Se não satisfizer qualquer destes pagamentos, passar-se-á mandado de despejo.
Artigo 974.°
(Despejo

provisório)

1. E tando reconhecida a existência do contrato de
arrendamento, ordenar-se-á no despacho saneador o despejo provisório quando se trate de prédio rústico e haja
fundadas razões para crer que a contestação é meramente dilatória ou quando a acção se funde na falta
de paO'amento de renda e o réu não tenha provado por
docu~ento algum dORseguintes factos:
a) Ter feito, em tempo oportuno, o pagamento ou o
depósito da renda;
b) Não estar ainda vencida a renda em virtude de
a Iteração da época do vencimento;
c) Ter depositado condicionalmente, no prazo da contestação, tratando-se de prédio urbano, o triplo das
renda, em dívida.
2. Havendo litígio sobre o quantitativo
da renda,
é suficiente, para o efeito das alíneas a) e c) do número
anterior, o pagamento ou o depósito em singelo ou em
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triplo da quantia constante do título ou da que por
documento se mostre poder ser exigida legalmente ao
arrendatário.
3. Se o réu tiver pedido benfeitorias que autorizem
a retenção, não se ordenará o despejo provisório enquanto o autor não provar, por documento, o pagamento
ou o depósito da quantia pedida.
Artigo 975.°
(Regime do depósito condicional)

Tendo sido depositado condicionalmente o triplo das
rendas em dívida, se a falta de pagamento delas for
dada como provada, subsiste o arrendamento e o senhorio pode levantar a totalidade do depósito, à custa do
réu; no caso contrário, o senhorio só tem direito às
rendas simples e o arrendatário pode levantar o restante, à custa daquele.
Artigo 976.0
(Falta de renda que deva ser paga adiantadamente)

o

despejo fundado na falta de pagamento de renda
que devesse ser satisfeita adiantadamente não se efectuará antes de findo o período em relação ao qual a
renda já esteja paga, sem prejuízo das perdas e danos
a que o arrendatário dê causa por não cumprir o contrato.
Artigo 977.°
(Despejo de prédios ocupados pelo Estado
ou outras pessoas morais)

N a decisão que decrete o despejo de prédio tomado
de arrendamento pelo Estado ou serviços públicos com
personalidade jurídica, autarquias locais, organismos
corporativos ou de coordenação económica, ou pe soas
morais que se proponham fins humanitários ou de
beneficência, assistência ou educação, fixar- e-á um
prazo razoável, não excedente a seis meses, para a desocupação do prédio.

V Série
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Artigo 978.0
(Responsabilidade

do senhorio

no caso

de simulação)

Quando se reconheça que o senhorio requereu a notificação ou propôs a acção de despejo contra um arrendatário simulado para conseguir, com a sua conivência
ou passividade, o despejo do verdadeiro arrendatário,
será condenado em multa corno litigante de má fé,
ficando, além disso, sujeito, bem corno o suposto arrendatário, à pena correspondente ao crime de denúncia
caluniosa.
Artigo 979.0
(Vencimento

de rendas

na pendência

da acção)

1. Se o réu deixar de pagar rendas vencidas na pendência da acção, pode o autor requerer, por esse motivo, que se proceda imediatamente ao despejo.
2. Ouvido o arrendatário,
se este não provar, por
documento, que fez o pagamento ou o depósito, é logo
ordenado o despejo.
3. Quando, porém, se trate de prédio urbano, o réu
pode obstar ao despejo requerido com esse fundamento
mostrando, quando for ouvido, que, fora do prazo, pagou ou depositou definitivamente,
embora sem notificação ao senhorio, o triplo das rendas.
Em tal caso, o disposto no n ," 2 do artigo 973. é
aplicável às custas do incidente e às despesas de levantamento do depósito. Estas importâncias são liquidadas
a final, mas o seu montante provável será depositado
pelo arrendatário
na tesouraria judicial,
dentro do
prazo de cinco dias.
0

Artigo 980.0
(Regime

de recursos)

1. Nas acções de despejo de prédios urbanos e em
todas aquelas em que se aprecie a subsistência de contratos de arrendamento
obre prédios da mesma natureza, é sempre admissível recurso para a Relação,
qualquer que seja o valor da causa.
2. Tem efeito uspensivo a apelação interposta da
s~ntença que. decrete o ?~spejo de. prédio u~bano desí.inado a hcbitcção e sujei to a regime especIal d~ protecção ao inquilino,
ou destinado ao exercício de
comércio, indústria ou profissão liberal.
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Artigo 981.0
(Despejo

fundado

na realização

de obras)

1. A acção de despejo fundada na execução de obras
que permitam o aumento do número de arrendatários
do prédio será intentada conjuntamente
contra todos
os arrendatários,
salvo o disposto pelo número subsequente.
2. Havendo outros locais além dos ocupados pelos
arrendatários
demandados, o senhorio há-de provar
que não sofrem alteração e que os seus detentores
podem permanecer no prédio, conforme certificado camarário; ou que possui título exequível de desocupação
contra os respectivos arrendatários
ou detentores; ou
que estão ocupados por ele próprio, senhorio; ou que
se encontram vagos.
3. A petição inicial especificará as rendas pagas
pelos arrendatários a despejar e o começo da vigência
dos arrendamentos respectivos, e será acompanhada dos
títulos de arrendamento,
quando legalmente necessários, da planta do edifício na sua forma actual, da
cópia autenticada do projecto de obras aprovado pela
câmara municipal, da certidão do parecer da Comissão Permanente de Avaliação e da restante documentação necessária.
4. Os réus são citados para uma tentativa de conciliação, a realizar no prazo de quinze dias. Se houver
acordo com todos os réus acerca da reocupação ou da
indemnização, o processo considera-se findo, proferindo
o juiz a sentença no próprio auto. Se o acordo for
apenas com algum do réus, o processo segue contra
aqueles que não se conciliem. O prazo da contestação
conta-se, neste caso, desde a tentativa de conciliação.
5. Em caso de procedência da acção, a sentença reconhecerá ao senhorio o direito de 'realizar as obras;
condenará os réus a despejarem o prédio, ou a não
embaraçarem as obras quando estas, alterando o local
por eles ocupado, possam ser feitas sem o respecti vo
de~pejo; e condenará o senhorio nas prestações, de
COIsa ou do facto, a que os arrendatários têm direito
ou virão a ter no caso de as obras não serem iniciadas
no prazo ]egal.

l.a Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 14

1137

6. São aplicáveis a esta acção as disposições da presente secção, exceptuadas as que se não adaptem à
natureza especial dos factos que servem de fundamento
ao despejo.
Artigo 982.°
(Aplicabilidade

deste capítulo a certos
rústicos ou mistos)

prédios

o

que no presente capítulo se determina a respeito
ele prédios urbanos é aplicável aos prédios rústicos
ou mistos onde :funcionem, com assentimento do senhorio, estabelecimentos comerciais ou industriais, desde
que o respectivo contrato de arrendamento conste de
escritura pública, quando exigida por lei.
SECÇÃO II

Meios de que pode servir-se o arrendatário
Artigo 983.°
(Cessação

do arrendamento

no fim do prazo)

1. O arrendatário que pretenda :fazer cessar o arrendamento no fim do prazo estipulado, daquele por que
a lei o presume feito ou da renovação deve avisar o
s~nhorio ou apor escri~os, sendo caso disso, com a antecipação fixada no artigo 96cl:.o
2. O aviso pode ser feito extrajudicialmente
ou por
meio de notificação judicial avulsa, mas o aviso extrajudicial só produz efeito quando provado por documento, designadamente
por aviso de recepção dos
eerviços dos correios ou por escrito emanado do senhono.
3. Tendo sido apostos escritos, o senhorio pode usar
da faculdade a que se re:fere o n." 2 do artigo 965.°
Artigo 984.°
(Cessação

imediata

do arrendamento)

O di po to no artigo antecedente, com excepção do
que e refere à antecipar;ão do aviso, é aplicável ao
caso de o arrendatário,
por qualquer motivo que lhe
confira esse direito, pretender a cessação imediata do
arrendamento.
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SECÇÃO III

Despejo, colocação de escritos e ocupação
ou reocupação por mandado judicial
Artigo 985.°
(Mandado

de despejo)

1. Ordenado o despejo, se o arrendatário não entregar o prédio despej ado na data fixada na sentença,
pode o senhorio requerer que se passe mandado para
a sua execução.
2. O requerente porá à disposição do executor os
meios necessários para a remoção, transporte e depósito dos móveis e obj ectos que forem encontrados.
3. Se for necessário arrombar as portas ou vencer
qualquer resistência material, o funcionário encarregado de executar o mandado requisitará a intervenção
da força pública e a assistência de qualquer autoridade
administrativa
e na presença desta se efectuará o despejo, lavrando-se auto da ocorrência.
Artigo 986.°
(Casos em que se susta

a execução

do mandado)

1. O mandado de despejo oxecutar-se-á seja qual for
a pessoa que estej a na detenção do prédio.
2. O executor sobrestará, porém, no despejo quando
o detentor não tiver sido ouvido e convencido na acção
e exibir:
a) 'I'Itulo de arrendamento,
ou de outra legítima
fruição do prédio, emanado do exequente;
b) Título de sublocação emanado do executado e
documento comprovativo de algum dos seguintes factos: haver sido requerida no prazo de quinze dias a
respectiva notificação ao senhorio; ter o senhorio autorizado especialmente
a sublocação; ter o senhorio
reconhecido o sublocatário como tal.
Do ocorrido será lavrada certidão, juntando-se os documentos exibidos. No mesmo acto, será o detentor
advertido do ónus a que se refere o número seguinte.
3. O detentor deve, dentro de cinco dias, requerer
que se co~firm.e a suspensão do despejo, sob pena de se
executar imediatamente o mandado. O requerente apresentará os outros documentos que tiver e o juiz, ouvido
o senhorio, decidirá sumàriamente
se deve manter-se
a suspensão ou executar-se o mandado.

1.a Série
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Artigo 987.

0

(Suspensão do despejo motivada por doença)

1. Sobrestar-se-á também no despejo, tratando-se de
arrendamento de prédio urbano para habitação, quando
se mostre, por atestado médico, passado sob juramento,
que a diligência pode pôr em risco a vida de pessoa que
se encontre na casa e que esteja sofrendo de doença
aguda. No atestado indicar-se-á o prazo durante o qual
deve sustar-se o despejo.
2. O atestado, quando não for junto ao processo antes
de passado o mandado de despejo, será exibido no acto
da diligência. Neste caso, o executor" lavra certidão do
facto e junta o atestado.
3. Ouvido o senhorio, que pode requerer, à sua custa,
o exame do doente por dois médicos nomeados pelo juiz,
este decide conforme lhe parecer humano.
Artigo 988. o
(Mandado para a aposição de escritos)

L Se o senhorio tiver reclamado a aposição de escritos e o inquilino os não puser, depois de aceite o despedimento ou de ordenado o despejo, pode o senhorio requerer que se passe mandado para a aposição.
2. À execução deste mandado são aplicáveis, com as
necessária adaptações, as disposições dos artigos 985.°
e 986.°
Artigo 989.°
(Outros casos de mandado de despejo)

1. O disposto nos artigos 985.0 e 986.° é igualmente
aplicável:
a) Quando o senhorio tiver despedido por notificação
o arrendatário e este houver aceitado o despedimento,
ou vice-versa ;
b) Quando o arrendatário tiver colocado escritos e o
senhorio houver feito lanar auto de verificação do facto.
2. Em qualquer de tes casos, se o arrendatário não der
o prédio despejado no fim do arrendamento ou dentro
de cinco dias, pode o senhorio requerer, com fundamento na notificação ou no auto, que se passe mandado
para o despejo.
3. Quando no acto da execução do mandado o arrendatário alegue que os escritos foram colocados sem ()
25

1140

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 14

1." Série

seu consentimento e conhecimento, o executor sobrestará
no despejo e o arrendatário,
dentro de cinco dias, requererá que a suspensão seja confirmada, oferecendo
logo as provas da alegação.
Requerida a confirmação, se o requerimento não dever
ser logo indeferido, é notificado o senhorio para responder e oferecer as suas provas, procede-se às diligências necessárias e em seguida decide-se.
Artigo 990.°
(Mandado

de ocupação

ou reocupação)

1. _IMectuado O despejo, se a decisão que o decretou
for revogada ou se por qualquer outro motivo o .arrendatário tiver direito a ocupar ou reocupar o prédio, pode
o interessado requerer que se passe mandado para a respectiva diligência.
2 . .À. execução deste mandado é aplicável o disposto
no artigo 985.°
3. No caso de ter sido revogada a decisão que decretou o despejo, o requerimento do arrendatário deve ser
apresentado no prazo de trinta dias, a contar da entrada
do processo no tribunal de La. instância, quando a revogação tiver sido pronunciada em tribunal superior, ou
do trânsito em julgado da decisão revogatória, quando
esta houver sido proferida no próprio tribunal de La.
instância.
SECÇÃO IV

Depósito de rendas
Artigo 991.0
(Casos em que é lícito o depósito

da renda)

1. O arrendatário
tem a faculdade de depositar a
renda nos oito dias imediatos ~t data do vencimento,
quando não possa efectuar o pagamento por se verificar
algum dos casos em que lhe é permitido Iivrar-se mediante depósito judicial ou quando estej a pendente
acção do despejo.
2. Se o pagamento da renda tiver de ser feito no
domicilio, geral ou particular, <10 arrendatário.
presume-se que o senhorio não foi nem mandou recebê-la na
época do vencimento.

1.' Série
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Artigo 992.°
(Termos

do depósito)

l. O depósito é feito na Caixa Geral de Depósitos, em
face de declaração apresentada em duplicado e escrita
pelo arrendatário ou por outrem em seu nome, em que
se identifique o prédio e se indiquem o quantitativo da
renda, o período de tempo a que diz respeito, os nomes
do senhorio e do arrendatário e o motivo por que se pede
o depósito. Em poder do depositante fica um dos exemplares da declaração, com o lançamento de ter sido
efectuado o depósito.
..
2. Tendo sido proposta acção de despejo, o depósito
fica à ordem do respectivo tribunal; no caso contrário,
fica à ordem do tribunal da situação do prédio.
Artigo 993.°
(Carácter

facultativo

da notificação)

l. E facultativa a notificação do depósito ao senhorio.
2. Produz os mesmos efeitos que a notificação a junção do duplicado ou duplicados das guias de depósito
com a contestação da acção de despejo baseada em falta
de pagamento da renda.
Artigo 994.°
(Impugnação

do depósito)

l. A impugnação. do depósito, quando o senhorio pretenda obter o despejo por falta de pagamento de renda,
só pode ter lugar na acção de despejo.
.
2. A acção deve ser proposta, para este efeito, no
prazo de dez dias, a contar da notificação do depósito.
3. Se a acção já estiver pendente, o senhorio impugnará o depósito na resposta à ?ontestação,. ou no prazo
de cinco dias, quando for notificado depois de contestada a acção pelo arrendatário.
4. O procesAo de depósito é apcnsado ao da acção de
despejo. em cujo despacho sauea~or se conhecerá d.a
sl1bsiAtêneia do depósito c sem; efcltos, ~alyo se a decit'ão depender de pro,":1 ainda não produzida.
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Artigo 995.°
(Impugnaçllo no caso de se não pretender o despejo)

Quando o senhorio não pretenda obter o despejo, pode
impugnar o depósito dentro de dez dias, a contar da
notificação, observando-se () disposto nos artigos 1027.°
e seguintes.
Artigo 996.~
(Depósito ou pagamento

em triplo)

1. Na falta de pagamento de alguma renda de prédio
urbano por facto imputável ao arrendatário, o senhorio
tem o direito de se recusar a receber as rendas seguintes, enquanto não estiver pago o triplo daquela ou não
for notificado do depósito desse triplo, feito definitiva
ou condicionalmente.
2. As rendas recusadas nos termos do número anterior são consideradas rendas em falta, embora o arrendatário tenha, a todo o tempo, mas sem prejuízo do
preceituado no n." 1 do artigo 979.°, o direito de efectuar o pagamento voluntário do triplo das rendas em
falta.
3. Se o senhorio se recusar a receber o triplo das rendas, não quiser dar quitação ou for incapaz ou incerto,
o arrendatário pode fazer o depósito de harmonia com
o artigo 992.° Feito o depósito, deve o arrendatário, no
prazo de cinco dias, requerer a notificação do senhorio,
se este for certo, e no processo apenas se discutirá se
há fundamento para impugnar o depósito.
Na acção de despejo, o arrendatário não pode invocar
qualquer dos casos em que lhe é permitido livrar-se
mediante depósito judicial, a respeito do não pagamento do triplo, se não fizer o depósito ou não requerer
a notificação nos termos deste número.
4. Efectuado o pagamento ou notificado o depô ito
do triplo das rendas em falta, não 6 lícito ao senhorio
recusar o pagamento das rendas simples que posteriormente se vencerem.
5. O recebimento de qualquer nova renda não prejudica o direito de o senhorio obter o desp jo ou de
receber o triplo das rendas em falta.
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Artigo 997. o
(Depósitos

sucessivos)

1. Enquanto subsistir o facto que motivou o depósito
de certa prestação da renda, o arrendatário depositará
as prestações posteriores sem que sej a necessário oferecer novamente o pagamento nem requerer a notificação
dos depósitos sucessivos. Estes depósitos são considerados dependência e consequência do depósito inicial, e
o que for decidido quanto a este vale em relação àqueles.
2. Os documentos dos depósitos simessivos devem ser
juntos ao processo a que se juntou o do primeiro depósito. Se o processo tiver subido em recurso, podem ser
apresentados na La instância, ainda que não tenha
ficado traslado.
Artigo 998.0
(Levantamento

do depósito

pelo

senhorio)

1. O senhorio pode levantar o depósito, mediante escrito em que declare que o não impugnou nem quer
impugnar.
Se ~ declaração for falsa, fica sem efeito a impugnação e o senhorio incorre em multa igual ao dobro da
quantia depositada, sem prejuízo da responsabilidade
penal correspondente ao crime de falsas declarações.
2. O escrito é assinado pelo próprio senhorio ou por
mandatário seu, devendo a assinatura ser reconhecida
por notário quando se não apresente o respectivo bilhete de identidade.
3. Quando seja impugnado, o depósito só pode ser
levantado depois d~ julgada definitiva~n~nte a impugnação e de harmoma com o que se decidir.
SECÇÃO

v

Par~arja agrícola
Artigo 999.0
(Normas

aplicáveis

à parçaria

agrícola)

Tem aplicação tl par~aria agrícola o que nas secções
antececlentl's e estabelece para o arrendamento de prédios rústicos.
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CAPITULO III

Da expurgação

de hipotecas e da extinção de privilégios
Artigo 1000.0

(Expurgação

no caso de pagamento

integral

aos credores)

1. Aquele que pretenda a expurgação de hipotecas,
pagando integralmente aos credores hipotecários, há-de
requerer que estes sej am citados para receber a importância dos seus créditos, sob pena de ser depositada.
2. Feita a prova do facto que autoriza a expurgação,
e junta certidão do registo de transmissão da coisa hipotecada a favor do requerente e das inscrições hipotecárias, marcar-se-á dia e hora para o pagamento, por
termo, na secretaria e ordenar-se-é a citação dos credores incri tos anteriormente ao registo de transmissão.
3. Pagas as dívidas hipotecárias que o possam ser
e depositadas as quantias que não sej am recebidas, são
expurgados os bens e mandadas cancelar as hipotecas
registadas a favor dos credores citados.
Artigo 1001.0
(Expurgação realizada no processo judicial
em que a coisa foi adquirida)

Se a coisa hipotecada tiver sido adquirida em processo
judicial, a expurgação tem lugar nesse processo, pela
forma regulada nas respectivas disposições.
Artigo 1002.0
(Expurgação

nos outros

casos)

1. Em todos os outros casos, o requerente da expurga\ão-declarará o valor por que obteve os bens ou aquele
em que os estima se os tiver obtido por título crntuito
ou por troca, e requererá a citação dos credores para
em dez dias impugnarem esse valor, iob pená de se
entender que o nceitam.
2. Não havendo impugnação. o adquirente depositará
a importância declarada
os bens serão expurgados dns
hipotecas, maudando-sc cancelar as respectivos inscrições e transferindo-se
para o depósito os direitos dos
credores.
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3. Em seguida são os credores notificados para fazer
valer os seus direitos no mesmo processo, observando-se
na parte aplicável o disposto nos artigos 865.° e seguintes.
Artigo 1003.°
(Impugnação do valor pelos credores)

1. Os credores podem impugnar o valor se mostrarem que a quantia declarada é inferior à importância
dos créditos hipotecários registados e dos privilegiados.
2. Dedusida a impugnação, serão os bens postos em
hasta pública para serem arrematadõs pelo maior lanço
que obtiverem sobre o valor declarado pelo adquirente.
3. Se não houver arrematante,
subsiste o valor declarado, seguindo-se o disposto nos n.O 2 e 3 do artigo
anterior.
S

Artigo 1004.°
(Citação ou notificação

dos credores)

Se os bens forem arrematados, depositado o preço ou
a parte do preço que o arrematante seja obrigado a
depositar e expurgados os bens, nos termos do artlgO 907.°, observar-se-á, com as necessárias adaptações,
o disposto nos artigos 864.° e seguintes.
Artigo 1005.°
(Expurgação de hipotecas legais)

O que fica disposto nos artigos antecedentes é aplicável à expurgação das hipotecas legais com as modificações seguintes:
a) Para a expurgação de hipoteca constituída a favor
de menor ausente ou interdito, é sempre citado o Ministério Público e o protutor, quando o haj a;
b) Para a sxpurgnçfío
de hipoteca relativa a dote
feito por terceira pessoa, é citado o dotador, se ainda
existir;
c) A parte do produto correspondente à hipoteca legal por dívida ainda não exigível é com-ertida em certificado de dívida in: cri ta averbado com a declaração
do encargo à pessoa a quem pertencer o capital.
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Artigo 1006.°
(Expurgação

de hipoteca

que garanta

prestações

periódicas)

Se a obrigação garantida pela hipoteca tiver por
objecto prestações periódicas, o produto converter-se-é
em certificado de dívida inscrita de rendimento correspondente à importância da prestação, averbando-se com
a declaração de que os juros pertencem ao credor enquanto tiver direito à prestação.
Artigo 1007. ~
(Aplicação

à extinção

de privilégios

sobre navios)

Os processos estabelecidos neste capítulo são aplicáveis à extinção de privilégios por venda ou transmissão
gratuita de navios, devendo os credores incertos ser citados por éditos de trinta dias.
CAPITULO

IV

Da venda e adjudicação

do penhor

Artigo 1008.°
(Petição

para a acção de venda

do penhor)

1. O credor que pretenda pagar-se pelo penhor, findo
.) prazo convencionado, ou em qualquer tempo, se não
houver estipulação de prazo, requererá que sej a citado
o devedor para, dentro de vinte dias, pagar a dívida
ou deduzir a oposição que tiver.
2. Não necessita o requerente de exibir título da dívida e pode pedir cumulativamente
a indemnização das
despesas necessárias e úteis feitas com o obj ecto empenhado.
3. Se o penhor tiver sido constituído por terceiro, é
citado também este para os termos da acção, na qual
pode intervir como parte principal.
Artigo 1009.°
(Termos

a seguir

na falta

de contestação)

1. Se o réu não pagar e não houver contestação,
ordena-se a venda do penhor.
2. Pelo produto da venda é pago o credor, depois de
satisfeitas as custas, sendo o remanescente entregue
a quem tenha constituído o penho r.
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3. Quando a dívida não fique integralmente
paga,
pode o credor, ?-o mesmo processo, 'promover logo
a penhora de qualsquer outros bens do devedor. seguindo-se os termos da execução por quantia certa. Se porém, o devedor tiver sido citado editalmente ou for
incapaz ou pessoa moral e o credor não tiver título executivo, só pelos meios comuns é possível exigir o que
faltar.
Artigo 1010.°
(Termos

a seguir

quando

haja contestação)

1. Havendo contestação, seguem-s~ os termos do processo ordinário ou sumário, conforme o valor, 'e, se a
acção for julgada procedente, ordenar-se-à na sentença
a venda do penhor, observando-se o disposto no n." 2
e na primeira parte do n." 3 do artigo anterior.
2. Quando na contestação somente se impugnar o
quantitativo da dívida e não for logo depositada a importância não questionada, pode o credor requerer que,
por apenso, se proceda à venda do penhor. A parte do
produto da venda que exceder o quantitativo confessado fica em depósito até à decisão da acção e terá
o destino que nesta lhe for dado.
Artigo 1011.°
(Processo

para a adjudicação

do penhor)

I. Tendo-se estipulado que o credor fique com o
objecto do penhor pela avaliação, seguir-se-á o proce so estabelecido nos artigos anteriores.
Não havendo contestação,
endo esta julgada improcedente, ou questionando o devedor unicamente o quantitativo da dívida, procede- e à avaliação e em seguida
é adjudicado o objecto ao credor, pago ou depositado
o exces o do valor, se o houver.
2. Se a dívida não ficar paga, aplica-se o disposto no
n.O 3 do artigo 1009.0
Artigo 1012.°
(Resgate

ou remição

do penhor)

1. Enquanto não estiver efectuada a venda ou a
adjudicação. pode resgatar o penhor a ~c~soa que o tiver constituído, pagando as cu. ta, e a dívida.
2. O cônjuge não separado de pessoa e bens, e os
descenaent~s ou' ascendentes, por consanguinidade, da-
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quele que constituiu o 'peI!-hor gozam do direito de remição, que será exercido nos termos dos artigos 912.°
a 915.°
CA.PtTULO

V

Da prestação de contas
SECÇÃO I

Contas em geral
Artigo 1013.°
(Citação

para a prestação

de contas)

1. Aquele que pretenda exigir a prestação de coutas
requererá a citação do réu para, no 'prazo de vinte dias,
as apresentar ou contestar a acção, sob pena de não
poder deduzir oposição às contas que o autor apresente.
2. Se o réu não quiser contestar, pode pedir que lhe
sej a 'concedido prazo mais longo pa'ra apresentar as
contas, justificando a necessidade da prorrogação.
Artigo 1014.
(Questões

Q

prévias)

1. Se o réu contestar, o autor pode responder e, produzidas as provas oferecidas <com os articulados que
sej am julgadas necessárias, serão imediatamente decididas as questões suscitadas.
2. Da decisão cabe agravo, que sobe imediatamente,
nos próprios autos e com efeito suspensivo.
3. Quando a decisão dependa da resolução de alguma
questão prejudicial que não possa ser convenientemente
julgada 'por esta forma sumária, .é suspensa a instância
até que, pelos meios próprios, a questão seja resolvida.
4. Decidindo-se que é obrigado a prestar contas, é o
réu notificado para as apresentar dentro de dez dias,
sob pena de lhe não ser lícito contestar as que o autor
apresente.
Artigo 1015.°
(Termos

a seguir

quando

o réu não apresente

as contas)

1. Não apre entando o réu as contas dentro do prazo,
pode o autor apresentá-las nos trinta dias seguintes.
As contas são elaboradas em forma de conta corrente.
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2. O réu não é admitido a contestar as contas apresentadas, que são julgadas segundo o prudente arbítrio
do julgador, depois de obtidas as informações e feitas
as averiguações convenientes, podendo ser .incumbida
pessoa idónea de dar parecer sobre todas ou parte das
verbas inscritas pelo autor.
Se tiver sido citado editalmente e for ievel, o réu
pode, até à sentença, apresentar ainda as contas, seguindo-se, neste caso, o disposto nos artigos seguintes.
Artigo 1016."
(Apresentação

..

das contas pelo réu)

1. As contas que o réu deva prestar são apresentadas
em forma de 'conta corrente, e nelas se especificará a
proveniência das receitas e a aplicação das despesas,
bem como O respectivo saldo.
A inobservância desta disposição, quando não corrigida no prazo que for marcado oficiosamente ou mediante reclamação do autor, pode determinar a rej eição
das contas, seguin,do-se o disposto nos n ." 1 e 2 do artigo anterior.
2. As contas são apre,sentadas em duplicado e instruídas com os documentos justificativos.
3. A inscrição nas contas das verbas de receita faz
prova contra o réu.
4. Se as contas apresentarem saldo a favor do autor,
pode este requerer que o réu seja notificado para, dentro de dez dias, pagar a importância do salde, sob pena
de, por apenso, se proceder a penhora e se seguirem os
termos posteriores da execução por quantia certa j este
requerimento não obsta a que o autor deduza contra as
contas a oposição que entender.
Artigo 1017.°
(Possibilidade de contestação

das contas)

1. Se o réu apresentar as contas em tempo, pode o
autor contestá-las dentro de vinte dias. O réu pode, por
seu turno, responder no prazo de dez dias, seguin~o:s?,
em mais articulados, os termos do processo ordinário
ou sumário conforme o valor.
2. Na CO;lte.tação pode o autor impugnar as verbas
de receita, alegando que esta foi ou devia ter sido supe-
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rior à inscrita, articular que há receita não incluída nas
contas ou impugnar as verbas de despesa apresentadas
pelo réu; pode também limitar-se a exigir que o réu
justifique as verbas de receita ou de despesa que indicar.
3. Não sendo as contas <contestadas, é notificado o
réu para oferecer as provas que entender e, produzidas
estas, o juiz decide.
4. Sendo contestadas algumas verbas, o oferecimento
e a produção das .provas relativas às verbas não contestadas têm Iugar juntamente com os respeitantes às das
verbas contestadas. As verbas não contestadas podem
ser agrupadas nos quesitos e apreciadas em conjunto
nas respostas respectivas.
5. No julgamento o tribunal decide segundo a sua
experiência,
podendo considerar justificadas sem documentos as verbas de receita ou despesa em que não é'
costume exigi-los.
Artigo 1018.°
(Prestação espontânea

de contas)

1. Sendo as contas voluntariamente
oferecidas por
aquele que tem obrigação de as prestar, é citada a
parto contrária para as contestar dentro de vinte dias.
2. E aplicável neste caso o di posto nos dois artigos
anteriores, devendo considerar-se referido ao autor o
que aí se estabelece quanto ao réu, e inversamente.
Artigo 1010.°
(Contas por dependência)

1. As contas do cabeça-de-casal, do tutor, do curador
e de qualquer outro administrador
nomeado judicialmente são dep ndêucia do pl'oeesso em qlle t nha sido
feita a nomeação.
2. O cabeça-de-casal é obrigado a prestar contas
anualmente, a partir da data <ln. abertura da hornnçu
ou daquela em que, no caso de subst itu içâo , tenha entrado em exercício ele fUTI\'ões; o saldo s rá depoaitndo
na Caixa Geral de Dopõ: itos, deduzida a quantia que,
ouvidos os interessados, e o Ministério Público quando
o inventário for obrigatório, se julgue nccossãria paro
despesas ele udministraçiío.
as conta, entra como des-
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pesa a parte dos r?n~i~entos. dos. bens não legados que,
nos termo da lei civil, haja sido entregue aos herdeiros pelo cabeça-de-casal.
SECÇÃO II

Contas do tutor, do curador ou administrador
do pródigo e do depositário judicial
Artigo 1020.0
(Prestação

espontânea de contas do tutor,
ou administrador do pródrgo)

curador

Às contas apresentadas pelo tutor ou pelo curador ou
administrador
dos bens do pródigo são aplicáveis as
disposições da secção ant cedente com as seguintes modificações:
a) São notificados para contestar o Ministério PÜblico e o protutor, quando o haja. A qualquer parente
suce sível do interdito é permitido conte tal' no prazo
em que o podem fazer o Ministério Público ou o protutor;
b) Não havendo contestação, o juiz pode ordenar,
oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público,
as diligências que entpnda necessárias e encarregar
pes soa idónea de dar parecer sobre as contas; competindo a decisão ao conselho de família, é este convocado depois dessas diligências e pode, antes de decidir,
deliberar que se proceda a mais alguma averiguação;
c) Com a contestação e a re. posta ão oferecidas as
proya ;
rl) Expirado o prazo para fi. resposta, têm lugar as
diligências que deyam efectuar-se antes da audiência
de julgamento e que o juiz considere indispensãveis ;
c) Na audiência ele julgamento, perante
juiz ou
con lho de família, conforme a um ou outro incumba
a nprovação das contas. oh. ervar-sc-âo os termos do processo sumário, mas apenas são admitidas as provas que
o juiz ou o con. elho de família entendam necessárias.
A decisão é inserta na neta da audiência;
f) O interdito por pro(ligalidaclc e o menor que tenha
mais de 1 t ano. síio ouvido.' oralmente sobre a contas.
na audiência ele discussão e julgamento, quando a haja.
ou antes <ln decisão. no ca: o ela al íncn li) deste artigo.
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Artigo 1021.°
(Prestação forçada de contas)

1. Se o tutor, curador ou administrador não prestar
espontâneamente
as contas, é notificado para as apresentar no prazo de vinte dias, a requerimento do Ministério Público, do protutor ou de qualquer parente
sucessível do interdito. O prazo pode ser prorrogado,
segundo prudente arbítrio do julgador, quando se justifique a necessidade da prorrogação.
2. Sendo as contas apresentadas em tempo, seguir-se-ão os termos indicados no artigo anterior.
N o caso contrário, são as contas liquidadas pela secretaria à face do inventário; o rendimento dos bens
imobiliários, não sendo conhecido. é computado em
5 por cento do seu valor.
Artigo 1022.°
(Prestação de contas no caso de emancipação,
ou levantamento de interdição)

maioridade

O disposto nos dois artigos anteriores não é aplicável
às contas que devam ser prestadas ao ex-pupilo, no
caso de emancipação ou maioridade, ou ao ex-interdito,
no caso de levantamento da interdição.
Estas contas seguem os termos estabelecidos na secção anterior, devendo, porém, ser ouvidos, antes do
julgamento, o Ministério Público e o protutor, quando
o haja.
Artigo 1023.°
(Prestação de contas do depositário judicial)

J. Às contas do depositário judicial são prestadas 011
exigidas nos termos aplicáveis dos artigos 1020.° e
1021.°
São notificadas para as contestar e podem exigi-las
tanto a pessoa que requereu o processo cm que se fez
a, nomeação do depositário, como aquela contra quem
a diligência, foi promovida e qualquer outra quo tcn ha
interesse directo na administração dos bens.
2. O depositário deve prestar contas nnualmente, ao
antes não terminar a sua administração,
mas o juiz,
atendendo ao estado do processo em quo teve lugar a
nomeação,
pode autorizar que as contas sejum pro tadas somente no fim da administração.
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CAPITULO VI

Da consiqnação

em depósito

Artigo 1024.·
(Petição para a consignação

em depósito)

1. Querendo o devedor exonerar-se mediante a consignação em depósito, requererá, no tribunal do lugar
do cumprimento da obrigação, que seja depositada judicialmente a quantia ou coisa devida, declarando o
motivo por que pede o depósito.
2. Â con~ignação em depósito pode também ser requerida por terceiro quando a este seja lícito pag-ar
pelo devedor e se verifique algum dos casos que legitimam a consignação.
3. O depósito é feito na Caixa Geral de Depósitos,
salvo se a coisa não puder ser aí depositada, pois nesse
caso é nomeado depositário a quem se fará a entrega.
Â este depositário são aplicáveis as disposições relativas
aos depositários de coisas penhoradas.
4. Tratando-se de prestações periódicas, uma vez depositada a primeira, pode o devedor depositar as que
se forem vencendo enquanto estiver pendente o processo, sem necessidade de oferecer o pagamento e sem
outras formalidades;
estes depósitos sucessivos consideram-se consequência e dependência do depósito inicial
e o que for decidido quanto a este vale em relação
àqueles. Se o processo tiver subido em recurso, os depósitos sucessivos podem ser feitos na 1.& instância, ainda
que não tenha ficado traslado.
Artigo 1025.·
(Citação

do credor)

1. Feito o depósito, é citado o credor para contestar
dentro do prazo de vinte dias.
2. Se o credor, quando for citado para o pro?esso de
consignação, j ti tiver proposto acção ou promovido .execução respeitante à obrig.ação, obs.ervar-se-á o seg:ulllte:
a) Se a quantia ou corsa deposItada for a pedida na
acçã? ou na ex~cução, é e~t~ apensada ao. ~roceRso de
cousignnção
e ;;0 este segmra para se de~l~ll' sobre os
efeitos do depô. ito c sobre a re: pOllf;a~lhdade pelas
eu tas, incluindo as da acção ou execuçao apensa;
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b) Se a quantia ou coisa depositada for diversa, em
quantidade ou qualidade, da que é pedida na acção ou
execução, é o processo de consignação, findos os articulados, apensado ao da acção ou execução e neste se
apreciarão as questões suscitadas quanto ao depósito.
Artigo 1026."
(Falta

de contestação)

1. Não sendo apresentada contestação dentro do prazo, é logo declarada extinta a obrigação e condenado o
credor nas custas.
2. Se, porém, o credor for incapaz ou pessoa moral,
ou se não tiver sido citado na sua própria pessoa, é notificado o requerente para oferecer as provas que tiver
e, produzidas estas, se decidirá.
Artigo 1027.°
(Fundamentos

da impugnação)

o

depósito pode ser impugnado:
a) Por ser inexacto o motivo invocado;
b) Por ser maior ou diversa a quantia ou coisa devida;
c) Por ter o credor qualquer outro fundamento legítimo para recusar o pagamento.
Artigo 1028.°
(Termos

3

seguir

quando

não

haja

litígio

sobre

a prestação)

1. Não havendo litígio sobre a espécie ou quantitativo da obrigação e sendo o depósito impugnado somente
por algum dos fundamentos indicados nas alíneas a) e
c) do artigo anterior, pode o requerente responder dentro de dez dias, seguindo-se depois os termos do processo sumário.
2. Procedendo a impugnação, é o depósito declarado
ineficaz como meio de extinção da obrigação e o requerente condenado nas custas, compreendendo as despesas
feitas com o depósito. O devedor, quando seja o depositante, é condenado a cumprir como se o depósito não
existisse e, pagas as custas, efectuar-se-é o pagamento
ao credor pelas forças do depósito, logo que ele o requeira; nas custas da acção, da responsabilidade do de-

1.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.O 14

1155

ve~or, compreendem-se também as despesas que o credor
haja de fazer com o levantamento do depósito.
3. Se a impugnação improceder, é declarada extinta
a obrigação com o depósito e condenado o credor nas
custas.
Artigo 1029.°
(Impugnação

fundada

em ser maior ou diversa
ou coisa devida)

a quantia

1. Se o credor quiser impugnar o depósito por entender que é maior ou diversa a quantia ou coisa devida,
observar-se-á o seguinte:
a) O credor deduzirá na contestação a sua pretensão,
especificando a quantia ou coisa pedida, salvo se o tribunal for incompetente, em razão da matéria ou da
hierarquia, para conhecer do pedido, ou se o depositante
não for o devedor j
b) O requerente pode 'responder dentro de dez dias,
seguindo-se depois, conforme o valor do pedido, os
termos do processo ordinário ou sumário posteriores à
contestação;
c) Se o requerente não responder, tem aplicação o
que no processo ordinário ou sumário, respectivamente,
se dispõe para o caso de o réu não deduzir oposição j
d) Se o pedido do credor proceder, será completado
o depósito, no caso de ser maior a quantia ou coisa
devida j no caso de ser diversa, fica sem efeito o depósito, condenando-se o devedor no cumprimento da obrigação.
2. Quando o tribunal do depósito seja incompetente,
em razão da matéria ou da hierarquia, para conhecer
elo pedido ou quando o depo itante não for o devedor,
o credor declarará, no prazo da contestação, que vai
propor a acção ou execução no tribunal competente,
ou que vai propô-la contra o devedor, e requererá depois
a apensação. A acção ou execução deve ser proposta
dentro de dez dias.
3. O credor que po. sua título executivo, em vez de
contestar, pode r querer, dentro do prazo facultado para
a contestação, a citação do devedor, seja ou não o depositante, para em dez dias c.ompletar ou substituir a
prestação, sob pena de se segmrem, no mesmo processo,
os termos da respeeLivll execução.
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Artigo 1030.0
(Processo no caso de ser duvidoso o direito do credor)

1. Quando sejam conhecidos, mas duvidoso o seu
direito, são os diversos credores citados para contestar
ou para fazer certo o seu direito.
2. Se, dentro do prazo de vinte dias, não for deduzida
qualquer oposição ou pretensão, observar-se-á o disposto
no artigo 1026.
atribuindo-se
aos credores citados
direito ao depósito em partes iguais, quando o juiz não
decida diversamente, nos termos do n.? 2 desse artigo.
3. Se não houver contestação, mas um dos credores
quiser tornar certo o seu direito contra os outros, deduzirá a sua pretensão dentro do prazo em que podia contestar, oferecendo tantos duplicados quantos forem os
outros credores citados. O devedor é logo exonerado da
obrigação e o processo continua a correr unicamente
entre os credores, seguindo-se os termos do processo ordinário ou sumário, conforme o valor. O prazo para a
contestação dos credores corre do termo daquele em
que a pretensão podia ser deduzida.
4. Havendo contestação, seguir-se-ão os termos prescritos nos artigos anteriores, conforme o fundamento.
5. Com a impugnação fundada na alínea b) do
artigo 1027. pode qualquer credor cumular a pretensão
a quo Ise refere o n. o 3. Nesse caso ficam existindo no
mesmo processo duas causas paralelas e conesas, uma
entre o impugnante e o devedor, outra entre aquele
e os restantes credores citados.
0

,

0

Artigo 1031.0
(Depósito do preço da venda ou do preço
da remição do censo ou do foro)

1. O disposto nos artigos 1024. e seguintes é aplicável ao depósito do preço da venda efectuado pelo
comprador, com espera de preço, que foi ou receia ser
perturbado no seu direito e posse, e bem assim ao depósito do preço da remição elo censo consignativo ou
reservativo ou do foro, quando o censuário ou foreiro
não chegue a acordo com o censuísta ou o senhorio directo, ou não possa por qualquer outro motivo conseguir a remição extrajudicial.
2. Se o depósito efectuado pelo comprador ('0111 espera
de ,preço não for contestado ou se a oposição for julgada
0
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improcedente, subsiste o depósito para o efeito de não
poder o vendedor levantá-lo sem fazer cessar a turbação
ou sem prestar caução. Prestada a caução ou mostrando
o vendedor, com audiência do comprador, que cessou
a turbação, receberá aquele o preço depositado.
3. No caso de remição do censo ou foro, uma vez
julgado eficaz o depósito, é declarado extinto o ónus
desde a data em que o depósito tenha sido feito ou completado e mandado cancelar o respectivo registo. Não
havendo contestação, as custa ficam a cargo do depositante.

•

Artigo 1032.0
(Consignação em depósito como incidente)

1. Estando pendente acção ou execução sobre a dívida
e tendo já sido citado para ela o devedor, se este quiser
depo itar a quantia ou coisa que julgue dever, há-de
requerer, por es 'e processo, que o credor seja notificado
para a receber, por termo, no dia e hora que forem
designados, sob pena de ser depositada. Feita a notificação, observar- e-á o seguinte:
a) Se o credor receber sem reserva alguma, o processo finda; o credor é advertido desse efeito no acto
do pagamento, consignando- e no termo a advertência
feita;
b) Se receber com a declaração de que se julga com
direito a maior quantidade, a causa continua, mas o
valor dela fica reduzido ao montante em litígio, devendo
seguir-r e, quanto possível, os termos do processo correspondente a esse valor;
r.) Não se apresentando o credor a receber, a obrigação tem-se por extinta a contar da data do depósito,
~e a final vier a. julgar-se que o credo: só ti~ha direito
a quantia ou coisa depositada; se VIer a Julgar-se o
contrário, seguir-se-á o disposto na alínea cl) do n. o 1
do altigo 102H. n
2. O disposto neste prtigo é nplicável aos casos. previsros no § 2. do artig-o 148. do Có~ligo Comercial e
nos caso. de Cl'.~S:H:iíoda. acção pnul iana fundada no
pagamento d,\ divida ou na aqui i~'ão de bens com que
0

o devedor

se

pOSS<l

0

desclllJll'nhar.
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CAPITULO VII

Dos meios possessórios
SECÇÃO I

Acções

possessórias

Artigo 1033.0
(Processamento

das acções possessórias)

1. As acções possessórias de prevenção, de manutenção e de restituição seguem os termos do processo sumário, salvo o disposto nos artigos seguintes.
2. Se o autor tiver pedido a manutenção da posse
e o juiz entender que há lugar à restituição, não deixará
de ordenar esta; e o mesmo sucederá na hipótese inversa.
Artigo 1034.0
(Invocação

do direito de propriedade)

l. O réu pode, na contestação, alegar que tem o direito de propriedade sobre a coisa, objecto da acção,
e formular o pedido de reconhecimento desse direito.
2. Neste caso observar-se-á o seguinte:
a) Se o valor da causa for superior à alçada da
Relação, observar-se-ão os termos do processo ordinário
e o autor ainda pode, quanto à questão de propriedade,
responder à tréplica ;
b) No caso contrário, pode haver resposta à contestação, e, quando na resposta for deduzida alguma excepção, o réu tem ainda a faculdade de responder à
matéria desta.
Artigo 1035.0
(Não impugnação

do direito

de propriedade)

l. Se o autor não impugnar o direito
invocado pelo réu, é logo declarado
pedido do autor e procedente o do réu,
não tenha contestado a posse daquele.
2. Tem-se por impugnado o direito
invocado pelo réu quando o autor, na
já tenha alegado o seu domínio como
que pela acção pretende fazer valer.

de propriedade
improcedente o
ainda que este
de propriedade
petição inicial,
causa da posse
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Artigo 1036.·
(Impugnação

do direito

de propriedade)

1. Se o autor impugnar o direito de propriedade
Invocado pelo réu e este não tiver contestado a posse
daquele, não podendo a questão de propriedade ser
decidida no despacho saneador, o réu é logo condenado
no pedido formulado pelo autor, sem prejuízo do que
venha a resolver-se a final quanto à questão do domínio.
2. O réu pode exigir que o autor preste caução.
SECÇÃO

II

Embargos de terceiro
Artigo 1037."
(Função

e requisitos

dos embargos

de terceiro)

1. Quando a penhora, o arresto, o arrolamento, a
posse judicial, o despejo ou qualquer outra diligência
ordenada judicialmente,
que não seja apreensão de
bens em processo de falência ou de insolvência, ofenda
a posse de terceiro, pode o lesado fazer-se restituir à
Sua posse por meio de embargos.
2. Considera- e terceiro aquele que não tenha intervindo no processo ou no acto jurídico de que emana
a diligência judicial, nem represente quem foi condenado no processo ou quem no acto se obrigou.
O próprio condenado ou obrigado pode deduzir embargos de terceiro quanto aos bens que, pelo título da
sua aquisição ou pela qualidade em que os possuir, não
devam ser atingidos pela diligência ordenada.
Artigo 1038.·
(Embargos de terceiro

por parte

dos cônjuges)

1. A mulher casada, que tenha a posição de terceiro,
pode, sem autorização do marido, defender por meio de
e~bargo
a sua po~se quanto aos bens dotais ou próprIOS e quanto aos bens comuns.
2. A nenhum dos cônjuge é permitido deduzir embargos de terceiro relativamente aos bens comuns:
. a~ Quando a diligência judicial incida somente no
dIreIto e acção do outro cônjuge aos bens do casal;
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b) Quando a diligência tenha por origem dívida
anterior ao casamento e respeite a bens levados para
o casal pelo cônjuge demandado por essa dívida;
c) Quando a diligência tenha origem em dívida
comercial ou em responsabilidade por acidente de viação e o credor haja pedido a citação do cônjuge, não
responsável, para requerer a separação de bens.
Artigo 1039.°
(Embargos de terceiro para garantia de alimentos)

Recaindo a penhora ou o arresto sobre os rendimentos dos bens dotais ou próprios da mulher, administrados pelo marido, pode ela embargar de terceiro,
ainda que tenha responsabilidade na dívida e os rendimentos sejam comuns, se pela penhora ou arresto for
privada dos necessários alimentos.
Artigo 1040.°
(Dedução dos embargos. Seu recebimento

ou rejeição)

1. Os embargos são deduzidos, como dependência do
processo em que tenha sido ordenado o acto ofensivo
da posse, nos vinte dias seguintes àquele em que foi
praticado o acto ou em que o embargante teve conhecimento dele, mas nunca depois de os respectivos bens
terem sido judicialmente vendidos ou adjudicados.
2. Oom a petição inicial e para recebimento dos embargos, o embargante oferecerá prova sumária da sua
posse e da qualidade de terceiro, podendo para esse
efeito juntar documentos e indicar testemunhas até
ao número de cinco .
. Se. ~ão houver razão para indeferimento imediato,
mqmrn-se-ão as testemunhas e os embargos serão recebidos ou rejeitados de harmonia com a prova produzida.
Artigo 1041.°
(Fundamentos

da rejeição. Efeitos do despacho
de recebimento)

1. A rejeição pode basear-se em qualquer motivo
susceptível de comprometer o êxito dos embargos, e
designadamente no de a posse do embargante se fundar

1.- Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 14

1161

em t.ransmis~ã.o ,fei~a ror .a9.uele contra quem foi promovida a diligência jud icial., se for manifesto, pela
data em que o acto foi realizado ou por quaisquer
outras circunstâncias, que a transmissão foi feita para
o transmitente se subtrair à sua responsabilidade.
2. O despacho que receba os embargos apenas assegura o seguimento deles, mas os termos do processo de
que são dependência ficam suspensos quanto aos bens
a que os embargos dizem respeito e o embargante pode
requerer logo, prestando caução, a restituição provisória da posse.
Artigo 1042.°
(Termos posteriores ao recebimento)

Recebidos os embargos, observar-se-á o disposto nos
artigos 1033.° a 1036.0, com as seguintes especialidades:
a) E notificada para os contestar a parte que tiver
promovido a diligência ofensiva da posse;
b) O embargado pode alegar na contestação, não só
que tem o direito de propriedade sobre os bens, mas
também que esse direito pertence à pessoa contra quem
a diligência foi promovida;
c) Qualquer das partes pode requerer o depoimento
da pessoa contra quem tenha sido promovida a diligência que originou os embargos.
Artigo 1043.°
(Embargos de terceiro com função preventiva)

l. Os embargos de terceiro podem, para efeitos de
manutenção da posse, ser ded~z.id~s ~ntes de realizada,
mas depois de ordenada, a diligência a que se refere
o artigo 1037.0
Quando assim seja, observar-se-á, na parte aplicável,
o dispo to nos artigos anteriores.
2. A diligência não será efectuada antes do despacho
de recebimento ou rejeição dos embargos, e, se estes
forem recebidos, continuará suspensa até decisão final,
ma o juiz pode deter~inar
~ue o em_ba~gante preste
caução. O valor a caucioner e o do direito do requerente da diligência, ou o dos bens a que os embargos
respeitem, se este for inferior.
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VIII

Da posse ou entrega judicial
Artigo 1044.°
(Base da posse judicial

avulsa)

Aquele que tenha a seu favor um título translativo
de propriedade pode requerer que lhe sej a conferida a
posse ou entrega judicial da coisa. Quando o acto seja
susceptível de registo, juntar-se-é documento comprovativo de que o registo definitivo se acha feito ou em
condições de o ser.
Artigo 1045.°
(Conteúdo

da petição)

1. Na petição deduzirá o interessado o' pedido e os
seus fundamentos e requererá que seja citado o detentor
para dentro de dez dias deduzir oposição, sob pena de
ser imediatamente
conferida a posse.
2. Se a transferência da propriedade estiver, segundo
o título, sujeita a condição suspensiva, deve ainda o
requerente alegar os factos demonstrativos de que a
condição está verificada.
Artigo 10-16.°
(Falta de contestação)

Se não houver contestação, mandar-se-é investir o
requerente na posse efectiva, lavrando-se auto ela diligência.
Artigo 1047.°
(Contestação)

1. Além do citado, é admitido a contestar o pedido,
dentro do mesmo prazo, qualquer outro interessado que
pretenda defender a sua posse.
2. Quando o citado sej a um possuidor em nome
alheio, avisará imediatamente,
por via judicial ou extrajudicial,
a pessoa em nome de quem exerce a posse,
sob pena de responder por perdas e danos j se o aviso
não puder chegar ao conhecimento do interessado a
tempo de este contestar, tomará o citado a defesa dos
direitos dele, sob a mesma responsabilidade.
A contes-
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tação do possuidor em nome próprio não obsta a que o
possuidor em nome alheio também conteste.
3. À contestação pode o requerente responder no
prazo de cinco dias.
Artigo 1048.

0

(Instrução do processo)

l. Com a contestação e a resposta são logo oferecidas
as provas.
2. Não podem ser oferecidas mais de cinco testemunhas por cada parte, seja qual for o número de
autores ou de réus, mas os contestantês que não tenham
sido citados podem oferecer cada um cinco testemunhas.
3. O arbitramento só é admitido quando for absolutamente necessário para a decisão do pleito e é feito
por um único perito, nomeado pelo juiz.
4. Não é permitida a produção de prova por carta,
Artigo 1049.0
(Decisão do processo)

l. Findos os articulados, são produzidas as provas
a que haja lugar, no mais curto prazo po sível, e em
seguida é proferida a entença dentro de oito dias.
2. A sentença decidirá sumàriamente
se a posse
deve ser conferida ou a coisa entregue e em que termos.
Quando o contestante invoque po se em nome próprio
veri:6.car-se-á se deve prevalecer esta ou a do requere"?-te; quando prove que está, .no uso e fruição d~
COIsa por virtude de título IegltlDlO, ao requerente so
pode ser conferida posse que não prejudique o uso e
fruição do contestante, a menos que mostre ter feito
cessar pelo meio competente esse título .
•\.rtigo 1050.0
(Responsabilidade no caso de simulação)

Se tiver sido requerida a citação de um detentor
suposto para se con e~uir, com a sua conivência ou
pas. h-idade, o esbulho elo verdadeiro detentor, re: ponde
o rcquerente para com este por perdas e danos e será,
além disso, condenado corno litigante de má fé, no
pro?c,,,O em CJuea fraude se apurc. N(~ mesm~ re~po1_1Ralnlidade incorre o citado, tendo havido aqUlesCenCla
da Sua parte.
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Artigo 1051.0
(Ressalva dos direitos às acções possessorras
ou aos outros meios competentes)

A. decisão proferida não impede que o vencido faça
valer o seu direito pelas acções possessórias ou pelos
outros meios competentes.
CAPITULO

IX

Das acções de arbitramento
Artigo 1052.°
(Cominação

imposta

para a falta

de contestação)

1. Nas acções de prevenção contra o dano, expropriação por utilidade particular, cessação ou mudança
de servidão, tombamento ou demarcação, destrinça de
foros e censos, redução de prestações incertas, divisão
de águas, divisão de coisa comum e em todas aquelas
em que se pretenda a realização de um arbitramento,
os interessados são citados para contestar no prazo de
dez dias, sob pena de se proceder imediatamente à nomeação de peritos.
2. Quando a compropriedade tenha origem em inventário judicial, processado no tribunal competente
para a acção de divisão de coisa comum, esta corre
por apenso ao inventário.
Artigo 1050.°
(Termos

a seguir,

conforme

haja ou não contestação)

1. Havendo contestação, seguir-se-âo os termos do
processo ordinário ou sumário, conforme o valor.
. 2. Se não houver contestação ou se esta for julgada
Improcedente, é designado dia para a nomeação de
peritos e, feita a louvação, procedem os nomeados à
diligência respectiva no prazo que for fixado. O terceiro perito é obrigado a conformar-se com o voto de
um dos outros, de modo a formar mniorra.
Artigo 1054.0
(Homologação

ou impugnação

do acto dos peritos)

1. As partes são notificadas do resultado da diligência e podem, dentro de dez dias, deduzir contrn
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e~e a opo~ição que entenderem .. Se alguma das partes
pedido qualquer esclarecimento ou rectificação,
o p!azo para a oposição só c?meça a correr depois de
notificada a resposta dos peritos sobre esse pedido.
2. Não havendo oposição, é homologado por sentença
·0 acto dos peritos; se a houver, pode a parte contrária
responder dentro de dez dias, seguindo-se, sem mais
articulados, os termos do processo ordinário ou sumário, conforme o valor.
tiver

Artigo 1055.0
(Especialidade

da acção

de prevenção

•contra

o dano)

1. Na acção de prevenção contra o dano, o réu, que
'estiver a fazer a obra, deve suspender a construção
logo que eja citado; se o não fizer, pode o autor requerer embargo.
2. Se na construção se contravier o que tiver sido
-ordenado, o juiz, a requerimento do interessado, fará
verificar a contravenção por meio de vistoria, com os
mesmos peritos sempre que seja possível, observando-se
.depois o disposto no artigo 942.
0

Artigo 1050. o
(Tentativa

obrigatória

de conciliação)

, 1Y a expropriação por utilidade ~ari.icular é o.brigatona, no acto da nomeação de peritos, a tentativa de
conciliação, ob arvando-se, na parte aplicável, o dispo to no n," 2 do artigo 508. Ainda que não se chegue
a acordo relativamente ao montante da indemnização,
r~gislar-se-á no auto qualquer importância que tenha
-SIdo pedida ou oferecida.
0

Artigo 1057. o
(Obras

de que

depende

a cessação

ou mudança

de servidão)

1. A sentença que autorize a ces ação ou a !nudança
de servidão não produz efeito sem que e itejam concluída. as obras de que dependa a cessação ou a mudall\'a.
2. A~ dúvidas que se levantem sobre o facto d~ estafem ou lião feitas as obras nos termos fixados suo reti~lvi(la.' pelo juiz. ouvidas as parte e precedendo as
dllig0n('ins que fOTCJll necessárias.
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Artigo 1058."
(Termos

especiais

da acção de demarcação)

1. Na acção de tombamento ou demarcação, os interessados devem apresentar no acto da nomeação de
peritos os títulos que tiverem, quando o não hajam
feito antes, e os peritos procederão à diligência tendo
em atenção o que dos documentos constar.
2. Se não houver títulos ou se os peritos verificarem que estes são insuficientes para a demarcação, os
interessados são convocados para uma conferência no
lugar da questão em que se procurará, com a assistência dos peritos, obter o acordo deles quanto à linha
divisória.
3. Não sendo possível o acordo, observar-se-á o seguinte:
a) Qualquer dos interessados pode, dentro de dez
dias, indicar os pontos por onde deve passar a linha
divisória, com base na posse ou outro meio de prova;
b) Os interessados que não tenham feito indicação
ou que a tenham feito em termos diferentes da fornecida pelos outros são notificados para contestar nos
dez dias seguintes;
c) Havendo uma única indicação não contestada,
procede-se à diligência de harmonia com ela;
d) Apresentada
alguma contestação ou tendo sido
indicadas linhas divisórias diferentes, seguem- e, sem
mais articulados, os termos do processo ordinário ou
sumário, conforme o valor;
e) Se nenhuma indicação for feita, o terreno, objecto
da contenda, é distribuído por partes iguais.
4. Fixada a linha divisória, 'e for necessãrio cravar
marcos, os peritos farão proceder a ss a diligência.
Artigo 1050.u
(Como se fu

a adjudicação

na divisão de coisa comum)

1. Na acção de divisão de coisa comum, fixado os
quinhões, haverá, quando necessário, uma conferência
ele interessados para se fazer a adjudicação. Na falta
ele acordo entre OR interessados presentes, a adjudicação é feita por sorteio.
2. Se houver menores ou pe soas equiparadas.
o
acordo tem de ser autorizado judicialmente,
ouvido o
Ministério Público.
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Artigo 1060.°
(Termos

a seguir

quando

a coisa

for declarada

indivisível)

1. Se o autor entender que a coisa comum não pode,
por sua natureza ou sem detrimento, ser dividida em
substância ou que a lei se opõe à divisão, assim o declarará na petição, requerendo que os com proprietários
sejam citados para contestar, sob pena de se proceder
à adjudicação ou à venda.
2. Na falta de contestação,
erão os interessados
convocados a uma conferência para <leclararem se concordam em que a coisa se adjudique a algum ou
alguns, inteirando-se o outro a dinheiro. Se houver
menores ou pessoas equiparadas,
observar-se-ã o disposto no n." 2 do artigo anterior. Não se acordando
na adjudicação, a coi a é vendida.
3. Havendo contestação, seguir-se-ão os termos do
proce so ordinário ou umário, conforme o valor, mas
se for contestada a indivi ibilidade e houver necessidade de proceder a inspecção ou exame ocular para
decidir essa questão, observar- e-ão, quanto a ela, os
termos do n." 2 do artigo 1053.° e os do artigo 1054.°
Concluindo-se pela indivisibilidade,
aplicar-se-á o dispo to 110 número anterior.
Artigo 1061.°
(Contestação

da divisibilidade)

Se o autor requerer a divisão e algum do comproprietãrios afirmar na contestação que a coisa não pode ser
dividida, seguir-se-á o que fica e tabelecido no n.? 3 do
artigo anterior para o cas o de ser contestada a indivisibilidade.
Artigo 1062.°
(Declaração

da indivisibilidade

por parte

dos

peritos)

1. e a' parte: não ti,erem levantado a questão da
indivisibilidade,
ma.' os perito' declarar m que a coisa
não pode ser dividida
m sub tância, 'eguir-se-ão os
t irmos pr seri to: 110 artigo 1054. °
.
.
2. endo confirmada a declaraçâo dos peritos, apl icar- 'c-i o dispo ·to no n. ° 2 do ~r~iA:0lOGO. ° j deci(~in(~o-8
<tu' a coisa pode ~ r dn·ulula. e~n .:ub ·tancI~,
observar-. -ão J novo os t mnos nplicáveis elo' artigos 105:3.°
1054.° para ., ef ctuar a divisão.

1168

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 14

J.' Série

Artigo 1063.°
(Termos

da regulação
e repartição
quando haja compromisso)

de avarias

1. O capitão do navio que pretenda a regulação erepartição de avarias grossas apresentará no tribunal
compromisso assinado por todos os interessados quanto
à nomeação de repartidores em número ímpar não superior a cinco.
2. O juiz mandará entregar ao mais velho dos repartidores o relatório de mar, o protesto, todos os livros
de bordo e mais documentos concernentes ao sinistro,
ao navio e à carga.
3. Dentro do prazo fixado no compromisso ou designado pelo juiz, os repartidores exporão desenvolvidamente o seu parecer sobre a regulação das avarias, num
só acto assinado por todos. O prazo pode ser prorrogado,
justificando-se a sua insuficiência.
4. Se as partes não tiverem expressamente renunciado a qualquer oposição, apresentado o parecer dos
repartidores,
seguir-se-ão os termos prescritos no artigo 1054.° No caso de renúncia, é logo homologado Ü'
parecer dos repartidores.
5. Observar-se-ão os mesmos termos quando, por falta
de iniciativa do capitão, a regulação e repartição sejam
promovidas pelo proprietário do navio ou por qualquer
dos donos da carga. No caso de o requerente não apresentar os documentos mencionados no n." 2, é notificado
o capitão do navio para, no prazo que for marcado, os
apresentar, sob pena de serem apreendidos; o processÜ'
segue mesmo sem os documentos referidos, que são substituídos pelos elementos que puderem obter-se.
Artigo 1064.°
(Anulação
do processo
por falta de intervenção,
no compromisso,
de algum interessado)

Se vier a apurar-se que no compromisso não interveio
algum interessado, será, a requerimento deste, anulado
tudo o que se tenha processndo. O requerimento pode
ser feito em qualquer tempo, mesmo depois do transitar em julgado a sentença, o é junto ao proee 80 de
regulação
e repartição.
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Artigo 1065.°
(Termos a seguir na falta de compromisso)

1. Na falta de compromisso, o capitão ou qualquerdos proprietários do navio ou da carga requererá que se
designe dia para a nomeação dos repartidores e se citem
os interessados para essa nomeação.
2. Se as partes não chegarem a acordo quanto à nomeação, o capitão ou, na sua falta, o representante do
armador do navio, nomeia um, os interessados na respectiva carga nomeiam outro e o juiz nomeia um terceiro para desempate.
•
3. Feita a nomeação, seguem-se os termos prescritos
no artigo 1063.°
Artigo 1066. °
(Limitação

do alcance da intervenção no compromisso
ou na nomeação dos repartidores)

A intervenção no compromisso ou na nomeação dos
repartidores não importa reconhecimento da natureza
das avarias.
Artigo 1067. °
(Hipótese

de algum interessado

estrangeiro

ser revel)

Se na regulação e repartição for interessado algum
eetranzeiro que seja revel, logo que esteja verificada
a revelia é avisado, por meio de ofício, o agente consular da respectiva nação, a fim de representar, querendo, os seus nacionais.
Artigo 1068.°
(Pra:ro para a acção de avarias grossas)

A acção ele avarias gro sas só pode ser intentada
dentro de um ano, a contar da descarga, ou, no caso
de alij amento total da carga, da chegada do navio ao
porto de destino.
O.\.PITULO

X

Da reforma de títulos, autos e livros
ECÇÃO I

Uerorma de uruios
Artigo 1060.°
(Petição

e citação

para a reforma

de títulos

!t

destruídos)

1. Aquele quP quiser proceder
ref~rma de ~ítu~os
de obrigação dl\struídoR descrev ra o títulos e justífi-
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cará sumàriamente tanto o interesse que tenha na sua
recuperação, como os termos em que se deu a destruição, podendo para esse efeito oferecer documentos e até
cinco testemunhas.
2. Se em face das provas produzidas se entender que
o processo deve ter seguimento, é designado dia para
a conferência dos interessados e são citadas para essa
conferência as pessoas que tenham emitido o título ou
nele se tenham obrigado, devendo entregar-se a cada
um dos citados que vivam em economia separada um
duplicado da petição.
3. Se houver necessidade de citar interessados incertos, o prazo de dilação pode ser elevado a seis meses
quando o título tenha sido emitido ou subscrito em país
estrangeiro e será afixado um edital na Bolsa de Lisboa
quando o título tenha cotação na bolsa. Nos editais
e anúncios Iar-se-á a transcrição do título, sendo possível, e, não o sendo, indicar-se-á o que for necessário
para a sua identificação.
Artigo 1070.0
(Termos a seguir no caso de acordo)

1. A conferência é presidida pelo juiz.
Se todos os interessados presentes acordarem na reforma, e esta ordenada oralmente, consignando-se no
auto os requisitos essenciais do título e a decisão proferida.
2. Transitada em julgado a decisão, pode o autor requerer que o emitente ou os obrigados sejam notificados
para, dentro do prazo que for fixado, lhe entregarem
novo título, ob pena de ficar servindo de título a certidão do auto.
Artigo 1071.°
(Termos no caso de dissidência)

1. Na falta de acordo. devem os interessados dissidentes deduzir a sua contestação no prazo do dez dias.
O autor podo responder dentro do oito dias, ti guindo- e, sem mais articulados. os termos do processo ordinário ou sumário, conforme o valor.
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2. Se não houver contestação, o juiz ordenará a reforma do título em conformidade com a petição inicial
e, depois do trânsito em julgado da sentença, aplicar-se-á o disposto no n
2 do artigo anterior, sendo a
certidão do auto substituída por certidão da petição
e da sentença.
,?

Artigo 1072.°
(Regras

aplicáveis

à reforma

de títulos

perdidos

ou desaparecidos)

o

processo estabelecido nos artigos anteriores é aplicável à reforma de títulos perdidos ou desaparecido,
com as seguintes modificações:
a) Publicar-se-ão
avisos, num dos jornais mais lidos
da localidade em que se presuma ter ocorrido o facto da
perda ou desaparecimento, ou, não havendo aí jornal,
num dos que forem mais lidos na localidade, identificando-se o título e convidando-se qualquer pessoa que
esteja de posse dele a vir apresentá-lo até ao dia designado para a conferência;
b) Se o título aparecer até ao momento da conferência, finda o processo, entregando-se logo o título ao autor se os interessados nisso concordarem. Se aparecer
po teriormente, mas antes de transitar em julgado a
sentença de reforma, convoca-se logo nova conferência
de interessados para re olver sobre a entrega, findando
então o proces o;
c) Se o título não aparecer até ser proferida a decisão, a sentença que ordenar a reforma declarará sem
valor o título desaparecido, sem prejuízo dos direitos
que o portador possa exercer contra o requerente;
d) Quando o título reformado for algum dos indicados no artigo 48-:1:.° do Código Comercial, não se entregará novo título sem que o requerente preste caução
à restituição do seu valor, juros ou dividendos.
Artigo 1073.°
(Reforma

de outros

documentos)

Tratando-se
da reforma de doculllento~ que não
pOssam considerar-se abrangidos pelo artigo 1069.0,
Obseryar-:e-:i, na parte nplic:iycl, o quc fica disposto
nesta secção.
27
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SECÇÃO
II
Reforma

de autos

Artigo 1074.°
(Petição

para a reforma

de autos)

1. Tendo sido destruído ou tendo desaparecido algum
proce::,so, pode qualquer das partes requerer a reforma,
no tribunal da causa, declarando o estado em que esta
se encontravn e mencionando, segundo a sua lembrança
ou os elementos que possuir, todas as indicações susceptrveis de contribuir para a reconstituição do processo.
2. O requerimento
é instruído com todas as cópias
ou peças do processo destruído ou desencaminhado, de
que o autor disponha, e com a pronl, do facto que determina a reforma, feita por declaração da pessoa em poder
de quem se achavam os autos no momento da destruição
ou do extravio.
Artigo 1075.°
(Conferência

de interessados)

1. O juiz marcará dia para a conferência dos interessados, se, ouvida a secretaria, julgar justificado o facto
que motiva a reforma, e mandará citar as outras partes
que intervinham no pl'OCeSHO
anterior para comparecerem De se dia e apresentarem todo os duplicados, contrnfés, certidões, documentos e outros papéis relativos
aos autos que se pretenda reformar.
2. A conferência é presidida pelo juiz e n la será
também apre eniadopela
eoretaria tudo o que houver
arquivrulo ou registado com referência
ao proce. so destruído ou extraviado. Do que ocorrer na conferência é
lavrado auto, que especificará os termos em que a partes concordaram.
3. O auto supre o processo a reformar em tudo aquilo
em que haja acordo não contrariado por documentos
com força probatória
plena.
Artigo 1076.°
(Termos

do processo

na falta

de acordo)

. 'e o processo nâo ficar inteirnmentn
reconstituído por
acordo <las partes,
qunlquor
dos citados pode, dentro
dr. <lrz dias, contcstur
o pedido ou dizer () que. e lhe
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o!e.:ec~r sobre os term?s da reforma em que haja dis-idência ; os restantes interessados podem replicar e os
contestantes treplicar, como em processo ordinário. Com
estes articulados
ão requeridos ou oferecidos todos os
meios de prova.
Artigo 1077.0
(Sentença)

Produzidas as provas, ouvidos os funcionários da secretaria. se for conveniente, e efectuadas as diligências
necessárias, segue-se a sentença, que fixará com precisão o estado em que se encontrava o processo, os termo'
reconstituídos em consequência do acordo ou em face
elas provas produzidas e os termos a reformar.
Artigo 1078. o
(Reforma

dos articulados,

das decisões

e das provas)

1. Se for necessário reformar os articulado', na falta
de duplicados ou de outros documentos que os comprovem, as partes ão admitidas a articular outra vez.
,2. Tendo sido proferidas decisões que não seja possível reconstituir,
o juiz decidirá de novo como entender.
3. Se a reforma abranger a produção de provas, serão
f'~ta~ reproduzidas, sendo possível, e, não o sendo, subsühnr- se-ão por outras.
Artigo 1079.0
(Aparecimento

do processo

original)

Se aparecer o proceo original, nele seguirão os termos subsequente',
apen,ando-se-Ihe.o
processo da reforn~a. Deste processo RÓ pode nproveitar-se a pa~te. que
s' .'lga ao último termo lavrado no proce so ongmal.
Artigo 10 0.0
(Responsabilidade

0, autos
cau,a

,fio n.f()l'ln::H]o~

~l (]{"trlli~'ão

pelas

tl ('USÜl

ou t'.·tra\'io.

custas)

de quem tenha dado
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Artigo 1081. o
(Reforma

de processo
desencaminhado
nos tribunais
superiores)

ou

destruído

1. Desencaminhado ou destruído algum processo na
Relação ou no Supremo, a reforma é requerida ao presidente do tribunal, sendo aplicável ao caso o dispo to
nos artigos 1074.° e 1075.° Serve de relator o relator do
processo desencaminhado ou destruído e, na flua falta,
o que for designado em segunda distribuição.
2. Se não houver acordo das partes quanto à reconstituição total do processo, observar-se-à o seguinte:
a) Quando sej a necessário reformar termos processados na 1." instância, os autos baixam ao tribunal cm
que tenha corrido o processo original, juntando-se o
traslado, se o houver, e seguirão nesse tribunal os trâmites prescritos nos artigos 1076.° a 1079.°, notificando-se os citados para os efeitos do disposto no artigo 1076.°; Ofltermos processados em tribunal superior,
que não possam ser reconstituídos, são reformados no
tribunal respectivo, com intervenção, sempre que possível, dos mesmos juizes e funcionários que tenham intervindo no procest:io primitivo;
b) Quando a reforma for restrita a termos processados no tribunal superior, o processo sf'gue nesse tribunal os trâmites estabelecidos nos artigos 1076.° a 1079.°,
exercendo o relator as funções do juiz, sem prejuízo
do disposto no n.? 3 do artigo 700.°; os juízes adjuntos
intervêm quando sej a necessário substituir al gum acórdão proferido no processo original.
SECÇÃO III

Reforma de livros
Artigo 1082.°
(Processo

para o julgamento
das reclamações
a reforma de livros das conservatórias)

sobre

l . Havendo reclamações sobre a reforma d livro.
das couservatõrias,
recebido o processo r m Lido pelo
conservador, s5 o notificados os recl am antes
quaisquer
outras peRsoas int erossadns para, dentro de dez dias,
dizerem o que se lhes oferecer c apresoní.nrem ou )'('(lUP.rerem quaiaquer provas.
2. Efectuadas
aa diligências
li cessãrina
e ouvido o
Ministério Público, são as reclamações dcoididas.
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Da acção de perdas e danos contra juízes e maqísírados
do Ministério Público
Artigo 1083.0
(Em que casos são' os magistrados
por perdas e da nos)

responsáveis

Os juízes e os magistrados
do Ministério
Público são
responsáveis
por perdas e danos:
•
a) Quando tenham
sido condenados
por crime de
peita, suborno,
concussão
ou prevaricação;
b)
os casos de dolo;
c) Quando a lei lhes imponha
expressamente
essa
responsabilidade;
d) Quando deneguem justiça. Se a denegação de j ustiça reunir
os elementos
necessários
para constituir
crime, observur-se-á
o dispo to no artigo 1093.0
ArtiC10 1084.°
(Tribunal

competente)

.A acção será proposta na circunscrição
judicial
a que
pertença
o tribunal
em que o magi trado exercia as
sua funções ao tempo em quP ocorreu o facto que serve
de fundamento
ao pedido.
Artigo 108J.o
(Audiência

do magistrado

arguido)

1. Recebidu a petição,
'e não houver motivo para ser
logo ind Ieridr
t> o processo r metido
pelo correio, sob
registo e com aviso de re epção, ao magi trado arguido,
para, no prazo de vint
dia, a contar do recebimento
do proc's 'o, dizer o qu se lhe ofer ca sobre o pedido
(' seus Fundamentos
juntar
os documentos
quP entender.
2. Até ao fim do prazo,
arguido devolverá os autos
p 'la 1llPSlUIl. via, com resposta ou sem ela, ou entregá-Ios-á na seeretarin j ud icial.

:3. '(' dei xur de fazer
o autor
anterior

ti

remessa

ou a entregn,

aprcsc'lltar nova pl'llção IlOS mes~lO~ termos
c () réu í_. logo ('()ll!l<'n:lIlo DO pedido.

pode
da
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Artigo 1086.°
(Decisão sobre a admissão da causa)

1. Recebido o processo, decidir-Re-á se a acção deve
ser admitida.
2. Sendo a causa da competência do tribunal de comarca, a decisão é proferida dentro de quinze dias.
Quando for da competência da Relação ou do Supremo,
os autos vão com vista aos juízes da respectiva secção,
por cinco dias a cada um, concluindo pelo relator, e
em seguida a secção resolve.
3. O juiz ou o tribunal, quando não admitir a acção,
condenará o requerente em multa e indemnização, se entender que procedeu com má fé.
Artigo 1087.°
(Recurso de agravo)

Da decisão do juiz de direito ou da Relação que
admita ou não admita a acção cabe recurso de agravo.
Artigo 1088.°
(Contestação

e termos posteriores)

1. Admitida a acção, é o réu citado para eontost.u ,
seguindo-se os mai termos elo processo ordinário.
2. O relator exerce até ao julgamento todas as funções que competem,
em 1.~ instância,
ao juiz de
direito, sendo, porém, aplicável o disposto nos n." ~
e 4 do artigo 700.°
Artigo 1080."
(Discussão e julgamento)

1..

a Ucltl\'ão ou no • upremo

()

pl'Ol:CSSO,

quando

t'~t('Ja pl'er!ul'lIclo para o julguuiento
fina], vai com
\1 ta por CInCO d iaA a oudn um elos j llízl'S que compõem
o tribunal
,('li)
Al'guida, Iuz-s« a d iscusr ao (' O julgamento da causa em se. são do tribunal pINtO.
.
2.
li discussão
C julgamento
perante
o t r ibunnl

pleno observar-se-ão
as d ispoaiçôes (10:-; al'tig()~ G50."
a G5(1.°, com ("('!'pçâo elas que pr(\SSnpÕelll n soparucão
en t r o julgamento
ela mutér ia 110 indo
ela mnt 'ria
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de direito. Ooncluída a discussão, o tribunal recolhe
à sala das conferências para decidir toda a questão e
lavrar o respectivo acórdão; o presidente tem voto de
desempate.
Artigo 1090.°
(Recurso

de apelação)

1. Do acórdão da Relação que conheça, em La instância, do objecto da acção cabe recurso de apelação
para o Supremo.
2. Este recurso é interposto, expedi do e julgado como
o recur O de revista. O Supremo só pode alterar ou
anular a decisão da Relação em matéria de facto nos
caso excepcionais previstos no artigo 712.°
Artigo 1091.°
(Tribunal

competente

para a execução)

Condenado O réu em quantia certa, a execução corre
por apen o ao processo onde foi proferida a condenação, perante o tribunal da comarca do domicílio do
executado ou perante o da comarca mais próxima, se
ele for juiz de direito em exercício.
Artigo 1092.°
(Dispensa

da decisão sobre a admissão

da causa)

e uma entença tran itada em julgado tiver deixado direito salvo para a acção de indemnização n
que e refere este capítulo, não é nece sária a deci ão
prévia resrulada no artigo la 6.°, seudo logo citado o
,
o
reu para conte tal'.
.\rtigo
(Indemnização

cm consequência

1093.°
de procedimento

criminal)

Quando a ind llluizlH;ão for consequêucia ueces ária
de. fncto p lo qual tenha sitio pro~novjc1o pr~oce~Ü~lento
crlllllllal, ob 'er\'ar-~t'-ão, quanto a reparaçuo c1v11, as
di posições do ódigo de Proces'o Penal.
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Da revisão de sentenças estrangeiras
Artigo 1094. o
(Necessidade

da revisão)

1. Sem prejuízo do que se ache estabelecido em tratados e leis especiais, nenhuma decisão sobre direito"
privados, proferida por tribunal estrangeiro ou por
árbitros no estrangeiro, tem eficácia em Portugal, seja
qual for a nacionalidade das partes, sem estar revista
e confirmada.
2. Não é necessária a revisão quando a decisão seja
invocada em processo pendente nos tribunais portugueses, como simples meio de prova sujeito à apreciação de
quem haja de julgar a causa.
Artigo
(Tribunal

1095.°
competente)

Para a revisão e confirmação é competente a Relação do distrito judicial em que esteja domiciliada a
pessoa contra quem se pretende fazer valer a sentença,
observando-se com as nece sárias adaptações o diaposto nos artigos 85. a 87.
0

0

Artigo 1096.0
(Requisitos

necessários

para a confirma~ão)

rara que a eutença sej a confirmada é necessário:
a) Que nua haja dúvidas sobre a autenticidade
elo
documento de que conste a sentença nem "obre a inteligência ela deci ão ;
b) Que tenha transitado em julgado segundo a lei
do país em que foi proferida;
c) Que provenha de tribunal competent secundo a"
regras. de conflitos de jurisdições da 1 i portu~lesa;
ri) Que nua possa invocar-se a excepção d Iitispeudêucia ou de caso julgado com f'uudnmento em causa
afecta a tribunal portuguôa, excepto se foi o tribunnl
E'stral1geil'o que preveniu a jurisrl ieão ;
c) Que o réu tenha sido deyic1ament citado, salvo
trataudo-sc
d cansa para que a lei portuguesa dis-
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pensaria
a citação inicial;
e, se o réu foi 100'0 condenado por falta de oposição ao pedido, que ~ citação
tenha sido feita na sua própria pessoa;
f) Que não contenha decisões contrárias aos princípios de ordem pública
portuguesa;
9) Que, tendo sido proferida
contra português,
não
ofenda
as disposi\,ões
do direito
p~ivado p~rtuguês,
quando por este devesse ser resolvida a questão segundo as regras de conflitos do direito português.
Artigo 1097.0
(Con~irmação

O disposto
arbitral,
na

da decisão

arbitral)

no artigo anterior
é aplicável
parte em que o puder ser.

à decisão

Artigo 1098.0
(Contestação

e resposta)

Apresentado
com a petição
o documento
de que
conste a decisão a rever, é a parte contrária
citada
para,
dentro
de dez dia,
deduzir
a sua oposição.
O requerente
pode responder
nos oito dias seguinte:.;
ao termo do prazo fixado para a oposição .
.\rtigo
(Discussão

1090.0
e julgamento)

1. Findos os articulados
e realizadas
as diligências
que o relator tenha por indispen' áveis, e o exame do
processo facultado,
para alegações, às parte
e ao Ministér io Púhl ico, por dez dias a cada um.
2. O julo':lmento faz-se. egundo as reg-ras próprias
I:'
•
•
t
t
(Os
I agraYo~, mas o yenClmellto exrge r~'~ \'0 os conformes, s guindo o proces~o para 1l0YOS Yl~tOS, quando
nece .. ário.
A

.\rtigo
(Fundamentos

11nO.o

da impugnação

do pedido)

O pedido só pod ser illlpUgl.l~do com f.l1udaJ11pnto
ua falta de qualquer
dos reqUIsItos
mcnclO11ados no
artigo
lO!)()." ou por !->l\ vorificar algum dos r-usos de
r~"isào
eSIH'(.ifi('ndo~ 11:1:- alínea' fl), (.) e g) do :\1't izo 771.
0
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Artigo 1101. °
(Actividade

oficiosa do tribunal)

o

tribunal
verificará
oficiosamente
se concorrem
as
condições
indicadas
nas alíneas
a), f) e g) do artigo 1096.°; e também negará oficiosamente
a confirmação quando, pelo exame do processo ou por conhecimento derivado do exercício das suas funções, apure
que falta algum dos requisitos
exigidos nas alíneas b),
. c), d) e e) do mesmo preceito.
Artigo 1102.°
(Recurso

1. Da decisão
cabe recurso de
2. O Ministério
principal,
pode
das alíneas c),

da decisão final)

da Relação sobre o mérito da causa
revista.
Público,
ainda que não sej a parte
recorrer
com fundamento
na violação
f) e g) do artigo 1096.°

CAPITULO XIII

Da justificação

da ausência

e da qualidade

de herdeiro

Artigo 1103.°
(Petição

para justificação

da ausência)

1. Qualquer
herdeiro
presumido
do ausente
que
pretenda
a curadoria
definitiva
dos seus bens deve requerer a justificação
da ausência.
Quando o herdeiro
presumido
for o Estado, deve o Mini ·tério Público requerer a justificação.
2. O requerente
deduzirá
os factos que no termos
da lei civil caracterizam
a ausência
e lhe conferem
a
qualidade
de herdeiro
presumido,
e requererá
que ti '.
jam citados o possuidor dos bons, o curador provisório,
administrador
ou procurador,
o Ministério
Público
e
quaisquer
interessados
certos e, por éditos, o ausonte
e os interessa(los
incertos.
:3. O auscnt
é citado por éditos d
'eis rueses ; o
procPHso segue entretanto
os seus termos, ma a sentença não é proferida
sem findar o prnzo dos éditos.
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Artigo 1104.0
(A justificação

da ausência

e a curadoria

provisória)

O processo de justificação da ausência é dependência
do processo de curadoria provisória, se esta tiver sido
deferida.
Artigo 1105.0
(Articulados

posteriores)

1. Os citados podem contestar no prazo de vinte dias
e o requerente pode responder no p1laZOde oito dias.
2. Com os articulados são oferecidas ou requeridas
todas as provas.
Artigo 1106. o
(Termos a seguir.

findos os articulados)

Após os articulados ou findo o prazo até ao qual podia
ter sido oferecida a contestação dos citados pessoalmente
e dos interessados incertos, são produzidas as provas
e recolhidas quaisquer informações que se entendam
neces árias e, decorrido o prazo de citação do ausente,
é proferida decisão que julgue justificada ou não a
au: ência
Artigo 1107.0
(Publicidade

da sentença)

1. A sentença que julgue justificada a ausência não
produz efeito sem decorrerem quatro meses depois de
publicada por edital afixado na porta da sede da junta
de freguesia do último domicílio do ausente e por anúnCIO inserto num dos jornai
mais lidos da comarca a
que pertença essa freguesia e também num dos jornais
de Lisboa ou do Porto que aí sejam mais lidos.
2. SE'na comarca não houver jornal, bastará a publicação do anúncio no jornal de Lisboa ou do Porto.
Artigo 1108.0
(Processo

de conhecimento

do testamento

do ausente)

I. Decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior,
pedir-se-li à repartição competC'nte informação sobre se
Q nu. ente deixou testamento.
2. Oh tida infcrmncão
positi\"a. requisitar-se-á certidão do testamento, . e for público, ou ordeuar-se-á
a
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abertura do testamento cerrado, providenciando-se para
que este sej a apresentado à entidade competente com a
certidão do despacho que tenha ordenado a abertura.
Aberto e registado o testamento cerrado, é junta ao
processo a respectiva certidão.
.
3. Quando em face do testamento se verificar que o
requerente não é herdeiro, o processo só prosseguirá se
algum dos herdeiros o requerer.
Artigo 1109.°
(Inventário

e caução)

1. Seguir-se-ão os termos do processo de inventário,
com intervenção do Ministério Público, servindo de
cabeça-ele-casal o curador provisório, administrador ou
procurador ou, não o havendo, a pessoa a quem o cargo
competiria se o ausente fosse falecido.
2. São citadas para o inventário e intervirão nele,
nas mesmas condições que os herdeiros, as pe soas que
tiverem direito a bens que sobrevieram ao ausente desde
que desapareceu sem dele haver notícias, ou desde a.
data das últimas notícias que dele houve, e que eram
dependentes da condição da sua existência.
3. Nos dE'Z dias seguintes à citação, qualquer dos
citados pode deduzir oposição quanto à data da ausência ou das últimas notícias, constante do processo,
indicando a que julgue exacta.
Seguem-se os termos do processo ordinário ou sumário, conforme o valor, notiflcaudo-se para conte tal' os
restantes interessados.
4. A sentença final do inventário deferirá a curadoria definitiva dos beus do ausente a quem competir .
.J. Os curadores defiuit ivos e demais int ressados não
recebem OH bens, que lhes caibam, sem prestar caução
ao valor dos mobiliários e aos rendimentos que não
fizerem seus. A Fazenda N acional não presta caução.
Art.igo 1110.°
(Justificação

da ausência

para

outros

fins)

1. () processo (1l' just ificnção de nusônciu J'('g'ulauo
artigos 110:3.° a Il08.0 é tumhém npl icável:
11) Ao caso de os herdeiros do ausento não rcquore-

lIOS

1'('1l)

a justifi('a~ão

e

OA

legatários

ou quaisquer

outra~
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pessoas pretenderem receber os bens a que tenham direito e que o ausente possuía ou que lhe sobrevieram
depois da ausência;
b) Ao caso de terem decorrido vinte anos de ausência
ou de o ausente ter completado 95 anos de idade, sem
ter sido deferida a curadoria definitiva, e os herdeiros
ou outros interessados pretenderem obter a sucessão ou
a entrega dos bens.
2. A entrega far-se-á nos termos do n.? 5 do artigo 1109.°; mas no caso da alínea.b) não tem lugar a
prestação de caução.
Artigo 1111.°
(Notícia

da existência

do ausente)

Logo que haja fundada notícia da existência do ausente e do lugar onde reside, é declarada provisória a
curadoria, nomeado curador provisório aquele que o era
definitivo, ou escolhido o mais idóneo quando houver
mais de um, e notificado o ausente de que os seus bens
estão em curadoria e de que assim continuarão enquanto
€le não providencie.
Artigo 1112.0
(Cessação

da curadoria no caso
do ausente)

de comparecimento

1. Se o ausente C0111 parecer ou se fizer representar
por procurador e qui er fazer cessar a curadoria ou
pedir a devolução dos bens, requererá, no proces~o em
que se fez a entrega, que os curadores ou os poseuidores
d?s bens sej am notificados para, eI~ dez. dias, lhe restItuírem os ben ou negarem a sua identidade.
2. Não sendo negada a identidade, faz-se imediatamente a entreza dos bens e termina a curadoria, caso
.
b
exista.
3. Se for necada a identidade do requerente, este
jtlstificá-Ia-á nob prazo de vinte dia ; os notificados podem contestar no prazo de oito dias e, pro(luzl~as as
provas oferecidas com eSHC~ alticulados e realIzadas
quaisquer outras c1iligêuC'ias que sejam julgadas necessárins, erá proferida decisão.
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Artigo 1113.°
(liquidação

da responsabilidade
especial a que se refere
o artigo 80.° do Código Civil)

Se o ausente ou seus descendentes ou ascendentes
tiverem direito a haver o preço recebido por bens alienados depois de a ausência ter durado vinte anos ou de
o ausente ter completado 95 anos, liquidar-se-á esse
preço no mesmo processo por que se fez a entrega dos
bens e nos termos dos artigos 806.° e seguintes.
Artigo 1114.°
(Cessação

da curadoria

noutros

casos)

1. Havendo a certeza da morte do ausente ou completando ele 95 anos de idade, junta ao processo a certidão comprovativa do facto, declarar-se-á terminada
a curadoria e extinta a caução, ou somente extinta esta
quando os possuidores dos bens não sej am os curadores
definitivos.
2. Requerida a cessação da curadoria e a extinção da
caução ou somente a extinção desta com o fundamento
de terem decorrido vinte anos de ausência, deferir- e-ã
o pedido, independentemente
de qualquer formalidade,
desde que pelo processo se reconheça que o fundamento
é exacto.
Artigo 1115.°
(Processo

para a justificação

da qualidade

de herdeiro)

1. Se alguém quiser justificar a sua qualidade de
herdeiro ou representante ele urna pessoa falecida e não
houver interessado certo que se arrogue pretensão contrária, deduzirá a sua habilitação e requererá que ejam citados o Minist ~rio Público e, por éditos, os interessados incertos, devendo juntar logo a certidão de
óbito do autor da herauçn.
2. Qualqurr pessoa que se julgue com melhor direito
ou com direito igual ao do rcquercut
pode d('cluzir a
sua habil itnçflo nos viuln dias posteriores ao termo do
prazo dos édito .. O autor ou qualquer dos habilitnndos
podr- contestar as pretensões contrárins,
dentro elo prazO
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de oito dias. Os interessados podem responder ii contestação nos oito dias imediatos, seguindo-se, sem mais
articulados, os termos do processo ordinário ou sumário, conforme o valor.
Artigo 1116.0
(Julgamento

no caso de nenhuma
outra
ter sido dedu:z:ida)

habilitação

Se nenhuma habilitação for deduzida dentro do prazo
estabelecido no n." 2 do artigo anterior, o requerente
apresentará, dentro de oito dias, o rol de testemunhas
e, feita a inquirição e recolhidas quaisquer informações que o juiz considere necessárias, será proferida
sentença,
Neste caso, julgada improcedente a justificação por
falta de provas, pode o requerente produzir outras no
mesmo processo ou deduzir nova habil itação.
Artigo 1117. °
(Repartição

de herança

por uma

generalidade

de pessoas)

1. e em testamento forem deixados bens para serem
repartidos por certa generalidade de pessoas, o executor do testamento indicará quais são as pessoas que
reputa compreendidas na instrtuiçíío
e requererá que
sej am citados quaisquer interessados incertos para deduzir a sua habilitação nos vinte dias posteriores ao
termo do prazo dos éditos.
2. A pessoas indicadas pelo executor do testamento
são citada e qualquer delas pode, nos oito dias seguintes ao termo do prazo e tabelecido no número anterior, contestar as habilitações que forem deduzidas
ou o direito das outras pessoa indicadas pelo executor
do testatueuto ; qualquer habilitando pode também contei'ltar as pretensõci'l contrárias e o executor do test.allll'nto as habilitucões deduzidas. :::kguem-sc depois,
. em mais articu lados, o, termos do processo ordinário
ou sunuir io, conformo o valor.
3. Xão sendo deduzida CjllullllH'r habilitação ou conte'ta~ão, julgar-se-ão habilitadas a, pc. soas indicadas.
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CAP1TULO XIV

Da execução especial por alimentos
Artigo 1118. o
(Processo

para a execução

por prestação

de alimentos)

1. .A. execução por prestação de alimentos segue os
termos do processo sumário, qualquer que sej a o valor.
com as seguintes especialidades:
a) .A. nomeação de bens à penhora pertence exclusivamente ao exequente, que a fará logo no requerimento
inicial;
b) Só depois de efectuada a penhora é citado o executado;
c) Os embargos em caso nenhum suspendem a execução;
d) O exequente pode reque,rer a adjudicação de parte
das quantias ou pensões mencionadas nas alíneas e) e
f) do 11." 1 do artigo 823. que o executado esteja percebendo, ou de rendimento'
a este pertencente',
para
pagamento das prestações vincendas a partir da adjudicação. EHta udjudicucão
faz-se independentemente
(lo penhora.
2. Se o exequente requerer a adjudicação das quanLias ou pensões a que se refere a alínea d) do número
anterior,
o juiz ordenará a notificação da entidade encarregada
de as pngar ou deproce sal' a respectivas
folhas, para entregar directamente
ao exequente a
parte adjudicada.
3. Se o exequcnto Tequcrer a adjudicação de rendimentos, indicará 100"0 os bens sobre que há-de recair
e o juiz ordená-la-á
relativamentenos
que julgue bastantes para satisfação das prestnçõcs
vincendas, podendo para tanto ouvir o executado.
A adjudicucão
proceder-se-é
110S termo
do artigo
880.", com as necessárias adnptações.
0

Artigo 1110.'
(I nsuficiência

ou excesso

dos rendimentos

adjudicados)

1. Qnnndo, rf('dunda n IHljluliea,fí<l, s(' v riflcur que
os rendimentos
adjudicado,
são insufleiout
s, podo o
oxcquents
iurl ica r outros imóH~is c vclt ar-s -á u proce-

d r nos termos <lo n.":3 <lo artigo anterior.
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2. Se, ao contrário,
vier a verificar-se
que são excessivos, o exequente
é obrigado a entregar
o excesso ao
executado,
à medida que o receba, e ao executado
é lícito também requerer que a adjudicação
seja limitada a parte dos bens ou se transfira
para outros.
3: 'Ü disposto nos números anteriores é igualmente
nplicável,
consoante
as circunstâncias,
ao caso de a
pensão alimentícia
vir a ser alterada
no processo de
execução.
Artigo 1120.°
(Cessação
da execução
por alimentos
provisórios.
Efeito
retroactivo
da fixação dos alimentos
definitivos)

1. A execuçâo por alimentos provisórios cessa sempre que a fixação deles fique sem efeito, nos termos do
arti go 382. °
2. A fixação dos alimentos
definitivos
retrotrai os
seus efeito
à data da fixação dos provisórios,
se esta
não tiver ficado sem efeito. A quantia que o exequente
tiver de receber ou de repor é distribuída
em tantas
mensalidades
quautos os meses de prestação de alimento provisório.
Artigo 1121.°
(Processo

para a cessação

ou alteração

dos alimentos)

1. Havendo execução, o pedido de ces ação ou de
alteração
da pre tação alimentícia
deve ser deduzido
nes e prece soo
2. 'I'ratando-se de alimento
provisórios,
observar- e-ão termos iguais aos do artigos 389.° e seguintes.
3. 'I'ratando- 'e de alimento
definitivos, são os intere sado convocado,
para uma conferência,
que se realizaní dentro d dez d ins,
c chegarem
a acordo, é
e te 100'0 homolozndo
por sentença;
no caso contrário,
deve obpedic1o
(·ontr.siado dentro de cinco dias, sob
P na ele se ('onsiI1t'I'ur l'ollfes~aclo, e à contestação
seguir-~(\-ão o. termos do processo sumário.
4: () processo
l'~l:tl)('h\cido
no mímer?
unterior
.{>
aph<'lÍw] :l C(\ss:H;ào ou nlterução dos n 1intento:
dofiniti\'o
judicialmente
fixados, quando não haja exoc~ç:l0 .• .' CHie caso, o pedido é (lNluziclo por dep sndênera da acção condenat6ria.
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XV

Da liquidação de patrimónios
SECÇÃO I

Liquidação em benefício de sócios
Artigo 1122. o
(Quando

tem lugar a liquidação

judicial)

1. A liquidação do património das sociedades comerciais ou das sociedades civis sob forma comercial, tanto
no caso de dissolução como nos de rescisão e anulação
do contrato social ou de declaração de inexistência da
sociedade, tem de ser feita judicialmente
quando o
pacto social não determine o contrário ou quando,
sendo o pacto omisso, a maioria dos sócios que repl'e~
sentem três quartos do capital não acordar na liquidação extrajudicial.
Quando o pacto social exija maior
número de votos ou maior representação de capital para
se deliberar a liq nidação extraj udicial, prevalece a exigência estatutária.
2. O processo da liquidação judicial segue os eus
termos no tribunal ela sede da sociedade e 'por dependência da acção de dissolução, rescisão, anulação ou
declaração de inexistência da sociedade, q uando a tenha
havido.
Artigo 1123.°
(Nomeação

dos liquidatários.

PraJ:o para a liquidação)

1. Qnando a nomeação do liquidatários competir ao
juiz, pode ser requerida por qualquer só io ou credor
ou pelo Ministério Público, se este tiver provocado a declaração elo incxistêucia ela sociedade.
2. O juiz nomeará um ou mais liquidatário
e fixará
o prazo pura a Iiquidncão. Quando julgue necessário
ouvir prõvinmeut
os iócios sobre a nem ução ou.
prnzo, couvocú-Ios-á por éditos para o dia que de~ngnar.
3. O dispo 'to nos números nuteriore
é também nplicável tt substituição <los liquidutürios.

°
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Artigo 1124.°
(Fixação de prazo para a liquidação)

1. Se os sócios tiverem
nomeado liquidatários
sem
determinar
o prazo para a liquidação,
é este fixado
judicialmente
a requerimento
de qualquer
<sócio ou
credor, podendo ouvir-se previamente
os liquidatários.
2. O mesmo se observará quando for pedida a prorrogaç~o do prazo.
Artigo 1125.0
(Operações

da liquidação)

1. Os liquidatários
judiciais
têm, para a liquidação,
a. mesma competência
que a lei confere aos Iiquidaíános extrajudiciais,
salvo no que respeita
à partilha
dos haveres da <Sociedade.
2. Os actos que para os liquidatários
extrajudiciais
dependem
de autorização
social ficam neste caso sujeitos a autorização
do juiz.
Artigo 1126.0
(Contas dos liquidatários

e distribuição

do saldo)

l. Feita a liquidação
total, devem os liquidatários
apresentar
as contas, <seguindo-se o disposto no artigo
1018.0 Se as não apresentarem,
pode qualquer
interessado requerer a prestação, nos termos dos artigos 1013.°
e seguintes.
2. Na própria sentença que julgue as contas, ou em
sentença
po sterior no caso a que se refere o número
seguinte,
é distribuído
o saldo pelos sócios segundo
a parte que a cada um couber.
.
3 .. O juiz pode, se o julgar conveniente, mandar. 01'galllzar, sob a forma de mapa, um projecto de partilhe
do saldo e fazer notificar os sócios para apresentarem
as reclamações
que entendam.
A.rtigo 112',. ~
(Aceitação

da liquidação

parcial)

l. Se aos liqui{htários
parecer conveniente
não liquidar a totalidade
dos ben , apresentarão,
com as
C<>nta. da liquidação
efectuada,
a razões por que a não
concluíram.
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2. Decidir-se-é em conferência de interessados se a
liquidação deve ser aceite corno está ou deve ser ultimada. Os credores ainda não pagos são convocados para
a conferência.
3. A aceitação

•

.

da liquidação parcial depende do
acordo da maioria dos sócios e do capital e da adesão
de credores que representem três quartas partes do passivo. Os votos dos sócios e credores que, tendo sido notificados pessoalmente, não compareçam nem se façam
representar na conferência acrescem aos votos da maioria dos interessados presentes.
Artigo 1128. °
(Partilha

no caso de liquidação

parcial)

1. Se for decidido ultimar a liquidação, os liquidatários concluí-Ia-ão, seguindo-se depois o disposto no
artigo 1126. °
2. ISe a liquidação parcial for aceite, serão examinadas e apreciadas as contas dos liquidatários e, aprovadas pela maioria dos sócios presentes, Iar-se-á a partilha, conforme se acordar.
,3. Na falta de acordo sobre a partilha, observar-se-á
o seguinte:
a) Os sócios deliberam lego sobre o pagamento do
passivo, se 'o houver;
,
b) Satisfeitas as dívidas ou assegurado o seu pagamento, .pode qualquer sócio requerer licitação nos bens
que ainda restem;
c) Procede-se à venda dos bens que não sej am licitados;
d) Organiza-se o mapa da rpnrf.ilha, sendo esta julgada ])01' sentença;
e) À licitação, venda de bens e partilha são aplicáveis as disposições respectivas do processo de inventário.
4. Se as contas não forem aprovadas, oh ervar-se-á
o disposto no artigo 1018.° e, depois de julgadas, são
convocados novamente os sócios e os credores para uma
conferência, seguindo-se os termos q ue ficam prescritos
para o caso de serem aprovadas.
5. Quando se verifique algum dos casos previstos nos
n.O 3 e 4, os bens ão entregue,
até à. partilha, a um
administrador
nomeado pelo juiz, com funções idênt icas t.s do cnboçn-de-ca
al.
I
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Artigo 1129.°
(Termos

a seguir no caso
a liquidação

de não ser possivel
total)

1. Se os liquidatários não puderem fazer a liquidação
total, observar-se-á o disposto no artigo 1127.°, mas,
não sendo aceite a liquidação parcial, o juiz decidirá
se é possível remover os obstáculos encontrados pelos
liquidatários para completar a Iiqaidação , ou se terão
de se seguir os termos prescritos nos n." 2, 3 e 4 do
artigo anterior, não obstante a falta de aceitação da
liquidação parcial.
2. Expirado o prazo marcado para a liquidação, se
os liquidatários a não tiverem concluído, qualquer dos
interessados pode requerer que eles sej am notificados
para apresentar as contas e a justificação da demora,
sob pena de serem imediatamente substituídos e de as
contas serem prestadas nos termos do artigo 1015.
apresentadas
as contas pelos liquidatários,
observar-se-á o disposto no número anterior. Fica salva, em
todos os casos, a re ponsabilidade civil em que os liquidatários hajam incorrido.
0

;

Artigo 1130.°
(Liquidação

extrajudicial)

No caso de liquidação extrajudicial, se for necessário
proceder a nomeação de liquidatários ou à fixação de
prazo para a liquidação,
e OS sócios não aprovarem as
contas, se o liquidatários não concluírem a liquidação
ou se em qualquer outro momento se tornar necessária
a intervenção do tribunal, aplicar-se-fio as disposições
re pectivas dos artigos anteriores, prosseguindo depois
a liquidação extraj udicial.
Artigo 1131.0
(Liquidação

da conta

em

participação)

A disposições de, ta secção serão aplicãveis,
com as
~e~ ssãria adaptações, à liquidação da conta em parttclpação.
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II

heneticlo do Estado

Artigo 1132.°
(Citação

dos interessados incertos
jacente)

no caso de herança

1. No caso de herança ja-cente, por não serem conhecidos os sucessores, por o Ministério Público pretender
contestar a legitimidade dos que se apresentarem, ou
por os sucessores conhecidos haverem repudiado a herança, tomar-se-ão as providências necessárias para
assegurar a conservação dos bens e em seguida são
citados, por éditos, quaisquer interessados incertos para
deduzir a sua habilitação como sucessores dentro de
vinte dias depois de findar o prazo dos éditos.
2. Qualquer habilitação pode ser contestada não só
pelo Ministério Público, mas também pelos outros habilitandos nos oito dias seguintes ao prazo marcado para
o oferecimento dos artigos de habilitação.
3. À contestação seguem-se os termos do processo ordinário ou sumário, conforme o valor.
Artigo 1133.°
(Liquidação

no caso de herança

vaga)

1. .A herança é declarada vaga para o Estado se nmguém aparecer a habilitar-se ou se decaírem todos os
que se apresentem como sucessores.
2. Em qualquer destes casos proceder-se-é à. liquidação da herança, cobrando-se as dívidas activas, vendendo-se judicialmente
os bens, satisfazendo-se o passivo
e adjudicando-se ao Estado o remane cente.
3. Os fundos públicos e 01'1 bens imobiliário
só são
vendidos quando o produto dos outros bens não chegue
para pagamento das dívidas.
Arligo 1134.°
(Processo

para a reclamação

e verificação

dOI crédito.)

1. Os credores suo aotificados para reclamar os seus
créditos no prazo de dez dias, a contar da notificação
pessoal, 'e forem conhecidos, c do termo <10 prazo dos
éditos, se forem incertos.
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2. As reclamações formam um apenso, observando-se
depois o disposto nos artigos 866.° a 868.° Podem também ser impugnadas pelo Ministério Público, que é
notificado do despacho que as receber.
3. Se o credor tiver acção ou execução pendente, é
esta apensada ao processo de liquidação, salvo se já
tiver começado a audiência de discussão e julgamento
da acção ou dos embargos i1 -",ecução.
4. Se o tribunal for ineomj.etente, em razão da matéria, para conhecer de algum crédits, será este exigido
pelos meios próprios no tribunal competente ou prosseguirá aí a causa já proposta.
5. Não se paga dívida alguma nem se faz a graduação
enquanto houver acções ou reclamações pendentes.
6. Não Hão reconhecidas preferências resultantes de
penhora ou de hipoteca judicial.
7. E admitido a reclamar o seu crédito, mesmo depois
de findo o prazo das reclamações, qualquer credor que
não tenha. sido notificado pessoalmente, uma vez que
ainda estej a pendente a liquidação. Se esta já estiver
finda, o credor só tem acção contra o Estado até à importância do remanescente que lhe tenha sido adjudicado.
SECÇÃO III

Llquldnção

em benefício de credores
suasncção

Disposições

I

gerais

Artigo 1135.°
(Definição

do estado

de falência)

O comerciante impor sibilitado de cumprir
considera-se m e. todo de falência.

a

uas

obrigaçãer

rtigo 1130.°
(Início da instincia

A. instância

de falência)

de falência inicia-se por apresentação

Com rciaute ou a requcrill1(,llto,
do ~rini, tório Público.

quer elos credore

do

, quer
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Artigo 1137.0
(Morte

do falido ou de qualquer

credor)

A morte do devedor ou de qualquer dos credores não
suspende o andamento do processo de falência.
Artigo 1138.°
(Carácter

reservado

dos autos

de falência)

Os autos de falência não são públicos enquanto não
for ouvido ou notificado o devedor, nem na parte que
envolva segredo de justiça segundo a lei penal.
Artigo 1139.°
(Incidentes

processados

por apenso)

São processados por apenso aos autos de falência
quaisquer incidentes que, pelo seu carácter excepcional, ao juiz pareça necessário mandar processar em
separado.
SUBSECÇÃO

II

Meios preventivos da declaração de falência
DIVISÃO I

Convocação dos credores
Artigo 1140.°
(Prazo

para a apresentação

do comerciante)

I. Todo O comerciante que Se encontre impossibilitado de cumprir as suas obrigações comerciais deve,
antes de cessar efectivamente os pagamentos, ou nOR
dez dias seguintes à cessação, apresentar-se ao tribunal
competente para a declaração de falência, rcq ncrendo
a convocação dos credores.
2. Os herdeiros do comerciante podem intervir na
in tância por ele iniciada e podem também in taurá-la
nos trinta dias subsequentes ao seu falecimento.
Artigo 1141.0
(Documentação

a juntar

ao requerimento)

1. No requerimento
há-de o int ressado expor a
causas determinantes do estado d falência, indicar a
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data da cessação de pagamentos, se já tiver ocorrido
e juntar prova documental dos factos alegados.
'
2. Com o requerimento serão apresentados:
a) O inventário e o balanço do activo e do passivo;
b) A relação de todos os credores, com indicação dos
domicílios, dos respectivos créditos, data do vencimento
destes e garantias especiais de que gozem;
c) A relação e identificação de todas as execuções
que haja pendentes contra o requerente;
d) A escrita deste, relativa aos tsês últimos anos do
seu comércio ou ao tempo por que o tiver exercido, se
for mais recente.
0. Üs livros da escrita são imediatamente encerrados
por meio de termo assinado pelo juiz e restituídos ao
apresentante, com obrigação de os exibir quando necessário.
Artigo 1142.0
(Despacho

inicial)

J. Dentro de quarenta e oito horas, deve o juiz:
a) De igual' UIll admini trador e um ou mais credores para os fins adiante indicados;
b) Marcar dia, hora e local para a reunião de verificação de créditos, que se efectuará entre vinte e sessenta dias, a contar do despacho.
2. A data, hora e local da reunião são imediatamente
tornados públicos por anúncio inserto num dos jornais
mais lidos na localidade e por editais afixados na porta
do tribunal, na porta do domicílio do apresentante e
da sede e ucursais do seu e tabelecimento. Os credores
certos são tam bém avisado
do dia, hora e local da
reunião, por circulares expedidas sob registo.
3. Proferido o despacho do juiz, ficam, uspensas todas
a e. .ecuções contra o apresentante, com excepção das
que euh am por fim a cobrança de créditos com preferêucia que possa ser atendida no processo de falência.
í

Artigo 1143.0
(Funções

1.

do administrador

credores

designados)

Falências compete auxiliar e
na g'()rrlH'ia do s~u comércio e no. admiui ·tração do seu bens e espeCIalmente:
(/) Exp dir, cm quarenta e oito horas, circulares
uvisundo
os ('rl'dore~ elo dia, hora e local da reunião
O

fiscalizar

administradora

e dos

a acr:ão do dc"edor
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de verificação de créditos, nos termos do n.? 2 do artigo anterior;
b) Elaborar o relatório que há-de ser presente à
assembleia de credores;
c) Propor ao tribunal as providências que entenda
convenientes para salvaguardar os interesses dos credores, quando haja receio de extravio ou dissipação de
bens.
2. Os credores designados pelo juiz podem coadjuvar
o administrador na prática dos actos incluídos na competência deste.
Artigo 1144.°
(Condição

do apresentante

na pendência

do processo)

N esta fase do processo o apresentante
conserva a
administração dos bens e a gerência do seu comércio,
com o concurso e sob a fiscalização do administrador e
dos credores designados para o auxiliarem, sendo-lhe,
porém, vedado praticar actos que diminuam o seu
activo ou modifiquem a situação dos credores.
Artigo 1145.°
(Exibição

da escrituração)

1. Os credores ou os seus representantes e o adminis=
trador de falências podem examinar livremente os livros
e documentos do comerciante e informar-se do estado
dos seus negócios.
2. O administrador
pode também examinar a escrituração comercial de quaisquer credores, na parte relativa às transacções com o apresentante.
Artigo 1146.°
(Impugnação

dos

créditos

indicados

ou reclamados)

J. Os credores ql1e não tenham sido indicados pelo
apresentante podem, até dez dias antes do deaicnado
para a reunião, reclamar os seus créditos em simples
requerimento, mencionando a Sua origem e natureza.
2. Tanto os créditos indicados pelo apresentante como
os reclamados podem ser impugnados por qualquer C1'Cdor, quanto ao seu quantitativo ou à sua natureza, DOR
cinco dias ubsoquentee no termo elo prazo fixado no
número anterior.
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3. Neste mesmo prazo podem os credores denunciar
quaisquer actos culposos ou fraudulentos do apresentante.
4. As reclamações e impugnações são acompanhadas
de tantos duplicados quantos os necessários para serem
entregues ao administrador e aos credores, seus auxiliares. Com elas são oferecidas todas as provas e delas
é dado imediato conhecimento ao administrador e aos
credores nomeados, a quem a secretaria fará entrega
{los duplicados.
•
Artigo 1147.°
(Proposta

°

de concordata)

1.
devedor que pretenda propor concordata deve
fazê-lo por meio de requerimento até cinco dias antes
{Ia data fixada para a reunião.
2 . .A secretaria dará imediato conhecimento da proposta ao administrador e aos credores auxiliares, que
podem examiná-la na secretaria.
3 . .Ao comerciante indiciado ou condenado pelo crime
de falência fraudulenta não é permitido propor concordata enquanto sobre ele pesar essa culpa ou não tiver
obtido a reabilitação.
Artigo 1148.°

°

(Relatório

apresentado

à reunião

dos

credores)

1.
administrador e os credores designados pelo juiz
~presentarão, conjunta ou separadamente, à assembleia
dos credores, no dia designado para a Sua reunião, o
relatório a que se refere o artigo 1143.°, acompanhado
<la lista dos credores, classificado nos termos do n." 3.
2. No relatório ou relatórios
erá emitido parecer
sobre os créditos relacionados ou reclamados e será apreciada a exactidão
do bnlnnço apresentado, a situação
dos negócios, as pos:ihilic1ades de continuação do giro
comer .ial , as causas elo estado de falência, a conduta
do apresentante e sua. culpabilidade e o estado da escrituração com r .ial. 0" créditos que não tenham parecer
favoráv 1 do administrudor consideram-se impugnados.
3.'
credores :;1.0 classificados pela ordem scgui nte:
. a) Credor s indicndos pelo apresentante e cujos cré(hto~ lIilo tcnluun "oh-ido illlpugna~ão;
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b) Credores que contestem a natureza ou quantitativo dos seus créditos indicados pelo apresentante j
c) Credores relacionados pelo apresentante, mas cujos
créditos tenham sido impugnados quanto à sua natureza ou quantitativo j
d) Credores indicados pelo apresentante, mas cujos
créditos hajam sido totalmente impugnados j
e) Credores reclamantes não indicados pelo apresentante.
DIVISÃO

Yerlfioa.Qão provisória

II

dos orédltos

Artigo 1149."
(Funcionamento

da assembleia

de credores)

l. A assembleia dos credores reúne sob a presidência
do juiz e com a assistência do Ministério Público.
2. O apresentante e os credores podem fazer-se representar por mandatários judiciais com poderes especiais
para deliberar.
3. A reunião começa pela leitura do relatório ou relatórios do administrador e dos credores de ignados pelo
juiz j em seguida procede-se à discussão e votação de
cada um dos créditos impugnados, pela ordem e tabelecida no' artigo 1148.°
4. Só têm direito de voto os credores cujos créditos
não tenham sido totalmente impugnados pelo administrador, nenhum deles sendo admitido a votar sobre o
seu próprio crédito.
5. Consideram-se reconhecidos os créditos não impugnados e os que obtiverem votos favoráveis da maioria dos credores presentes que representem a maioria
do valor dos respectivos créditos. Quando o administrador tiver impugnado o quantitativo de qualquer crédito, é considerado para este efeito o va lor por ele indicado.
6.
o auto Iar-se-ú expressa menção dos credores presentes e dos seus votos.
7. A verificação dos créditos a que se refere es~e
artigo só produz efeito no tocante tt comi iiuição defiuItiva da assembleia de credores.
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Artigo 1150.

0

(Prosseguimento

da assembleia)

:Não sendo possível verificar todos os créditos, o juiz
~uspende a sessão e designa novo dia, dentro dos três
Imediatos, para o seu prosseguimento, sem necessidade
de nova convocação e sem prejuízo das deliberações já
tomadas.
Artigo 1151.0
(Constituição

da assembleia

•

definitiva

dos credores)

Feita a apreciação de todos os créditos, o juiz
clara, oralmente, constituída a assembleia definitiva
credores, com os titulares dos créditos reconhecidos
aprovados, e designa logo dia para a sua reunião, se
puder prosseguir ime,diatamente.

dede
ou
não

DIVISÃO III

Da conoordata
Artigo 1152.0
(Discussão

e votação

da proposta

de concordata)

l. :\a a sembleia definitiva de credores, o apresentante justificará a proposta de concordata que tiver
apresentado, antes de o juiz a pôr à discussão dos intere sados.
_2. A qualquer do credora é lícito sugerir altera(,'oes às base apresentadas ou propor concordata, ainda
que o devedor a não tenha propo to.
3: Quando entenda que estão suficientemente discuhdas, o juiz submete as bases apre entadas à votação
dos credores, com as modificações que tiverem sido
aceita, pelo devedor, podendo, contudo, oficiosame~te
Ou a req uerimento dos intere sndo , interromper a d_Ist'\ls~ilo ou a yof(l,ão para continuar em dia que desigIntra de ntro elos três imediato.
+. Suo admitidos a votar na assembleia os credores
t'Olllllll", bem como o, cn~lorcs prefel'elltes que tenham
J'{'l\uneia(lo tl prefprência.
.,
"
Us en-dores podpm rcnUll<'Wr u preferenCla apenas
em relaçíio a parte dos seu créditos e votar como cre-
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renúncia.
5. Quando os seus créditos gozem de garantia constituída por terceiros, os credores podem tomar parte
na assembleia e votar pela totalidade do crédito. Os
terceiros que hajam constituído a garantia podem exercer este direito em substituição do credor principal,
quando ele se ab tiver.
G. Não são admitidos a votar sobre a concordata o
cônjuge do apresentante nem os parentes deste até ao
2." grau, por consunguinidude
ou afinidade.
7. Na acta far- 'e-á menção dos credores que intervierem nas deliberações e dos seus votos.
Artigo 1153.°
(Requisitos

necessários

para a aprova~ão

da concordata)

1. Para que seja aceita é necessário que a concordata
obtenha o voto favorável da maioria absoluta dos credores com direito a voto, representando
pelo menos
75 por cento dos créditos correspondentes.
2. Não é permitida concordata com base no perdão
total das dívidas, sem determinação da época de paga- ,
mente destas, com percentagem dependente da vontade
do devedor ou com cláusulas desiguais para os credores
comun ; mas a coucordata pode con istir em simples
moratória relativa aos créditos não preferentes.
3. Não é admitida concordata sem haver decorrido
um ano após o cumprimento integral de concordata anterior.
4. A concessão de concordata pode ser subordinada
pelos credores à clriuauln «(t;al\o l'egresso de melhor fortuna», a qual produz efeitos durants vinte anos.
O devedor que se sujeite à cláu ula fica obrigado,
logo que melhore de situação económica, a pagar ruteadamente aos credores concordutürios,
cm pr juízo dos
novos credores, que t êm preferência.
Artigo 115·1.·
(Fisca'iZ3~ão

da execução

da concordata)

1. A asserubloiu pode dl'signar um 0\1 mais
para fisculisurem a cxeoução da coucordutu .

.rcdore>
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2. Os credores designado
podem examinar
a escrita
do concordado todas as vezes que o julguem necessário
e têm le'gitimidade
para proceder contra o devedor por
falta de cumprimento
das obrigações
a sumidas,
sem
prejuízo
do direito
que individualmente
compete
a
qualquer dos credores lesados.
Artigo 1155,°
(Registo da concordat.)

1. A concordata é registada provisoriamente
na conervatóriu
competente,
a requerimento
do Ministério
Público, logo que termine a assembleia de credores que
a tenha aprovado e cm face de certidão da respectiva
acta.
2. O registo é convertido
cm definitivo ou cancelado,
conforme
a concordata
sej a homologada
ou rej eitada
por sentença com trânsito em julgado.
Artigo 1156.°
(Embargos à concordata)

1, Xos oito dias eguintes u. aceitação da concordata,
é facultado
aos credores não aceitantes
deduzir embargos, singular
ou colectivamente,
alegando
o que entenderem do seu direito contra. !\ concordata.
Pode tumbém deduzi-los, no mesmo prazo, o Ministério Público.
2. Podem,
designadamente,
servir
de fundamento
aos embargos:
, a) .A. iinpuguação
da existência,
natureza
ou quanhtativo de qu~lquer crédito que tenha influído na aceita(;ão da (:olleordata;
b) A. existência
de créditos
dos embargantes,
não
reclamados
ou não atendidos na a:'isembleia de credores
e q~e in íluum na maioria legal necessária
para a aceitaçao;
~) Quaisquer
factos suscept íveis de indiciarem.
o
Cnme ele falência Iraud uleutu ou que afectem a serredade da concordata.
Artigo
(Contestação

llfi7.o
dOI

embar,ol)

1 .. O" embargos podem ser coute tados U?S cinco ~ia8
S(lgUlnt ' ao termo do prnzo fix do no artigo anteríor,
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observando-se, após a contestação,
os termos do processo
sumário.
2. A sentença que julgar os embargos concluirá pela
homologação ou rej eição da concordata.
Artigo 1158.°
(Prazo

para a homologação

ou

rejeição

da concordata)

Se não forem deduzidos embargos, a sentença de
homologação ou rejeição da concordata será proferida
no prazo de cinco dias.
Artigo 1159.°
(Necessidade

de nova anuência

dos

credores)

1. Ocorrendo a morte do devedor, antes de homologada a concordata com trânsito em julgado, a homologação carece de nova anuência de credores em número
e representação legais.
2. Para este efeito é convocada nova reunião dos
interessados, sendo os credores notificados por meio de
carta registada com aviso de recepção.
Artigo 1160. G
(Efeitos

da homologação

da concordata)

1. A homologação torna a concordata obrigatória
para todos oe credores não preferentes, incluindo os que
não tenham reclamado a verificação dos seus créditos
ou não tenham sido indicados no balanço da concordata, uma vez que os créditos sejam anteriores à apresentação dela ao tribunal, ainda que a obrigação de
pagar só venha a tornar-se efectiva posteriormente.
2. Após a homologação da concordata, os credores
só podem exercer contra o devedor os seus direitos relativos à parte que foi abatida aos créditos, no caso previsto pelo n.? 4 do artigo 1153.° Conservam, no entanto,
todos os seus direitos contra os co-obrigados ou garantes
do devedor.
3. Os credores das sociedades só têm acção contra os
bens pessoais dos sócios de responsabilidade ilimitada,
pela parte dos créditos que exceder a percentagem aceita
através da concordata, se tal direito lhes for expressamente assegurado no instrum ente concordai ãrio ,
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Artigo 1161. o
(Sanção contra

os acordos. particulares
à concordata)

contrários

São nulos OS actos celebrados entre o devedor e qualquer dos credores, que modifiquem de algum modo os
termos da concordata ou concedam ao credor benefícios
especiais.
Artigo 1162.0
(Consequências

.

da homologação)

Homologada a concordata, cessam as atribuições do
administrador e dos credores seus auxiliares e o devedor
recupera o direito de disposição dos seus bens e a livre
gestão dos seus negócios, sem prejuízo da fiscalização
que tenha sido estabelecida, de harmonia com o disposto no artigo 1154.
0

Artigo 1163.

0

(Emissão de títulos

em execução

da concordata)

1. Passada em julgado a sentença que homologue a
concordata, é o concordado obrigado para com os credores, que a ela fiquem suj eitos e assim o exigirem,
a aceitar-lhes letras ou passar-lhes livranças pelas quant~as e pelos prazos a que, no termos da concordata,
tIverem direito, devendo fazer-se expressa menção, em
cada um dos títulos, de que é valor de concordata e
d.esignar-se a percentagem ~bti.da sobre o crédito primitIvo, que também deve ser indicado.
2. Havendo mais de uma prestação, designar-se-á
ainda a respectiva ordem numérica no titulo relativo
a cada uma.
3. Quando o concordado haja aceitado letras ou passado Iivranças nos termos deste artigo, o credor é obrigado a entresrar-lhe a declaração de recebimento dos
títulos.
b
Artigo 1164.<
(Restrições

postas à dedaração

de falência

do concordado)

1. Recebida e homologada a concordata, os credores
por créditos anl riores tt sua apresentação só podem
requerer a declaração ele falência do concordado quando
se verifique algum dos seguintes caso~:
a) Fuga 011 ausência do esta helecllllcnto nos termos
da alínea 7» do n." 1 do artigo 1174.°;
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b) Dissipação ou extravio de bens ou outro abusivo
procedimento que revele o propósito de iludir os credores e de frustrar o cumprimento das obrigações da concordata;
c) Falta de cumprimento de alguma das obrigações
nela estipuladas.
2. No caso da alínea c) do número anterior, são sempre ouvidos o concordado e os seus garantes, se os houver, os quais podem, antes de proferida a sentença,
impedir a declaração de falência, satisfazendo ao requerente aquilo a que se haj a faltado para com ele.
Igual faculdade é concedida a qualquer credor concordatário.
Artigo 1165."
(Direitos

dos

credores

no caso

de falência

do concordado)

1. Se o concordado cair em falência antes de cumprir integralmente
a concordata, os credores por crédito anterior à apresentação desta não podem concorrer
à falência senão pela importância que ainda não hajam
recebido da percentagem estipulada. Subsistem, porém,
as garantias convencionadas para o pagamento dessa
percentagem.
2. A falência é classificada como fraudulenta
se o
concordado não justificar a regular aplicação dada aos
valores do activo existentes à data da concordata.
Artigo 1166.°
(Anulação

da concordata)

1. A concordata pode ser anulada pelo tribunal que
a tenha homologado, nos casos seguintes:
a) A requerimento do credor que, por sentença posterior passada em julgado, prove a existência de crédito
anterior à apresentação da concordata, quando o crédilo apurado influa na maioria legal eetabelecida no
artigo 1153.°;
b) Quando tenha sido obtida por dolo do devedor ?u
de terceiro a aceitação do credores q ue influam na HUUOria legal, desde que a anulação seja pedida no prazO
de um ano, a contar do trânsito em julgado da sentença
de homologação.
2. A anulação extingue llS gnrantias prestadas ao
cumprimento
da concordata. 01'1 credores que tenham
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aceitado a concordata,
renunciando
no todo ou em parte
às suas preferências,
readquiri-Ias-ão.
3. No caso da alínea a) do n. ° 1 deste artigo, o pedido
de anulação será cumulado com o pedido de declaração
de falência
e seguir-se-á
o processo estabelecido
para
esta. No caso da alínea b), será citado o concordado
e seguir-se-ão os termos do processo sumário;
anulada
a concordata,
a sentença declarare
simultâneamente
a
falência
do devedor.
DIVISÃO

IV

Acordo de credores
Artigo 1167.°
(Termos

e requisitos

do acordo de credores)

1. Na assembleia de credores a que se refere o artigo 1152.°, se não houver proposta de concordata
ou se
não for aceita a concordata
proposta pelo devedor ou
pelos credores, podem estes, cem dispensa do pagamento
de sisa e de observância
do disposto nos §§ 1.0 e 2.°
do artigo 4.° da Lei de 11 de Abril de 190], deliberar
cons tituir uma sociedade por quotas para continuar
o
giro comercial.
nos termos seguintes:
a) Na constituição
da sociedade entrarão os credores
que subscrevam
o acordo e podem entrar outras pessoas'
,;)' As quotas dos credores são representudaR,
total ou
parcialmenle,
pelo que corresponda
.aos seus créditos,
deduzidas
us rcsponsabilidadc~
subslstentes
para com
aqueles que não subscrevem o acordo;
c) A sociedade fica com o acli \'0 do comerciante na
~arte que exceder o pagamento
dos créditos com preferência,
mas se os ardores
que tomaram
parte no
acordo quiserem ficar com bens sobre que recaia qual<J_nl'l' d iruito real de g:lrantin,
dovcm pngaI' o resp ect~yO crédito ou cau ionar o pagamento
illÍ<'grnlno
venC1111onto;
ri) A sociedade fica ainda com a obl'ign~ão de, no
pray.o máximo
ele três anos, satisfazer
aOS credores
comuns não aceitantes
a percenb1"cm
fixada no acordo,
s011(10
aplicável
o (li posto no n ." 2 do artigo]
153.0
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2. O acordo só é admissível se for aceite pela maioria dos credores fixada no n. o 1 do artigo 1153. o Não é
aplicável neste caso o disposto no n.? 6 do artigo 1152.
3. As cláusulas do futuro pacto social constarão de
título assinado pelas pessoas que entram na constituição da sociedade e que será apresentado dentro do prazo
que o juiz designar. Este prazo pode ser prorrogado por
moti vo justificado.
0

Artigo 1168.0
(Aplicação

das disposições

relativas

às concordatas)

São aplicáveis ao acordo de credores as disposições da
divisão anterior, com excepção das que respeitam à fiscalização da concordata e de todas as que sejam contrárias ao que especialmente se estabelece nesta divisão.
Artigo 116g.0
(Embargos

ao acordo)

1. Nos oito dias seguintes ao termo do prazo fixado
para a apresentação
das cláusulas do futuro pacto
social, ou da sua prorrogação, podem deduzir oposição
ao acordo, por meio de embargos, tanto o comerciante
devedor, quando não tenha elado o seu consentimento
por documento autêntico ou autenticado, como os credores que não tenham entrado no acordo, ainda que
sejam proferentes, e o Ministério Público.
Podem igualmente deduzir embargos os credores dos
sócio' de responsabilidnde
ilimitada da soei dado devedara.
2. O~ embargos podem ser opostos com qualquer dos
fundamentos do artigo 1156.° e, em especial, com o
de o acordo dever importar, para os credores que nele
não tomaram parte, vnutagcns inferiores tIS da liquldação em processo de falência.
Artigo 1170.0
(Novas

adesões

30

acordo)

Até :t deliberação do tribunal, ainda que não haja
embargos, são udmit irlns !lOVaR ade ões de crc(l<Jl'es ao
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acordo ,e podem os cre~ores aceitantes
propor aumento
da percentagem
oferecida
aos credores não aceitantes.
A sentença tomará estes factos em consideração.
Artigo 1171."
(Não cumprimento de algumas das obrigações
assumidas no acordo)

•

Se não forem cumpridas
as obrigações assumidas
no
acordo para com os credores que não tenham
entrado
na constituição
da sociedade, pode ser declarada
a falência desta, a requerimento
de qualquer credor lesado,
observando-se
o disposto no n ." 2 do artigo 1164,°
Artigo 1172,0
(Meio de evitar a anulação

do acordo)

1. Se for requerida a anulação do acordo com o fundamento indicado na alínea a) do n." 1 do artigo 1166,°,
têm 0'1 credores aceitantes ou a sociedade por eles constituída
a faculdade
de impedir a anulação,
oferecendo
ao requerente o pagamento,
nos termos da alínea d) do
n.s 1 do artigo ]167,°, da quantia que provàvelmente
lhe caberia 110 ca 'o ,1 liquidação
em processo de falência,
2, O requerente
é noí ificado no processo de homologação do acordo para, dentro de cinco dias, im pugnar
p,or embargo
a quantia oferec~da, sob ,rena de se c<:n~nderar aceita c de ficar sem efeito o pedido de unulncão.
Se em bargar,
:-:l'guC'll1-se os termos do artigo 1157,°
Arti o 1173,0
(Decl3ração

de falência

do devedor)

1. Se não hou ver concordata nem acordo de credores,
Ou se forem rcjciindos
pelo tribunal,
é logo declarada
a falência do Iovedor.
2, i=le a ('011('01 lata ou () acon10 lorem rejeitado!> em
l_'ec\lr, o, n falência
rri declarada relo {ribunal de L"
Instâllcia.
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Declaração de falência e oposição por embargos
Artigo 1174.°
(Motivos

de declaração

de falência)

1. A declaração de falência, quando não resulte do
que especialmente fica disposto na subsecção anterior,
tem lugar desde que se prove algum do" seguintes
factos:
a) Cessação de pagamentos pelo devedor;
b) Fuga do comerciante ou ausência do seu estabelecimento, sem deixar legalmente indicado quem o represente na respectiva gestão;
c) Dissipação e extravio de bens ou qualquer outro
abusivo procedimento que revele, 'por parte do comerciante, manifesto propósito de se colocar na situação
de não poder cumprir as SU!lJS obrigações.
2. Nas sociedades de responsabilidade
limitada, a
falência pode ser declarada com fundamento na insuficiência manifeste do activo para satisfação do passivo.
Artigo 1175.°
(Pra:z:o dentro

do qual a falência

pode ser requerida)

1. A declaração de falência pode ser requerida no
prazo de dois anos, a contar da verificação de qualquer
dos factos previstos no artigo anterior, ainda que o
comerciante tenha deixado de exercer o comércio ou
tenha falecido.
2. Se algum dos factos ocorrer nos primeiros seis
meses após a cessação do comércio por parte do devedor,
a instância de falência pode igualmente iniciar-se nos
dois anos subsequentes à respectiva verificação.
Artigo 1176.°
(Pessoas com legitimidade para provocar
de falência)

1. O tribunal

a declaração

'pode declarar a falência:
ele qualquer credor, ainda que
preferente, e seja qual for a natureza do crédito;
b) A requerimento
do Mini tério Público, no caso
da alínea b) Ido u." 1 do artigo 1174.°;

a) A requerimento

1., Série
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c) Por apresentação do <comerciante fora do prazo
prescrito no artigo 1l40.·
2. Aos credores só é lícito requererem a declaração
de falência com fundamento na cessação de pagamentos
depois de decorrido o prazo fixado no artigo 1140.°, sem
que o comerciante se apresente.
3. Não podem requerer a declaração de falência:
a) O cônjuge do devedor;
b) Os seus ascendentes ou descendentes em qualquer
grau;
c) Os afins em linha recta no 1.~grau.
Artigo 1177.·
(Requerimento

ou participação

para a declaração

de falência)

1. O credor que pretenda a declaração da falência
deduzirá os fundamentos do pedido, justificando a existência do seu crédito, bem como a conveniência, se
a houver, de ser feita a 'declaração sem audiência do
devedor e oferecerá logo as provas de que pretende
usar.
2. Para ser declarada a falência por apresentação do
comerciante, fará este uma participação escrita, com
indicação da sua identidade, qualidade de comerciante
e sua prova, acompanhada do inventário e balanço do
activo e do pas ivo e da relação dos credores e respe,cti vos créditos.
Artigo 1178.·
(Audiência

do devedor)

1. Requerida a declaração de falência, o devedor é
citado para responder cm quarenta e oito horas, salvo
se o requerente alegar que a audiência dele é inconveniente e o juiz a im o considerar. A citação é feita
no principal estabelecimento,
ainda que nele se não
encontre o devedor.
2. O citado pode, com a resposta, juntar documentos
e oferecer testemunhas, que apresentará na audiência
de julgamento.
Nesta audiência pode também exibir
perante o tribunal a ua escrituração comercial.
3. Ainda que não responda, é permitido ao devedor
faz 1'-. e representar na audiência de julgamento.
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Artigo 1179.0
(Praso para o julgamento)

1. O julgamento realiza-se dentro dos oito dias seguintes ao recebimento da petição ou ao termo do
prazo fixado para a resposta do devedor, quando tenha
sido ordenada a prévia audiência deste.
2. Para os efeitos do disposto neste artigo, o pedido
de falência é sempre considerado urgente e tem preferência sobre qualquer outro serviço.
Artigo ,1180.0
(Audiência

de discussão

e julgamento)

1. Na audiência de julgamento, que tem lugar mesmo
no caso de apresentação do comerciante, produzidas as
provas oferecidas, o juiz dará a palavra aos advogados
constituídos e .proporá quesitos sobre a matéria de
Iacto ; em seguida, o tribunal responde aos quesitos.
A sentença, se não puder ser logo proferida, sê-lo-é
dentro de cinco dias e será notificada dentro de quarenta e oito horas aos requerentes e requeridos.
2. Antes de proferida a sentença, pode o requerente
ou o apresentante desistir do pedido, salvo quando se
tenham alegado factos que constituam indício de culpa
ou fraude.
Artigo 1181.0
(Publicação

da sentença)

1. Se a sentença declarar a falência, nomeará o administrador e designará o prazo, entre trinta e noventa
dias, para a reclamação dos créditos.
2. A sentença, que terá pronta execução, é logo notificada ao Ministério Público, registada a requerimento deste na conservatória competente e publicada
por extracto em um número do Diário do Governo e
num dos j ornais mais lidos na comarca e por editais
afixados na porta da sede e sucursais do estabelecimento
do falido, na da sua residência e ainda na do tribunal.
O expediente para estas diligências deve ser feito em
três dias.
3. Logo que o ndministrador da falência forneça os
elementos necessários, é remetido ao registo criminal
o competente boletim.

1.' Série
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Artigo 1182.°
(Quem

pode

apelar)

1. Da sentença podem apelar o falido, o requerente
ou apresentante e qualquer credor que como tal se legitime, cabendo ao juiz apreciar sumàriamente a prova
de tal legitimidade, sem prejuízo dos termos ulteriores
para verificação do passivo.
2. Se a falência tiver sido declarada por fuga ou
ausência do comerciante, também é lícito apelar a
qualquer das pessoas mencionadas no n ," 3 do artigo 1176.°
3. Pode igualmente apelar o cônjuge, herdeiro, legatário ou representante
do que houver sido declarado
em falência depois de falecido, ou do que falecer antes
de findo o prazo em que podia recorrer.
Artigo 1183. o
(Dedução

de embargos

à sentença

de falência)

1. Declarada a falência, o falido que a não tenha
reconhecido expressamente ou que como tal não se tenha
apresentado ao tribunal pode, dentro dos oito dias seguintes à publicação da respcctiva sentença no Diário
do Governo, opor-se-lhe por meio de embargos.
2. À mesma faculdade compete a qualquer das pessoas referidas nos n.O 2 e 3 do artigo anterior, quando
se verifiquem as hipóteses que neles se encontram previstas.
Nestes casos, o prazo para a dedução dos embargos
é de trinta dias, a contar da publicação da sentença.
3. O recurso da sentença não obsta à dedução dos
e111ba1'O'08,nem estes à inte1'po~ição do recurso, mas
não é !:>permitido reproduzir num dos meios os fundamento. invocados no outro.
I

Artigo 1184.°
(Fundamentos

dos

embargos)

1. Só pode servir de fundamento

a) Niio ser o falido comerciante,

aos embargos:
salvo se como tal

estjver matriculado;

b) Niio ter 1<'lritimic1ade o requerente;
c) Ter caducado o direito de requerer

a falência

j
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d) Achar-se o falido em concordata homologada, se
a falência foi requerida por credor anterior à apresentação fora dos casos em que é lícito requerê-la;
e) Não ter cessado o pagamento de obrigações vencidas ou havidas como tais;
f) Ter motivo legal para não haver feito os pagamentos a que se haj a referido a declaração da falência;
g) Ser justificada a sua ausência do estabelecimento;
h) Serem inexactos ou justificados os factos alegados
como revelação do propósito de se colocar na situação
de não poder cumprir as suas obrigações;
i) Ser o activo superior ao passivo.
2. Os fundamentos mencionados nas alíneas a) a
d) do número anterior procedem seja qual for o motivo da declaração da falência.
O fundamento mencionado na alínea i) só procede
relativamente às sociedades de responsabilidade
limitada e quando a causa da respectiva falência haja sido
a m~nifesta insuficiência do activo para satisfação do
passlVO.
3. Os restantes fundamentos só podem ser alegados
quando estejam em relação directa com o facto qUfl
tenha servido de base à declaração da falência.
Artigo 1185.0
(Rejeição

liminar

dos embargos)

1. Autuados por apenso, os embargos são logo rejeitados:
a) Se tiverem sido deduzidos fora do prazo ou por
pessoa manifestamente ilegítima;
b) Se os fundamentos invocados não se ajustarem a
qualquer dos fundamentos legais i
c) Se for manifesto que os fundamentos invocados
não podem proceder.
2. O agravo do despacho que rejeite os embargos
sobe imediatamente e nos próprios autos, que para esse
efeito são desapensados.
Artigo 1186.0
(Contestação

e julgamento

dos

embargos)

1. Sendo recebidos os embargos, é ordenada a notificação do administrador e dos requerentes da falência
para os contestarem, querendo, no prazo de cinco dias.
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2. Com os embargos e suas contestações serão oferecidos os meios de prova de que pretenda fazer-se uso.
3. Em seguida à contestação e produzidas as provas
que devam ter lugar antes da audiência de discussão
e julgamento,
proceder-se-á logo a esta audiência,
observando-se, na parte aplicável, o disposto no artigo llSO ..
Artigo 1187.·
(Termos

do processo

que os embargos

suspendem)

Os embargos só suspendem os ter';uos do processo de
falência ulteriores à sentença de verificação de créditos,
podendo, todavia, ter lugar a antecipação da venda de
bens nos casos de urgência.
Artigo 1188.·
(Apreciação

oficiosa da má fé do requerente)

Denegada a declaração de falência ou revogada a sentença que a tenha declarado, verificar-se-é sempre se
o requerente procedeu de má fé para o efeito de, em
caso afirmativo, ReI' condenado em multa e indemnização nos termos dos artigos 456" e seguintes, salva a
acção criminal a que houver lugar.
SUBSECÇÃO

IV

Efeitos da falência
DIVISÃO

I

Efeitos da falênola relativamente ao falido e aos credores
Artigo 1189.°
(Inibição

do falido)

. l. A declaração da falência produz a inibição. do fuhdo para administrar c dispor de seus bens havidos ou
que de futuro lhe [lchenham e susta, quanto a bens
o prosseguimento do inventtir'io judicial em razão do
seu óbito.
2. Ao falido é Lícito, em qualquer caso, adquirir pelo
seu trubnlho meios de subsistência.
3. O administrador da falência fica a r presentar o
falicIo puru todos os efeit.o:-l, sn h-o quanto ao exercício
?OS SP\lS direito" excl usinlmcllte
pessoais ou estranhos
u falêueill.
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Artigo 1190.°
(Ineficácia

dos actos do falido em relação à massa)

1. Os negócios jurídicos realizados pelo falido posteriormente à sentença declaratória da falência são ineficazes em relação à massa falida, independentemente
de declaração judicial e de registo da sentença de falência ou da apreensão dos bens.
2. Esses actos podem, porém, ser ratificados pelo
administrador, autorizado pelo síndico, se nisso houver
interesse para a massa falida.
3. Os pagamentos feitos ao falido, depois de declarada a falência, são liberatórios para os respectivos devedores, se estes provarem que a prestação entrou efectivamente na massa falida.
Artigo 1191.0
(Proibição do exercício

do comércio)

E proibido ao falido exercer o comércio, directamente
ou por interposta pessoa, bem como desempenhar as
funções de gerente, director ou administrador de qualquer sociedade civil ou comercial.
Artigo 1192.°
(Residência do falido)

1. Após a sentença dcclarutórin
de falência, o falido
assinará no processo termo de residência, não podendo,
enquanto durar a acção, ausentar-se do domicílio sem
autorização expressa do juiz ou do síndico, a quem deve
comunicar o lugar para onde se ausenta e o tempo que
aí permanecerá.
2. Todas as notificações ao falido, quando não tenha
constituído mandatário com domicílio na comarca, são
feitas na residência constante do termo.
3.
disposto neste artigo não é aplicável aos adnlinistradores, gerentes e directores de sociedades de rNlponsabilidade limitada, que devem 8('1' notificados nu
respectiva sede.

°

Artigo 1193.

D

(Dever de apresentação

pessoal do falido)

.0 falido é obrigado a apre, ontnr-se possonlmcntc
tribunal sempre que lh seja determinado pelo J'llZ
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pelo síndico, a fim de prestar todos os esclarecimentos
~ue lhe sejam pedidos, salvo quando ocorra legítimo
Impedimento ou quando no despacho que ordene a sua
comparência lhe seja expressamente permitido fazer-se
representar por mandatário.
Artigo 1194.°
(Sanção

penal)

~. infracção do disposto nos dois artigos anteriores
StlJelta o falido a procedimento «rirninal por desobediência.
Artigo 1195.°
(Fixação

de alimentos

ao falido)

1. Se o falido carecer absolutamente de meios de
s~bsistência, pode o juiz, ouvido o administrador,
arbItrar-lhe temporàriamente um subsídio módico a título
de alimentos.
2. Havendo justo motivo, podem os alimentos cessar,
em .qualquer estado do processo, por de?i~1io tomada
OficIosamente ou a requerimento do administrador ou
de Qualquer credor.
Artigo 1196.°
(Efeitos

da falência

quanto

aos

credores)

1. A declaração da falência prod U7. o encerramento
das contas correntes do falido, o imediato vencimento
de todas as dívidas e a sURpen!'ão de quaisquer juros
contra. a massa falida, salvo se estiyerem cobertos por
garantia. real.
2. Suspende-se, porém, o decurso de juros, cobertos
por garantia real constituída e regIstada em epoca em
que o falido não era comerciant€', se o credor, não
~endo concorrido ao processo de falência, deixar de
Intentar, dentro do prazo fixado para as reclam~ções,
a rOl1lpetC'ute acção ou execuç.ão, ou se, tendo-a lllte~tado, o respectivo processe estIver parado durante mais
de trinta dias, por negligência do autor ou do exe~Iuellte em promover os f;C1US terDlO~ ou os de algum
lncidente de que dependa o andamento da causa .
. 3. ~ão inexigíveis da massa quaisquer penas convenClonaIS impostas pam a hipótese de mora ou cobrança
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coerciva dos débitos do falido, designadamente a elevação da taxa de juro e os honorários de mandatário judicial.
Artigo 1197.°
(Subsistência

dos contratos bilaterais do falido)

1. A declaração da falência não importa a rescisão
dos contratos bilaterais celebrados pelo falido, os quais
serão ou não cumpridos, consoante, ouvido o síndico,
for julgado mais conveniente para a massa.
N o segundo caso, deve o administrador
notificar o
outro contraente, a quem fica salvo o direito de exigir
à massa, no processo de verificação de créditos, a correspondente indemnização de perdas e danos.
2. No caso de ser mantido o arrendamento da casa,
estabelecimento ou armazém do falido, as rendas serão
pagas integralmente pelo administrador da falência.
::3. Exceptuam-se do preceituado neste artigo os contratos que por disposição expressa da lei fiquem rescindidos pela falência.
Artigo 1198.°
(Efeitos da falência sobre as causas em que o falido
seja parte)

1. Declarada

a falência,

todas as causas c=

CJUC

se

d.ebu.t n.rn. ]nterCf.\~CA rol o.t.i voa ,\ rrm.asri são n p c'n sn d a.s ao
proceHRo dc falência,
salvo se es t.i vor-ern pendentes
de

recurso interposto da sentença final, porque neste caso
a apensação só Se faz depois do trânsito em julgado.
2. Exceptuam-se do disposto neste artigo as causas
em que o falido seja autor, as acções a que se refere
o artigo 73.°, as acções soore o estado de pessoas e aq_u.e-

las em que, além do falido, haja outros réus.
3. A declaração da falência obsta a que se instaure
ou. prossiga execução contra o falido; mas se houver
outros executados, a execução prossegue contra estes.
Artigo 1199.°
(Efeito da falência declarada em país estrangeiro)

A. declaração de falência em país estrangeiro não
pode ser invocada para impedir a instauração ou pro~seguimento de acções ou execuções da competência dos
tribunais portugueses, nem como fundamento de impugnação dos actos praticados pelo falido.
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II

Efeitos da falência
relativamente aos actos prejudiciais à massa
Artigo 1200.°
(Actos anuláveis

em benefício

da massa)

1. São anuláveis

em benefício da massa:
do património
do devedor, celebrados por título gratuito nos dois anos
anteriores à sentença declaratória da falência, incluindo
a renúncia à sucessão, legado ou usufruto;
b) As fianças de dívidas;
c) As partilhas amigáveis em que o falido haja recebido somente valores de fácil sonegação, cabendo aos
outros co-interessados iodos os imóveis ou valores nominativos, quando celebrados no ano anterior à declaração da falência.
2. O disposto no n." 1 não abrange as doações usuais
nem as atribuições patrimoniais que resultem do cumprimento de deveres morais ou de justiça.
a) Os actos que envolvam diminuição

Artigo 1201.·
(Rescisão dos actos celebrados
dos credores)

em prejuízo

São rescindíveis até à reabilitação do falido os actos
por ele celebrados, nos casos elos artigos 1030." e seguintes do Código Civil.
Artigo 1202.·
(Actos que se presumem

celebrados

de má fé)

Presumem-se celebrados de má fé pelos interessados
que neles intervierem:
fi) O~ netos por Ululo oneroso
efectuados
nOR dois
anos anteriores ~~data da sentença declaratório. da falência, em favor do cônjuge, de parente até ao 6.° grau,
de concuhiun , de sel'\'i\,ai~ ou suhordinados por quu lqucr
vínculo jurídico;
b) Os pugumentos ou compensações convencionais de
d ívidus llãot">yencidas e os das dívidas vencidas, quando
tiverem t ido luzar d('lltro do ano anterior à data da
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sentença de declaração de falência e o forem em valores
que usualmente a isso não sejam destinados;
c) As garantias reais constituídas, por título posterior ao das obrigações que asseguram, no ano anterior
à data da sentença declaratória da falência e as constituídas simultâneamente com as obrigações respectivas
dentro dos noventa dias anteriores ~t data da mesma
sentença;
d) As alienações por título oneroso, em favor de
quaisquer pessoas que não sejam das mencionadas na
alínea a), quando realizadas dentro dos noventa dias
anteriores à data da sentença de declaração da IalênCIa.
Artigo 1203.0
(Regime da rescisão

ou anulação)

Rescindido ou anulado o acto, revertem os valores
respecti vos para a massa falida. Nos casos em que o
outro contraente tenha direito a restituição, é esta considerada crédito comum.
Artigo 1204."
(Legitimidade

para propor as acções de rescisão
ou anulação)

1. As acções de anulação ou rescisão são dependência
do processo de falência e podem ser propostas pelo administrador, com autorização do síndico, ou por qualquer
credor.
2. E permitido pedir no mesmo processo a anulação
ou rescisão de diversos actos, embora se não verifiquem
os requisitos exigidos pelo artigo 30.
0

SUBSJWÇÃO

v

Providências conservatórias
Artigo 1205.0
(Apreensão

dos bens)

1. Declarada li falência, procede-se imediatamente
à apreensão da escrituração e ele todos 08 bons elo falido,
embora estes se achem arrestados, penhorados ou por
qualquer forma apreendidos ou detidos, ficando sempre
salvos os direitos dos credores e os de legítima retenção.

1.' Série
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2. O tribunal da falência deve requisitar do tribunal
ou entidade competente a remessa dos processos onde
tiver sido feito o arresto, penhora, apreensão ou detenção e a entrega dos respectivos bens ao administrador,
salvo quando os bens tenham sido penhorados pelas
execuções fiscais ou pela Companhia Geral do Crédito
Predial.
3. Não são apreendidos os bens isentos de penhora,
salvo se o falido voluntàriamente
os entregar.
Artigo 1206.°
(Apreensão

das importâncias

pagas)

As importâncias pagas pelo falido, quando a ineficácia do pagamento haja sido declarada por sentença,
são apreendidas em mão dos que as hajam recebido,
devendo estes entrar com elas para a massa, sob pena
de, quando a sentença não tiver declarado a sua boa
ré, ficarem sujeitos às penas cominadas para os infiéis
depositários.
Artigo 1207.0
(Quem assiste à apreensão)

A apreensão efectua-se com assistência do administrador, observando-se as formal.idades estabelecidas para
o arrolamento. Podem também assistir os credores que
hajam intervindo na declaração da falência.
Artigo 1208.0
(Entrega

dos bens ao administrador

ou depositário)

1. À medida que forem . endo apreendido , os bens
são entregues ao administrador. Os bens apreendidos em
Conlarca que não sej a a da falência são entregues à
guarda e administração de depositário judicial nomeado
.na comarca depreenda.
2. O administrador pode ser autorizado a receber os
bens particularmente
do ful.idc, mediante balanço espeeinca<1o, que é junto ao processo. Tunto o administrador como qualquer dos credores têm a fa~uldade de
re(luerer a avaliação por um louvado de quals~~e: v~rbas do a cti vo, .i li. t ifieaudo a necessIdade da diligência.
30
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Artigo 1209.°
(Registo

da apreensão)

1. O administrador
fará registar a apreensão d08
bens cuja penhora esteja sujeita a registo.
2. Existindo sobre os bens apreendidos inscrição de
transmissão, domínio ou mera posse, em nome de pessoa diversa do falido, o administrador juntará ao processo a respectiva certidão e observar-se-á o disposto no
Código de Registo Predial.
SUBSECÇÃO

VI

Administração da massa falida
Artigo 1210.°
(A quem compete

a administração)

1. .A administração
dos bens da massa compete ao
administrador,
sob orientação do síndico, nos termos
dos artigos seguintes.
2. São aplicáveis ao administrador as disposições respeitantes a impedimentos e suspeições dos funcionários
da secretaria. Oposta a suspeição, o administrador continua em exercício até se decidir a arguição, salvo se
o síndico propuser ao juiz a sua imediata sub tituição.
Artigo 1211.°
(Poderes

do administrador)

1. O administrador
pode praticar todos os actos de
administração
geral, ficando dependente de e preRsa
concessão do aíndico o exercício de quaisquer poderes
especiais, e sor-lhe-ão aplicáveis os preceitos que regem
o mandato, não incompatíveis com as disposições de:,;ta
subsecção, sendo, além disso, pelo que respeita aos bens
da massa, sujeito às responsabilidades
de depositário
judicial.
2. O exercício do cargo de administrador ó rigoro:,;amente pessoal, excepto nos actos em que por lei seja
exigida a intervenção de mandatário judicial.
.
3. O admirii trador pode confiar a guarda de quaISquer bens da massa a pessoa da sua 08co111a,sob sua
responsabilidade.

1." Série

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 14

1221

Artigo 1212.°
(Deveres

do administrador)

O administrador deve entrar imediatamente em exercício, praticando o que for conveniente à conservação
e fruição dos direitos do falido, no interesse deste e dos
seus credores, e averis-uar minuciosamente o estado da
massa falida, as condições em que o comércio foi exercido e as causas determinantes da. falência, a fim de
evitar, na medida do possível, o agravamento da situação económica do falido.
Artigo 1213.°
(Cobrança

dos

créditos)

l. Os créditos do falido devem ser solicitamente
cobrados pelo administrador
à medida do seu vencimento e até à verificação do passivo, podendo para
esse efeito propor-se as acções ou execuções necessárias,
com autorização do síndico.
2. Finda a verificação do passivo, o administrador
juntará ao processo principal da falência uma relação
dos créditos do falido ainda não cobrados, com indicação das diligências empregadas para os cobrar, e dará
parecer sobre a forma que repute mais segura e conveniente de concluir a sua liquidação.
Artigo 1214.°
(Venda

antecipada

de bens)

O síndico pode, por sua iniciativa, por proposta do
administrador ou a. requerimento de algum interessado,
autorizar a venda antecipada. de bens nos casos do
artigo 851.°
Artirro
(Resgate

ou venda

1215.°
de certos

bens)

O síndico tem ainda a faculdade de a todo o tempo
determinar que os bens do falido dados em penhor
ou suj eitos a legítima retenção sej um resgatados ou
\tendido , devendo o' credores piguoratícios ser notificados ~aru o. apre;;eniarcm no acto d,a. ~r~ça, s,ob
pena de Imediata apreensão e perda do ,pnvdeglO, alem
da responsabilidade criminal em que incorram.
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Artigo 1216.0
(Abertura

da correspondência

dirigida

ao falido)

Toda a correspondência dirigida ao falido até se dar
princípio ao rateio para pagamento aos credores é entregue ao administrador, para ser aberta na presença
do falido, ou, estando este ausente, na da pessoa por
ele indicada para esse fim, e, na falta desta, na presença do síndico, entregando-se ao destinatário ou ao
seu representante a que não for de interesse para a
administração da massa e guardando-se sigilo sobre
os assuntos de ordem privada nela contidos.
Artigo 1217.°
(Autorização

para o falido praticar

certos

actos)

1. O síndico, sob proposta do administrador, pode
autorizar o falido a auxiliar a administração e a praticar determinados actos de gerência, fixando-lhe o
prazo e a remuneração.
2. A autorização do síndico é revogável a todo o
tempo.
SUBSECÇÃO

VII

Verificação do passivo. Restituição e separação de bens
Artigo 1218.0
(Reclamaçã?

de créditos)

1. Dentro do prazo designado na sentença declaratória da falência têm os credores do falido a faculdade
de reclamar a verificação dos seus créditos, quer
comuns, quer preferenciais, por meio de requerimento
em que indiquem a sua natureza, montante e origem.
Podem também alegar o que entenderem acerca da
falência.
2. O credor que tenha o seu crédito reconhecido por
decisão definitiva não está dispensado de o reclamar
no processo de falência, se nele quiser obter pagamento.
3. Considera-se reclamado através da petição inicial
o crédito do requerente da falência.
Também se consideram reclamados os créditos exigidos nos processos a que se referem o n." 2 do artigo 1205.° e o n." 1 do artigo 1198.°, se esses processos
houverem sido apensados ao de falência dentro do
prazo neste fixado para a reclamação.
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Artigo 1219.°
(Direito

dos credores no caso de falência
por obrigações solidárias)

de devedores

Quando se achem falidos alguns devedores por títulos de obrigações solidárias, os respectivos credores
concorrem a cada uma das diferentes massas pela totalidade dos seus créditos, mas não podem receber de
todas elas mais do que o montantç desses créditos.
Artigo 1220.°
(Compensação

de créditos)

1. A compensação legal operada antes da declaração
de falência é atendida na verificação de créditos.
2. Quando haja créditos recíprocos não compensáveis
nos termos do número anterior, pagará o devedor à
massa todo o seu débito e, não tendo preferência, receberá em pagamento do seu crédito apenas a percentagem que lhe competir.
3. O devedor à massa que pretenda compensação
há-de provar que os seus créditos já lhe pertenciam
na data da declaração da falência.
Artigo 1221.°
(Desconto

dos juros nos créditos

não vencidos)

. Aos créditos não vencidos, que só por efeito da falênCIa se tornem exigíveis, são descontados os juros que
neles se achem acumulado'l ou capitalizados, relativos
ao prazo que falta para o seu regular vencimento.
Artigo 1222.°
(Autuação

e junção

das reclamações)

A verificação do passivo tem por base a primeira l'edamação, autuada por upenso, à qual se juntam as
demais que ucessivanJente forem apresentadas e respectivos documentos.
Artigo 1223.°
(Certidão

dos ónus e aviso aOI credores)

1. Ante de finda metade do prazo designado ]?ara
as reclama~õe deve o administrador da falência Juntar ao proce 'o certidão dos ónus reai inscritos sobre
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os prédios pertencentes à massa e avisar do termo desse
prazo, por meio de carta registada, todos os credores
inscritos e, além deles, os que constem da escrituração
e documentos do falido e que ainda não haj am reclamado os seus créditos.
2. O administrador organizará uma relação donde
constem os nomes dos credores avisados nos termos
deste artigo, seus endereços e número do registo do
correio relativo a' cada um, a qual será junta aos
autos com o parecer que lhe incumbe formular.
3. A falta de aviso aos credores não inscritos não
constitui fundamento para reclamação fora do prazo.
À falta de aviso aos credores inscritos é aplicável o
disposto no n. o 3 do artigo 864,0
Artigo 1224.o
(Relação

de créditos

não reclamados)

Findo o prazo das reclamações, deve o administrador, dentro de cinco dias, apresentar na secretaria,
para ser junta ao apenso, a indicação de quaisquer
créditos não reclamados que constar existirem e lhe
pareça terem real consistência.
Artigo 1225.0
(Contestação

dos créditos)

Nos cinco dias seguintes ao termo do prazo fixado
no artigo anterior podem os credores reclamantes ou
o falido contestar a existência ou natureza dos créditos reclamados ou indicados pelo administrador.
Artigo 1226.0
(Parecer

do administrador)

1. Dentro dos dez dias posteriores ao prazo das contestações dará o administrador, sob pena de suspensão,
parecer breve, mas fundamentado, sobre cada um dos
créditos reclamados ou por ele indicados, declarando
especificadamente o que a respeito deles constar da
escrituração o documentos do falido, indicando desde
quando considera existente o estado de falência e prestando ainda quaisquer outros esclarecimentos que entenda convenientes.
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2. No mesmo parecer pode o administrador
contestar, no todo ou em parte, a existência e natureza de
quaisquer créditos, expondo os fundamentos da sua
oposição.
Artigo 1227.0
(Fundamento das contestações)

A.s contestações, tanto dos credores e do falido como
do administrador, podem versar sobre as diversas causas que afectem a existência, validade ou exigibilidade
das obrigações atribuídas ao falido.
Artigo 1228.0
(Resposta à contestação)

o

credor cujo crédito haja sido contestado responderá dentro dos cinco dias seguintes àquele em que
terminar o prazo para apresentação do parecer do
administrador.
Artigo 1229.0
(Exame dos documentos

e escrituração do falido)

Durante o prazo fixado para as contestações e respostas estão patentes na secretaria judicial os documentos e escrituração do falido para serem examinados por
qualquer interessado.
Artigo 1230.°
(Mapa das reclamações)

Observado o disposto nos artigos anteriores, a secretaria organiza e junta ao processo principal, dentro de
quarenta e oito horas, o mapa de todos os créditos reclamado ou indicados pelo administrador,
contendo,
em relação a cada um, o nome do credor, data da reclamação ou indicação, folha do apenso em que esta se
acha, impcrtânciu do crédito, sua proveniência, nota
de ter sido impugnado e por qucm, folha ClU que se
achar a impll"naç'ão e, além disto, lugar cm aberto
~)ara s r oport~nament(' pre('n(,~lido com a menção do
[nlgumcnto, de ter ou não havido recur o e do resultado d ete.
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Artigo 1231.0
(Despacho

saneador

e questionário)

1. Os créditos não impugnados consideram-se reconhecidos; os impugnados são verificados.
2. Junto o mapa das reclamações, é proferido despacho nos termos dos artigos 510. e 511.
3. Se nenhum dos créditos tiver sido impugnado ou
a verificação dos impugnados não depender de prova
a produzir, o saneador tem a forma e o valor de sentença que os declare reconhecidos ou verificados e os
gradue em harmonia com as disposições legais, fixando
logo a data da falência.
4. Se a verificação de algum dos créditos estiver dependente de produção de prova, declaram-se reconhecidos ou verificados os que o puderem ser, mas a graduação de todos fica para a sentença final.
0

0

Artigo 1232.0
(Diligências

instrutórias)

Havendo provas a produzir antes da audiência de
discussão e julgamento, o juiz procederá às respectivas
diligências, que devem estar concluídas dentro do prazo
de sessenta dias, a contar do despacho que as tiver
ordenado, aproveitando a todos os interessados a prova
produzida por qualquer deles.
Artigo 1233.0
(Designação

de dia para a audiência)

Produzidas as provas a que haja lugar ou expirado
o prazo marcado nas cartas, o processo vai com vista
ao Ministério Público para dizer o que se lhe ofereça
no interesse geral dos credores e especialmente para
fazer valer os direitos da Fazenda Nacional, sendo em
seguida designada, para um dos quinze dias ulteriores,
a audiência de discussão e julgamento.
Artigo 1234.0
(Audiência)

N a audiência de julgamento observar-se-ão os termos estabelecidos para o processo ordinário ou I?ara o
processo sumário, conforme a verificação respeite ou
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não a crédito de montante superior ao limite do processo sumário, com as seguintes especialidades:
a) Às provas são produzidas segundo a ordem por
que tiverem sido apresentadas as reclamações;
b) Na discussão, que, quanto ao aspecto jurídico da
causa, é sempre oral, usarão da palavra em primeiro
lugar os advogados dos reclamantes, depois os dos contestantes, o do administrador
da massa, se o houver
constituído, e por último o Ministério Público, sem
réplica.
Artigo 1235.°
(Sentença)

l. À sentença gradua em conformidade com a lei os
créditos verificados ou reconhecidos e fixa a data da
falência.
2. À graduação é geral para os bens da massa falida
e particular para os bens a que respeitem direitos reais
de garantia.
3. Na graduação de créditos não é atendida a preferência resultante de hipoteca judicial nem a resultante
da penhora, mas as custas pagas pelo autor ou exequente são equiparadas às do processo de falência para
o efeito de saírem precípuas da massa.
4. À fixação da data da falência estabelece presunção legal de insolvência contra terceiros alheios ao
pro ces '0 e faz prova plena desse facto contra os credores que a ele tenham concorrido.
Artigo 1236.°
(Legitimidade

para recorrer)

Da sentença de verificação e graduação só podem recorrer os reclamantes, contestantes, falido, administrador da massa e Ministério Público.
Artigo 1237. o
(Restituição

e separação

de bens)

_l. O pro ces O e prazo para a reclamação e verificaçao de créditos são irruahnente aplicáveis:
~)_ Às reclam ações oe verificação do ~ireito de restij.ul.çao, a seus donos, dos bens que existam n~ massa
ühda, mas ele que o falido fosse mero possuidor em
nome alheio :,
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b) A. reclamação e verificação do direito que tenha
o cônj uge a separar da massa os seus bens próprios ou
dotais ou a sua meação nos bens comuns j
c) Às que se destinem a fazer separar da massa os
bens de terceiro que hajam sido indevidamente apreendidos, e bem assim quaisquer outros, dos quais o falido
não tenha a plena e exclusiva propriedade,
ou que
sejam estranhos à falência ou insusceptíveis de apreensão para a massa j
d) Ao caso previsto no artigo 468.° do Código Comercial e nos termos dele, se porventura tiver havido
indevida apreensão da coisa vendida.
2. A separação dos bens mencionados neste artigo
pode ser ordenada pelo juiz, a requerimento fundamentado do administrador da falência.
3. Quando a reclamação verse sobre mercadorias ou
outros bens mobiliários, deve o reclamante provar a
identidade dos que lhe pertençam, salvo se forem fungíveis, mas as somas de dinheiro só podem ser reclamadas achando-se ensacadas com letreiros ou de outro
modo separadas do património do falido.
4. Se as mercadorias enviadas ao falido a título de
consignação ou comissão estiverem vendidas a crédito,
pode o comitente reclamar o preço devido pelo comprador, a fim de o poder receber deste.
5. As mercadorias expedidas ao falido por efeito de
venda a crédito podem ser reclamadas enquanto se
acharem em trânsito ou mesmo depois de entrarem
para o armazém do falido, se puderem ser identificadas
e separadas das que pertencem à massa.
Artigo 1238.°
(Reclamação

de direitos próprios
à falência)

estranhos

Ao falido ou a sua mulher sem necessidade de autorização dele, é permitido reclamar os seus direitos próprios e exclusivos, estranhos à falência.
Artigo 1230.0
(Restituição

ou separação

de bens apreendidos

tardiamente)

1. No caso de se apreenderem bens para a massa
depois de findo o prazo designado para as rE'clamaç!,::"
é lícito reclamar a verificação do direito de restitulçnO
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ou separação de quaisquer desses bens no prazo de
cinco dias posteriores à apreensão, por meio de requerimento, que é apensado ao processo principal.
2. Citados em seguida os credores, por éditos de dez
dias, para contestarem dentro dos cinco imediatos, seguem-se os termos do processo de verificação de cré-ditos.
Artigo 1240.°
(Pedido de entrega

provisória

•

de bens mobiliários)

1. O reclamante de bens mobiliários determinados
pode pedir a sua entrega provisória, prestando caução
no próprio processo.
2. Acerca deste pedido e sobre o valor da caução e
idoneidade da garantia, é ouvido o síndico.
3. Julgada definitivamente improcedente a reclamação, serão restituídos à massa os bens entregues provisoriamente ou o valor da caução.
Artigo 1241.o
(Verificação ulterior de créditos ou do direito
à restituição
e separação de bens)

1. Findo o prazo para as reclamações, é possível
ainda verificar novos créditos e o direito à restituição
ou separação de bens por meio de acção proposta contra
o administrador e credores, fazendo-se a citação destes
por éditos de dez dias.
2. Proposta a acção, há-de o autor assinar termo de
protesto no processo principal da falência. Os efeitos
do protesto caducam, porém, se o autor deixar de promover os t rmos da cau a durante trinta dias.
Artigo 1242.°
(Situação

do interessado que não observe
no artigo antecedente)

o disposto

Se o autor não as sinar termo de protesto ou se os
efeito de te caducarem, observar-se-á o seguinte:
a) 'I'ratando- e de acção para verificação de crédito,
o credor só tem direito a entrar, pelo seu crédito verificado, nos rateio posteriores ao trân~it? cm _julg~d.o
da !e 'P ctiva sentença, ainda que o crédito seja pnvlle~nado ;
, b) Tratando- e de acção para a var-ificnçfío do direito
a re~tituição ou .eparação ele ben , o autor só pode
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tornar efectivos os direitos que lhe forem reconhecidos
na respectiva sentença passada em julgado, relativamente aos bens que a esse tempo ainda não tenham
sido liquidados;
c) Se, no caso da alínea anterior, os bens já tiverem
sido liquidados no todo ou em parte, o autor é apenas
embolsado até à importância do produto da venda, podendo ser determinado, ou, quando o não possa ser,
até à importância do valor que lhes tiver sido fixado
na avaliação; para esse efeito, tem o autor preferência
sobre quaisquer credores, mas só pode obter pagamento
pelos valores que não tenham sido ou não devam ser
levantados precípuamente
da massa, não tenham entrado já em levantamento ou rateio anterior, condicional ou definitivamente,
nem se achem salvaguardados
para terceiros por virtude de recurso ou protesto, nos
termos do artigo anterior e que, por isso, existam livres na massa falida.
Artigo 1243."
(Apensat;ão

das

acções

e forma

aplicável)

As acções a que se referem os dois artigos anteriores
correm por apenso aos autos da falência e seguem,
qualquer que seja o seu valor, os termos do processo
sumário, ficando as respectivas custas a cargo do autor,
caso não venha a ser deduzida contestação.
Artigo 1244.·
(Preferência

a favor

das custas

e outras

verbas)

As custas da falência e dos respectivos apensos, bem
como as despesas de administração, saem prccípuas de
todo o produto da massa e na devida proporção do
produto de cada espécie de bens, mobiliãrioe ou unobiliários, embora tenham sido objecto de qualquer garantia real.
SUBSECÇÃO

VIII

Liquidação do activo
Artigo
(Venda

1245.·
dOI bens)

1. Finda a verificação do pa sivo, procede-se à v?nd:
de todos os bens e direitos da massa até completa hqu
dação.

1.' Série
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2. Verificado o direito de restituição ou separação de
bens indivisos ou outros sobre que o falido tenha con:unicação ou qualquer direito indeterminado,
só se
liquida no processo de falência o direito e acção que
o falido tenha relativamente a esses bens.
3. Existindo recurso da sentença sobre restituição
ou separação de bens ou protesto por acção pendente
acerca da restituição ou separação, não se procede à
liquidação desses bens enquanto não houver decisão
passada em julgado, salvos os casos de anuência do
recorrente ou protestante e de venda antecipada.
Artigo 1246.°
(Quem faz a liquidação)

1. A liquidação do activo é efectuada pelo administra~or, sob a orientação do síndico, em harmonia com
~ dISposto nos artigos seguintes. O prazo da liquidação
e fixado pelo juiz, ouvido o síndico, e é prorrogável
nos mesmos termos, quando da prorrogação resulte vantagem para a mas a.
2. Para a liquidação de bens apreendidos noutra
comarca erá expedida carta precatória pelo tribunal.
Artigo 1247.·
(Forma da venda dos bens)

1. A venda dos bens da massa é feita pelas formas
estabelecidas para o proce so de execução.
2. A determinação da moda~idade .d~ v~nda a adop~ar compete ao síndico, ob cuja presidência se procede
a arrematação ou à abertura das propostas em carta
f
echada.
Artigo 1248.0
(Venda

por negociação

particular)

ndA. ,:cuda por uego iiação particular
é feita
• llllnI trador como repJ.·el<cutante da mas a.

pelo

Artigo 12·19.°
(Dispensa

de depósito)

1 Aos redores om jr: rantiu real que adquiram bens
(a lllas:a
aos iiLulnre do dircito de preferência é
apli('lívpl re:lw('ti\"H1l\l'llt " o disposto nos artigos 906.·
e

8n.. .
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Artigo 1250.°
(Reclamação

contra

irregularidades

da liquidação)

Contra os actos irregulares ou prejudiciais praticados no decurso da liquidação podem os credores e o
falido dirigir, por escrito, reclamações ao juiz da falência, que decidirá depois de ouvidos o síndico e as
pessoas directamente
interessadas na manutenção do
acto, com produção da prova que se torne necessária.
Artigo 1251.°
(Depósito

do produto

da liquidação)

A medida que se for efectuando a liquidação, o seu
produto é depositado na Caixa Geral de Depósitos, à
ordem do síndico, que pode levantar as quantias indispensáveis para ocorrer às despesas da liquidação e administração, sendo os respectivos cheques assinados pelo
síndico e pelo administrador.
Ar Ligo 1252.°
(Convocação

dos

credores

para exame

da liquidação)

1. Ultimada a liquidação, o administrador convocará
os credores para dentro de dez dias examinarem as respectivas contas, livros e mais papéis e apresentarem
qualquer reclamação.
2. A convocação é feita por meio de cartas registadas, nas quais se indicará o local em que as contas,
livros e mais papéis estão patentes.
3. F~ aplicável às reclamações o disposto no :11'tigo 1250.°
Artigo 1253.°
(Transferência

do saldo)

1. Não havendo rer-lnmações ou dccid idus estas, o
ndministmdor trausfere imcdintamontc pnrn a conta elo
proceHRo, e tt ordem do juiz, o saldo existente na cOllhL
a que se refere o artig-o 1251.°
Pcln trnnsferêncin
não é devida porcentagem
a favo;
do tesoureiro judicial.
Na conta final, porém, Rera
apurada a percentagem relativa ~lS CURtas que forelll
contadas.
_
2. 0:-; Iivros e demais papéis rcf r utcs 1\ li(]\~idn.ça,()
seriío emnçados e entregues
na câmara de falcnc1I1S•

1 • Série
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e papéis são reunidos
em
pela secretaria
com refe-

SUBSECÇÃO

IX

Pagamento aos credores
Artigo 1254. o
(Pagamento

aos credores

preferentes)

. Liquidados
os bens sobre que recaià qualquer garant~a real, é imediatamente
feito o pagamento
aos respectIvos credore,
os quais,
não ficando integralmente
pagos, são logo incluídos
pelo saldo entre os credores
C?muns, independentemente
de qualquer
outra formahdade.
Artigo 1255,0
(Rateios. parciais)

1. Sempre que haja em depósito quantias que assegurem uma distribuição
não inferior a 5 por cento do
valor dos créditos comuns, o administrador
apresentará,
para ser junto ao processo principal,
o plano e mapa
do rateio que entenda dever fazer-se.
2. Ouvido o Minü:;tério Público,
serão autorizados
por despacho
o. pagamento
que se julguem
justificados.
Artigo 12!íG.o
(Reserva

para garantia

das custas

e despesas)

l. OH pngnmonto:
:lOR credores
com garantia
real e
os rateios p~rciaiR RiTO efectuados por forma que :fiquem
SC'lnprc em depósito 25 por cento do I~roduto de cada
~~. dos bens liquidado,
para garantIa
das custas e
n~lS
(lespesafi qUt\ forem C'ontadas a final.
c
Alltorizado,> os, png-amentos
ou apuradas
as pers:nt:\gCtl'l que compt'tem a cada um dos credores, o
.ln(l!c·o fará transferir
para a conta do processo as
~~~p~rtância. nece .. árias para se efectuarem
os respecOs pag:l1l1!'ntos.
Ov.

Artigo 12.'íí.o
(Posição especial dos credores no caso de falênci3
de devedores por obrigações solidárias)

~oI9il?~(lo. aJt~lll elo falido. outros dos' seus condevedores
l( arIo.
e encontrem
um igual . ituação, os credores
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que tiverem concorrido a cada massa pela totalidade
dos seus créditos não podem receber em pagamento
quantia alguma sem que apresentem os seus títulos ou
certidões deles, se estiverem juntos a algum processo,
e neles serão logo averbados os pagamentos que receberem; e devem fazer as participações competentes
em todos os processos em que hajam reclamado, sob
pena de restituírem em dobro o que embolsarem sem
direito, respondendo em todo o caso por perdas e danos.
Artigo 1258.0
(Regime especial enquanto se não torna definitiva
a verificação dos créditos)

1. llavendo recurso da sentença de verificação e graduação de créditos ou protesto por acção pendente, consideram-se condicionalmente verificados os créditos dos
recorrentes ou protestantes para o efeito de serem atendidos no rateio, devendo continuar depositadas as quantias que por esse rateio lhes hajam de caber.
2. Após a decisão definitiva do recurso ou da acção,
é autorizado o levantamento dessas quantias ou efectuado o rateio delas pelos credores, conforme os casos.
3. Aquele que, por seu recurso ou prote to, haja ob tado ao levantamento
de qualquer quantia e decair,
indemnizará o credores a quem esta haja de pertencer,
pagando à massa juros de mora pela quantia retardada,
desde a data do rateio cm que foi incluída.
Artigo

1259.°

(Rateio final do produto da liquidaçio)

1. A distribuição e raleio final do produto da liquidação s rão efectuados pela secretaria
elo tribunül
quando o proC' ASO for rem tido à conta c fi scrruida
a esta.
2. e as eobrus ela liquidação
for ln de tão pC(]1J{'nn
importância que não possam cobrir as desposas d('~te
rateio, serão utrihuídus ao Cofre G rul dos Trihlln:\1~·
Artigo

1260.°

(Forma dos pagamento.)

1. 'I'odos os pagumeutos
são rei tos, indep udt'utcnte de requc rimcnto, por III '10 de chequ sobre a
tesouraria judicial.
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2. Se os cheques não forem solicitados na secretaria
ou não forem. apresentados a pagamento, dentro d~
um ano a partir da data do aviso, a sua importância
prescreve a favor do Cofre Geral dos Tribunais.
SUBSECÇÃO

x

Contas da administração
Artigo 1261.·
(Apresentação

das contas

•

pelo administrador)

. O administrador
apresentará contas dentro de dez
dias depois de finda a sua gerência e, além disso, sempre
que lhe seja determinado, podendo aquele prazo ser
prorrogado com fundamento legítimo.
Artigo 1262.·
(Prestação

forçada

de contas)

1. Se o administrador não prestar voluntàriamente
contas, é ordenada, oficiosamente ou a requerimento
de qualquer credor verificado, do falido ou do Ministério Público, a notificação dele para as apresentar no
prazo de dez dias; não as apresentando, são as contas
organizada
pela secretaria, tendo em vista o produto
da liquidação e as despesas autorizadas e justificadas
nos autos.
~. Liquidada
as conta pela forma indicada neste
artIgo, é o administrador
condenado no alcance que
delas constar e perde o direito à remuneração.
Artigo 1263.°
(Prestação

de contas pelos herdeiros
do administrador)

ou representantes

. Tendo falecido ou desaparecido ou tendo-se tornado
Incapaz o admini: trador , são as contas prestadas pelos
setl~ herdeiros ou repr sentantes, sob a eominação do
artIgo anterior.
rtigo 1264.°
(Organinção

das contas)

As ontns d v ln s r labor das em forma de conta
corr ntc, t ndo no final um re umo de toda a receita
e despe~n, pelo qual se v ri fique fàcilroente o estado da
sr

ORDEM DO EXERCITO N.o l-J,

1236

1.- Série

massa falida. Antes de apresentadas,
são submetidas
à apreciação do síndico, a fim de sobre elas emitir
parecer.
Serão acompanhadas de todos os documentos comprovativos, devidamente numerados, indicando-se nas diferentes verbas os números dos documentos que as comprovam.
Artigo 1265.0
(Notificação

dos credores

e do falido)

1. Autuadas as contas por apenso, são os credores e o
falido notificados para no prazo de cinco dias se pronunciarem acerca delas e para o mesmo fim terão vista
posteriormente o síndico e o Ministério Público, indo
depois o processo concluso para julgamento.
2. A notificação é feita por éditos de oito dias, afixando-se um edital à porta do tribunal e publicando-se um
anúncio.
SUBSECÇÃO

XI

Meios suspensivos da falência
Artigo 1266.0
(Proposta

de concordata)

Depois de proferida a sentença de verificação de créditos em 1.& instância, podem o falido, seus herdeiros
ou representantes
apresentar proposta de concordata;
podem também os credores q"ue representem mai de
metade da importância elos créditos comum verificados
ou o administrador
de falência requerer a convocação
duma assembleia de credores para deliberar sobre a
conveniência de concordata ou acordo.
Artigo 1267.0
(Requisitos

da proposta

e da aceitação

da concordata)

1. A proposta de concordata por parte do falido tem
de ser acompnnhnda ela sua nccitução pela mniorin dos
credores fixada no n." 1 do artigo 115~.o
2. Tanto a proposta como a ac itução constarão de
título autêntico ou autenticado.

1.' Série
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Artigo 1268.°
(Despacho

de recebimento

ou rejeição)

1. Apensada ao processo de falência, a concordata
~erá recebida por despacho, excepto quando por simples
inspecção dos documentos se veriflcar que não satisfaz
às prescrições legais.
2. O recebimento da concordata determina a suspensão dos termos do processo de f:tlência, menos quanto
à indiciação do falido e seus efeitos. O processo prossegue se, por decisão definitiva, a concordata não for
homologada.
Artigo 1269.°
(Chamamento

dos credores

para embargarem)

1. Recebida a concordata, são notificados os credores incertos e também os credores certos que a não
tenham aceitado, por éditos de trinta dias, publicados
no Diário do Governo e num dos jornais mais lidos na
comarca, para, em oito dias após o termo do prazo dos
éditos, deduzirem por embargos o que considerem de
seu direito contra a concordata. Para o mesmo fim, é
também notificado o Ministério Público.
2. Os credores certos são ainda avisados por meio de
carta reei. tada, expedida pelo administrador
da falência j ~ falta deste aviso não constitui, porém, fundamento para a dedução de embargos fora do prazo.
Artigo 1270.°
(Parecer

do administrador)

Dentro do prazo dos éditos, o administrador da falência emitirá e juntará ao proces~o parecer funda.m.e~tado
sobre a condições legai: da concordata e possibilidade
do ti u cumprimento.
Artigo 1271.°
(Contestação

dos embargos)

1. Os embargos podem. cr contestados nos cinco dias
c'Yllint s ao termo do prazo para a sua <1edução, observalHlo-se após a conte tnção o termo do processo 811nuirio.
2. A sentença (Jlle julgue o embarros concluirá pela
1l()JnoloC'l'a~fío
ou rej ição da concordata.
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Artigo 1272.°
(Disposições

aplicáveis

à concordata

suspensiva)

São aplicáveis à concordata suspensiva as disposições
dos artigos 1154.°, 1155.° e 1159.° a 1166.°, com as
seguintes modificações:
a) O credor ou credores incumbidos de fiscalizarem
a execução da concordata são nomeados na sentença de
homologação;
b) O registo provisório da concordata é efectuado
logo que seja proferido o despacho que a receber.
Artigo 1273.°
(Convocação

da

assembleia

de

credores)

1. Se for requerida a convocação da assembleia de
credores, nos termos do artigo 1266.°, o requerente ou
requerentes apresentarão com o requerimento o projecto
fundamentado da concordata ou acordo que entendam
dever fazer.
2. Recebido o requerimento, observar-se-ã o dispo to
no n. ° 2 do artigo 1268.° e, designado dia para a reunião da assembleia, procede-se à sua convocação por
meio de anúncios e avisos, nos termos do artigo 1269.°
3. A assembleia e os termos ulterior s do processo
reger-se-ão pelo disposto nos artigos 1152.° e Reguintes.
com as necessárias adaptações. O proj ecto apresentado
pelos requerentes não limita os poderes da a sembleia.
sunseoçxo
Classificação

XII

da falência

Artigo 1274.°
(Tipos

de

falência)

A falência ó classificada, s gundo as circunstâncias.
orno casual, culpo a ou fraudul nta.
Artigo

1275.°

(FalARcia

casual)

A falência é casual quando o falido, tendo proced~d.()
na gerência do seu com 'r io com lionestidado
dili-

1.' Série
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Artigo 1276.°
(Falência

culposa)

. 1. A falência é cu] posa quando provenha de incúria
Imprudência
ou prodigalidade
manifestas
do falido;
quando este tenha consumido
parte apreciável
do seu
pa~rimónio
em jogo de azar ou quando o falido tenha
deixado de cumpnr
a di po ições que a lei estabelece
para regularidade
da escrituração
e das transacções
comerciais,
salvo se a exiguidade
do comércio e as rudimentares
habilitações
literárias
do falido o relevarem
do não cumprimento
de sas disposições.
2. A falência do banqueiro que cessa pagamentos
e
a do comerciante
que e não apre enta voluntariamente
no termo
do artigo 1140.° presumem-se
culposas.
Artigo 1277.0
(Falência

fraudulenta)

1. A falência é fraudulenta
não só no caso do n." 2
do artigo 1165.°, ma também quando o falido, conhe('ondo a impossibilidade
de cumprir as suas obrig:ações,
pague a quaisquer
credores ou lhes faculte me lOS de
o~t 'rem vantagens
sobre os ouir~,,; quando haja des~riçuo de créditos fictícios ou omissfio dolosa de activo
l10s seus balunços : quando, com o ~m de evitar ou retardar a falência, o falido tenha feito compra de mercadorias a crédito com intenção de revendê-las,
untes
<1(' pagas, por !)1"('(,'0 inferior ao corr nte, se tal re,:en(~a
II
hO\1H'r efectuado : e, em geral. quando a falência
acuse a e: .istência de netos simuludos.
falsamente
dat~do.' ou por qualquer
ouirn forma praticados
de má
f(~ pelo ft lido cm pr('juízo dos !'l'eclore ..
!:? A f'nlêucia elo: «orretorer pre.ume- e fraudulenta.
Artico 12í
(Pena

O crim

aplicável

à falência

.0

fraudulenta

ele qu .brn fl'aut1\1I!'nta

de dois a oito ano.

e à culposa)

é punido com a pena
d \ pri :io maior; e o de quebra cul-

po a com n pena <1(' pri :'0.
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Artigo 1279.°
(Instrução

para a indiciação

do falido)

1. O Ministério Público, logo que sejam alegados ou
haja conhecimento de factos que constituam indício
de culpa ou fraude, procederá à instrução para indiciação do falido e classificação da falência.
2. Se a alegação dos factos for feita no requerimento
inicial, as testemunhas são ouvidas sobre eles na audiência de julgamento
para declaração da falência,
extractando-se na acta os seus depoimentos, na parte
respeitante à culpa ou fraude. Desses depoimentos se
entregará certidão ao Ministério Público, para servir
de base à instrução.
Artigo 1280.°
(Disposições

aplicáveis à instrução
do processo)

e julgamento

1. Na instrução e julgamento do processo de indiciação do falido e classificação da falência observar-ee-ão
os termos prescritos nas leis de processo penal, exercendo o tribunal da falência a competência ali estabelecida para os tribunais penais.
2. Qualquer credor pode intervir como assistente,
devendo justificar essa qualidade quando ainda não
esteja verificada ou reconhecida.
3. O processo de indiciação do falido e classificação
da falência é apensado ao processo da falência, logo que
seja deduzida a acusação.
Al·tigo 1281.0
(Apensação

de processos)

1. Se algum dos agentes do crime de falência fraudulenta ou culposa for arguido de outros crimes, é julgado conjuntamente
por todos no tribunal competente
para o conhecimento da infracção mais grave ou, sendo
as infracções de igual gravidade, no tribunal da falên"
cia.
2. Se tiverem sido instaurados
diversos proces~os,
apensar-se-ão ao respeitante à infracção que determIna
a competência para o julgamento, após o trânsi~o elll
U
juls-aclo dos respectivos despachos do promineiu
equivalentes. Quando, para este efeito, o ap~IlRO .s
indiciação elo falido o classificação da. falência haja

a

1.' Série
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de ser remetido a outro tribunal, será acompanhado do
~raslado das peças do processo de falência que forem
indicadas pelo Ministério Público ou pelos assistentes.
3. Não tem aplicação o disposto nos números anteriores e o arguido é julgado separadamente pelo crime
de falência e pelos restantes, se o juiz reconhecer que
não há entre eles conexão que justifique o julgamento
conjunto.
•
N este caso, a última sentença condenatória, tendo em
atenção as anteriores, aplicará uma só pena por todas
as infracções, e só essa se executa.
Artigo 1282.°
(Prazo

par~ instaurar

ou requerer

procedimento

criminal)

1. Dentro de quinze dias, a contar da sentença que
homologue a concordata ou o acordo ou da publicação
do despacho que ordene o primeiro rateio ou declare
não o haver por insuficiência do activo, deve o Ministério Público instaurar, e pode qualquer credor requerer que se instaure, sempre que entendam que a falência não foi casual, procedimento criminal para
indiciação do falido e classificação da falência.
2. Quando não haja indícios de culpa ou fraude,
deve o Ministério Publico, dentro do mesmo prazo, requerer que a falência seja julgada como casual.

SUBSECÇ\O

XIII

Fim da inibição e reabilitação do falido
Artigo 1283.°
(Casos de levantamento

da inibição)

Â inibição do falido é levantada
em qualquer dos
Reguintec; casos:
a) Quando tenha obtido r-oncordata ou acordo de
1'1' dores e haja trnnsitndo
em julgado a sentença de
homologação;
_
b) Estando quite, por integral pagamento 011 perdão,
para com todos os credor
que tenham reclamado pagamento'
r.) Tendo decorrido moi. de cinco ano' c mostrando-fie e.·tinta a ma. sa falida. completa a falta de bens
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e efectuado o pagamento de 50 por cento a cada um
dos credores;
d) Tendo decorrido mais de dez anos, mostrando-se
pagoR 25 por cento a cada um dos credores e verificando-se as outras circunstâncias
a que alude o número
precedente;
e) Tendo decorrido mais de vinte anos e mostrando-se igualmente extinta a massa falida e completa a falta
de bens.
Artigo 1284.0
(Reabilitação

do falido)

Levantada a inibição, é também decretada a reabilitação do falido quando a falência tenha sido elas ificada corno casual ou quando ele tenha cumprido ou
lhe tenha sido perdoada a pena em que haja incorrido
por ser culposa ou fraudulenta a falência.
Artigo 1285.°
(Em que

processo

se deve

requerer)

o

levantamento da inibição o a reabilitação do falido
só podem ser requeridos no processo em que se haja
declarado a falência.
Artigo 1286.°
(Levantamento

no caso

de concordata

ou

acordo)

o

levantamento da inibição fundado na concordata
ou acordo de credores que se tenha obtido, bem comO
a reabilitação do falido cm qualquer caso, são d cr tados logo que o interest ado junte os documentos COl)1provativos necc sãrioa.
ArLigo 12137.°
(Levantamento

nos outros

casos)

Sendo o levantamento
da inibição requ rido por
algum dos outros Iundamentoa,
ouvido o ndmini t:ndor, se o ])Ou,,01', dar-se-à vista ao Ministério
púh!leo
B, em seguida,
produaidus as provas of r x-idus, é proIoridu sent nça.
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XIV

Disposições especiais relativas às sociedades
Artigo 1288.°
(Independência
entre a falência
e a da sociedade)

A declaração
uma sociedade

de falência
não implica

dos sócios

-

de um ou maas sócios
a falência desta.

de

Artigo 1289.°
(Poderes

e deveres dos administradores)

Os directores, administradores
ou gerentes de socie-dad~s de responsabilidade
limitada
ficam suj eitos às
obr.Igações que no processo de falência
incumbem
ao
fal.Ido singular;
devem ser ouvidos no caso em que se
e:~nge que o sej a o falido e têm legitimidade
para opor
embargos à falência e para interpor os mesmos recursos
que competem ao falido singular.
Artigo 1290.°
(Falência por apresentação)

1. Para ser iniciada
a in tância de falência
pOI
apresenta~ão
de qualquer
sociedade,
o requerü~ento
Ou a participação
serão feitos por qualq';ler SÓCI~ ~€
responsabilidade
ilimitada
ou pela respectíva adminis;~ação j ma
além dos documentos
exigidos
no ar19o 1141.0, ~erá junta certidão da acta da reunião ou
assembl ia geral em que se tenha deliberado
a apresentaçiio .
.l 2. E ste dir
ito é ext nsivo às sociedades
em liquiuação.
Artigo 1291.0
(Efeito da falência da sociedade sobre os sócios
de responsabilidade
ilimitada)

1. A sentença que declare a falência
~~l~larará igualmente
a de todo os sócios
1 Idade
ilimitada.
~ara e.. e efeito, há-de o requerimento
ruçao da falência
da soei dadc indicar o

da sociedade
de responsapara a declanome, domi-
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cílio, freguesia e comarca da naturalidade de cada um
dos sócios de responsabilidade
ilimitada que a compõem.
2. Quando em dissolução da sociedade se haja estipulado que um ou alguns dos sócios fiquem isentos deresponsabilidade pelo passivo social, é a convenção obrigatória entre os sócios contraentes, mas não impede
a declaração de falência dos sócios isentos, dentro do
prazo designado no artigo 1175.°, por dívidas anteriores à referida dissolução.
3. A declaração de falência do sócio pode ser embargada com o fundamento especial de que o falido não
tem essa qualidade.
4. Se depois da declaração da falência se conhecer
a existência de outros sócios além dos que foram declarados falidos, tornar-se-lhes-é, por sentença, extensiva
a falência.
Artigo 1292."
(Embargos

à falência

por apresentação)

A declaração de falência da sociedade em nomecolectivo, em comandita ou por quotas, feita por apresentação ao tribunal, pode opor embargos o sócio que
não tenha votado a apresentação.
Artigo
(Unidade

de administração;

1293.°
separação

de patrimónios)

1. A ndminiatração da massa social é uma só, mUSos bens sociais são inventariados,
cons ervados e liquidados separadamente dos pertencentes a cada um dos
sócios.
2. Os credores da sociedade são ouvidos com respeito
ao património social e eles c OR credores pesRoais dos
sócios com respeito aos bens destes.
Artigo 12!J4.°
(Direitos

dos obrigacionistas)

Os portadores
ele falência

de obrigncões da socicdndo em e.~tado
concorrem
II respecti va massa falida pelo

valor da emissão, quando este seja conhecido. ou,
quando o não scjn , pelo valor nominal das ohrig:1ções,
deduzindo-se s(~mpre tudo quanto, c achur amortizado.
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Artigo 1295.0
(Concorrência dos credores sociais e particulares)

1. Havendo credores sociais e credores particulares
de sócios de responsabilidade solidária e ilimitada, são
aqueles pagos de preferência a estes pelo produto dos
bens da massa social, depois de sãtisfeitos os créditos
com garantia real sobre e ses bens.
2. Se, depois de pagos os credores sociais, sobejar
algum produto da massa social, é esse excedente rateado
pelos diferentes produtos ou massas particulares dos
sócios em proporção do interesse ou entrada que o respectivo sócio tivesse na sociedade.
Artigo 1296.0
(Concorrência sobre as massas particulares dos sócios)

. 1. Quando, porém, a massa social não chegue para
Integral pagamento dos credores sociais, concorrem estes
a todas as massas particulares, e em cada uma pela
totalidade do seu desembolso, para aí entrarem em rateio com os respectivos credores particulares comuns.
2. Se a soma total das percentagens para os credores
sociais nas diferentes massas exceder a totalidade dos
créditos que lhe, são devidos, não levantarão estes senão
o montante real desses créditos e o excedente daquela
SOma é distribuído
pela massas particulares em propor\ão do que cada uma delas haja dado para os credores sociais a mais do que devia dar, atenta a sua
entrada ou interesse social.
3. A quota que se apure pertencer a cada massa
acre. ce ao produto destinado aos seus credores particulares e entra no rateio definitivo entre estes.
Artigo 1297.0
(Pag3mento

pelas m3ss3s dos sócios que não tenham
credores particulares)

Se ~ ama das percentagens para os cred?res ~ociais
nus diferentes massas não chegar para satIsfa\uo daqueles crcdore e houver alcum ou alguns sócios que
não tive 'em credores partic~lares. a estes sócios e ,s~as
llla!isas incumbe pagar tudo quanto ficasse cm débito
aos cre<1ore' . ocini '.
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Artigo 1298. o
(Obrigação de os sócios integrarem os seus compromissos)

Se os sócios não houverem, ao tempo da declaração
da falência, concorrido com tudo a que se obrigaram,
deve a administração
da massa falida compeli-los a
entrar com o que devem.
Artigo 1299.0
(Aceitação

de concordata ou só à sociedade ou só
aos sócios)

1. Nas sociedades em nome colectivo e em cornandita podem os credores conceder concordata ou à sociedade ou só a um ou mais sócios de responsabilidade
ilimitada.
2. No último caso, os bens não sociais do sócio concordado saem da mas a social, não respondendo esta
pelas obrigações da concordata e ficando aquele liberto
de responsabilidade
solidária para com os credores da
massa.
Artigo 1300.0
(Concordata a sociedade

de responsabilidade

limitada)

1. Âos credores da sociedade de responsabilidade 11conceder concordata à entidade
social.
2. Os créditos representado
por obrigações ao portador entram, como os demais créditos, para o cálculo
da represontacão de capital exigida pelo artigo 1l.5~.o;
mas para o cálculo da repres ntação numérica eXlglC1n
no mesmo artigo são apenas considerados, juntament.r
com outros quaísqu r credores, os portadores ele obrIgações que, legitimados com os respectivos títulos, figurem 110 processo.

mitada é permitido

Artigo IS01. o
(Efeitos da falência culposa ou fraudulenta
sobre os seus administradores)

da sociedade

e for ela sificn da ele cul posa ou fraudulenta
::t falência da sociedade (1(\ r sponsabil idud limiiada, OR
seus directores, administradores
ou 0'01' nt 'R, que
inostr m responsáveis, nssim como , ouiros ag('nto ,(~
crime, são indiciados o julgados nOA ormos dos nt 1
gos 12 0. e seguintea.

:r

í

0
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Artigo 1302.°
(Ressalva de disposições

especiais)

Ficam ressalvadas as disposições de leis especiais sobre determinadas sociedades.
SUBSECÇÃO

Especialidades

xv

das falências dos pequenos comerciantes
Artigo 1303.°

(Termos a seguir

na falência

dos pequenos

comerciantes)

1. Nas falências cujo valor não exceda a alçada da
Relação eguir-se-ão os termos do processo estabelecido
nesta secção, com as modificações constantes dos artigos seguintes.
2. O valor da falência. para os efeitos deste artigo,
é o do activo do comerciante que constar do balanço por
ele apresentado, ou o que for indicado na petição, no
ca o de a falência ser requerida por qualquer credor
ou pelo Ministério Público.
3. Se em qualquer estado do processo se verificar que
o valor do activo é superior à importrmcia fixada neste
artigo, seguir-se-á, quanto aos termos ulteriores, o disposto nas sub ecções precedentes.
Artigo 1i304. °
(Quem faz o julgamento

O julgamento

da falência)

da falência é feito pelo juiz singular.
Artigo 1305.°

(Pruo

da reclamação de créditos; omissão da publicação
no «Diário do Coverno»)

d 1. Ú prazo para a reclamação de créditos não excerá quinze dias.
2. E omitida a publicação, no. Diário do Governo,
d~ sentença declaratória da falênCIa, observand~-se porem as r tantos formas de publicação estabelecIdas no
arti~o 11 1. o, e o prazo dos embargos é contado da
PUhlt('nção no jornal .
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Artigo 1306.°
(Entrega da relação dos credores e junção
da certidão dos ónus)

o

administrador, nos cinco dias seguintes à apresen·
tação ou apreensão da escrita, entregará na secretaria
a relação dos credores constantes da mesma ou daqueles de que tenha conhecimento, indicando as respectivas moradas e o montante de cada crédito, e juntará,
logo que lhe seja possível, a certidão dos ónus a que
se refere o artigo 1223.°, avisando imediatamente,
por
carta registada, os credores inscritos.
Artigo 1307.0
(Praxo das contestações

e do parecer do administrador)

As contestações devem ser deduzidas dentro de cinco
dias após o termo do prazo para as reclamações e, em
seguida, o administrador
dará o seu parecer em igual
prazo.
Artigo 1808.0
(Designação

do dia para a audiência)

1. Apresentado o parecer do administrador,
é imediatamente designado dia, dentro dos oito seguintes,
para a audiência de discussão e julgamento, salvo se
nenhum dos créditos ou direitos reclamados ou indicw
dos pelo administrador,
nos termos do artigo 1306.0,
tiver sido contestado.
2. Os reclamantes cujos créditos ou direitos tenham
sido contestados e os credores contestantes são avisados
pela secretaria, em carta registada com aviso de recep~
ção, da data designado. para n audiência.
Artigo 1300.0
(Resposta às contestações)

Até ao dia anterior àquele que for dCRignaclo para 1\
audiênciu
de discussão
julgamento po'dcm os reclamantes responder às contcstaçêes.
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Artigo 1310.°
(Proibição

de diligências

por carta)

N as reclamações de créditos ou direitos, suas contestações e respostas não podem ser requeridas cartas para
a realização de quaisquer diligências de produção de
prova e as testemunhas devem sar apresentadas pela
parte que as ofereceu.
Artigo 1311.0
(Julgamento)

1. Na audiência
sentado pelo juiz
facto discutida e
sumário.
2. .A. sentença é

de discussão e julgamento é apreo questionário sobre a matéria de
seguir-se-ão os termos do processo
proferida

no prazo de oito dias.

Artigo 1312.°
(Acções de verificação,

restituição

e separação)

Todos os créditos e direitos à restituição ou separação
de bens da massa são verificados pelo processo regulado
nos artigos anteriores. Mas se o interessado se encontrar ausente do continente ou da ilha onde corre o processo dentro do prazo das reclamações, poderá intentar
as acções a que se refere o artigo 1241.o
SUBSECÇÃO XVI

Insolvência dos não comerciantes
Artigo 1313.·
(Noção

de insolvência)

1. O devedor não comerciante pode ser declarado em
estado de insolvência quando o activo do seu património seja inferior ao passivo.
2. Se o devedor for casado e as dívidas forem também da responsabilidade do outro cônjuge, pode ser
declarada no mesmo processo a insolvência de ambos.
Artigo 1314.·
(Presunção

de insolvência)

.A. insolvência presume-se:
a) Quando contra o devedor pendam,
duas execuções não embargadas;

pelo menos,
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b) Quando ao devedor haja sido feito arresto com
fundamento no justo receio de insolvência e não tenha
alegado, por embargos, a suficiência dos seus bens ou,
tendo-a alegado, os embargos sejam julgados improcedentes.
Artigo 1315.0
(Disposições aplicáveis à insolvência)
À insolvência são aplicáveis as disposições das subsecções anteriores, na parte não relacionada com o exercício da profissão de comerciante e salvo o que vai
prescrito nos artigos seguintes.
Artigo 1316.0
(Declaração de insolvência por apresentação

do devedor)

Para a declaração da insolvência por apresentação
do devedor fará este o seu requerimento, acompanhado
do inventário do activo e da relação dos credores e
respectivos créditos.
Artigo 1317. o
(Requerimento

do credor para a declaração
de insolvência)

1. O credor que pretenda a declaração da insolvência deduzirá os fundamentos do pedido, justificando a
existência do seu crédito e oferecendo logo as provas
de que pretende usar.
2. O devedor é sempre citado para dizer o que se
lhe oferecer sobre o pedido e seus fundamentos.
Artigo 1318. o
(Duração da inibição do insolvente)

A inibição do insolvente para administrar e dispor
dos seus bens subsiste até liquidação total da massa
e cumprimento da pena em que for condenado por
a insolvência ser classificada de fraudulenta.
Artigo 1319.°
(Efeitos da declaração de insolvência

do devedor casado)

1. A declaração da insolvência tem como consequência a separação das meações, se o insolvente for casado
em regime de comunhão.

1.' Série
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2. Finda a apreensão, cita-se o cônjuge do insolvente
par~ a separação ~e_bens e esta é processada por apenso,
servindo de descrição de bens os autos de apreensão.
3. A falta de citação do cônjuge importa a anulação dos actos que se praticarem posteriormente à apreensão. A nulidade pode ser arguida em qualquer altura
e invocada oficiosamente.
•
Artigo 1320.°
(Fundamentos

dos embargos à insolvência)

São admissíveis embargos à insolvência, com algum
dos seguintes fundamentos:
a) Ter o insolvente motivo legal para não haver feito
os pagamentos a que se refere a sentença de declaração
de insolvência;
b) Ser O activo superior ao passivo;
c) Achar-se o insolvente em concordata homologada,
sendo anterior o motivo da insolvência.
Artigo 1321.°
(Apensação de processos pendentes)

1. Quando nalguma execução movida contra o insolvente já haja dia de ignado para a arrematação,
procede-se a ela, entrando o produto dos bens para
a massa.
2. As apensações de quaisquer processos ao de insolvência são feitas independentemente
de conta e de pagamento de custas.
Artigo 1322.°
(Responsabilidade

do insolvente

pelo que ficar por pagar)

1. Liquidada a massa sem que tenha sido feito o
pagamento integral a todos os credores, o insolvente
continua obrigado pelos saldo em dívida.
2. Pelo pagamento dos saldo respondem os bens supervenientes do insolvente, que podem ser apreendidos
no mesmo proces o, n requerimento de qualquer credor
cujo crédito haja sido verificado no processo de insolvência, seguindo-se a sua liquidação e a distribuição
do respectivo produto pelo credores, em proporção dos
seus saldos.
32
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Artigo 1323.°
(Concordata

com os credores)

Os devedores insolventes ou os seus legítimos representantes podem fazer concordata com os seus credores,
mas só quando tenha havido declaração de insolvência
e depois de findo o julgamento da verificação de créditos.
Artigo 1324.°
(Pena aplicável

à insolvência

A. insolvência fraudulenta
um a. dois anos.

fraudulenta)

é punida

com prisão de

Artigo 1325.°
(Aplicação

às sociedades

civis)

As disposições desta subsecção aplicam-se às sociedades civis, seja qual for a sua forma; e, em caso de insolvência fraudulenta,
serão indiciados e julgados os
respectivos administradores
e outros responsáveis.
CAPITULO XVI

Do inventário
SECÇÃO I

Declarações do cabeça-de-casal.
Citação dos interessados. Oposições
Artigo 1326.0
(Função

do inventário.

Legitimidade

para o requerer)

1. Aquele que pretenda pôr termo à comunhão hereditária requererá que se proceda a inventário, juntando logo documento com provativo do óbito do auto~
da herança e indicando quem deve, nos termos da lei
civiL, servir como cabeça-de-casal.
.
2. O inventário pode ser requerido pelas pessoa d1rectamente interessadns na partilha c deve ser req~erido pelo Ministério Público quando seja obrigatórto.
3. Ao cabeça-de-casal incumbe fornecer os elem~ntos necessãrios
para o prosseguimento do inyent:íl'lo.
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4. Cessando a causa que tornava obrigatória a partilha judicial, o inventário pode continuar a requerimento de qualquer interessado na partilha; se a causa
da obrigatoriedade
surgir no decurso de inventário
facultativo, é logo oficiosamente tomada em conta .
Artigo 1327.0
(Nomeação,

substituição

•

e declarações do cabeça-de-casal)

1. Para designar o cabeça-de-casal, o juiz pode colher as informações que julgue convenientes; e se pelas
declarações da pessoa designada verificar que o encargo
compete a outra, deferi-Io-á a quem competir.
2. O cabeça-de-casal pode ser substituído a todo o
tempo por acordo de todos os interessados directos na
partilha, e com a aprovação do conselho de família
nos inventários obrigatórios.
3. Depois de prestar pessoalmente juramento de bem
desempenhar as suas funções, o cabeça-de-casal presta
declarações, que pode delegar em mandatário judicial
e das quai deve constar:
a) A identificação do autor da herança, data e lugar em que haja falecido;
li) A identificação das pessoas directamente interessadas na partilha, bem como dos legatários, donatários
quando haja herdeiros com direito a legítima e credores do autor da herança;
c) A identificação das pessoas que hão-de compor o
conselho de família, quando deva intervir;
d) Tudo o mais necessário ao desenvol-vimento do processo.
4. No acto das declarações, o cabeça-de-~a~al apr~sentará os testamentos, contratos antcuupcims,
escrrtllras de doução e documentos comprovativos da perfilhnc,ào dos filhos ilegítimos, que se mostrem necessários,
assim ,'01110 a rclaç'ào de todos os bt'ns <[ue Mio-de figural' no invoutário,
aiuda que a rcspcctivu ndministração
1],(' n:1o pertença .
. Dest e dever é e: preso amente ad\'ertido no acto da
clla~'ão.

,Se não apresentar todos ou alguns do~ elelllen~os exigIdos, explicará o motivo da falta e deS1C'rllar-se-aprazo
para afazer.
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Artigo 1328.°
(Apreciação da existência de fundamento
para o inventário)

1. Quando pelas declarações do cabeça-de-casal se
reconheça que não há fundamento para o inventário,
é ouvido o requerente, e, se o inventário tiver sido
instaurado como obrigatório, também o Ministério Público.
2. O processo é dado por findo se nenhuma das entidades ouvidas sustentar que há motivo para a sua
continuação ou se dos documentos apre entados resultar que o inventário não deve prosseguir; em caso contrário, ordenar-se-á o prosseguimento do proces o.
Artigo 1329.°
(Prosseguimento

do processo)

1. Quando o processo deva pro seguir, são citados
para os seus termos o Ministério Público, as pessoas
com interesse directo na partilha e os seus cônjuges,
os legatários, os credores da herança e os donatários.
O requerente do inventário e o cabeça-de-casal não são
citados, mas notificados do despacho que ordene as
citações.
.
2. Quando o processo haja de pros eguir, a despeIto
de o cabeça-de-casal afirmar que não há fundamento
para o inventário, são citados não só os intere sados
por ele indicados como os referidos pelo requerente e
pelo Ministério Público.
3. As diligências para as citações não suspendelll .0
andamento do processo, salvo o disposto nos artIgos 1332.°, 1340.° e 1351.°
_
4. Verificada em qualquer altura a falta de c.itaç~o
de algum interessado, é e te citado com a COllllnaÇllO
de que, se nada requerer no prazo de dez dias, o p;ocesso se considera ratificado. Dentro desse prazo o o
citado admitido a exercer os direitos que lhe cOlllpetiam, anulando-se o que for indispen 'ável.
Artigo 1330.·
(Decisões

a notificar aos interessados)

nte" de s rem CItados nos termos do ar t'19O a,nç(l
1. Alem

rior, os herdeiros e o m eiro são notifi .ados da sellto
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final e dos despachos que designem dia para a conferência de interessados, licitações e sorteios e do que
ordene o exame do mapa da partilha.
Os legatários são notificados da sentença final e do
despacho que designe dia para a conferência destinada à aprovação das dívidas e forma do seu pagamento, quando toda a herança for t'lividida em legados
01l quando da aprovação das dívidas resulte
redução
dos legados.
Os credores são notificados da sentença que atenda
os se-us créditos e do despacho que marque dia para
a conferência destinada à aprovação do passivo.
2. E:,;tas notificações fazem-se sempre que os notificandos residam na área da comarca, ainda que não
tenham domicílio nem constituam mandatário na sua
sede.
<)_~.
Fica salvo o disposto nos artigos 229.°, 254.° e
~i)b.o, quanto à notificação de outros despachos.
Artigo 1331. o
(Representação

do incapaz

e do ausente)

1. O incapaz é representado no inventário pelo seu
:epresentante legal, e quando este concorra com ele
a partilha ser-Ihe-á nomeado curador que o represente
eUI todos os actos.
~. Se o incapaz puder ser represen.tado por ~eus
paIs, não intervém o conselho de família, competmdo
nqueles as atribuições deferidas ao conselho.
r 3. O ausente em parte i~lcerta, quand? n~o com~aeça nem tenha sido defenda a curadona, e tambem
represe~tado por um curador.
.'
-l, Fllldo o proces~o, se os bens adJudIcados ao auSente carecerem de administração, serão entregues ao
curador nomeado, mediante caução quando se repute
necessária. O curador fica tendo, em relação aos bens
~~t~eg'lles, os poderes e obrigações do curador provl;Ol'~O,cessnndo a sua administração logo que seja deel'Ida a curadoria.
\rtigo
(Oposição

1332.°

e impugnações)

~ 1: Qualquer dos citado pode, nos dez dias seguintes
CIta
~ deduzir oposição ao inven
.
t'"
'çao,
ano, imp ug nar a

ti
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sua própria legitimidade ou a das outras pessoas citadas e a competência do cabeça-de-casal.
2. Deduzida a oposição ou impugnação, serão notificados para responder o impugnado e os outros interessados que residam na área da comarca.
Com o requerimento e resposta se indicarão todas as
provas e, efectuadas as diligências estritamente indispensáveis, será a questão imediatamente decidida.
Ainda que nenhuma oposição tenha sido deduzida,
o juiz decidirá se o inventário deve prosseguir, quando
o cabeça-de-casal haj a declarado, nos termos do artigo 1328.°, que para ele não há fundamento.
3. Se para decidir qualquer das questões suscitadas
houver necessidade de mais larga indagação, serão os
interessados remetidos para o processo comum.
N este caso, quando se trate de oposição ao inventário, fica este suspenso até que se decida definitivamente, tendo a impugnação de legitimidade a mesma
consequência após a descrição dos bens; mas quando
se trate de simples impugnação da competência do
cabeça-de-casal, o inventário continua vàlidamente com
o impugnado.
4. Se a oposição ou a impugnação forem deduzidas
antes de citados todos os interessados residentes no
continente e ilhas, não se proferirá decisão sem e tarem feitas todas as citações e sem se ouvirem esses
interessados.
Pelos interessados residentes no estrangeiro ou nas
províncias ultramarinas,
ou por aqueles que tenham
sido citados por éditos, é ouvido o Ministério Público.
5. O disposto neste artigo é igualmente aplicável à
impugnação
da competência do cabeça-de-casal nomeado no decurso do processo, coutando-se neste caso
os dez dias da data em que a nomeação haja sido ou
se considere notificada.
Artigo 1833.u
(Legitimidade

para a oposição)

1. A oposição ao inventário ou a impugnação da
legitimidade podem também ser deduzidas p slo cabeça-de-casalou pelo requerente do inventário no prazo de
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da notificação do despacho que

ordene as citações.

2. Os credores não podem requerer estes incidentes
nem a eles são chamados.
Artigo 1334. °
(lntervençãe

de qualquer

.

interessado)

1. Pretendendo alguém ser admitido a intervir no
inventário como interessado, deduzirá a sua pretensão
em qualquer altura, indicando logo todos os meios de
prova.
2. Notificados o cabeça-de-casal e os interessados
para dizerem o que se lhes oferecer, seguir-se-á o mais
que vai disposto no artigo 1332.°
3. O requerente considera-se citado para os termos
do inventário a partir do trânsito em julgado da decisão que o admita e tem os direitos processuais a que
se refere o n ," 4 do artigo 1329."
4. A dedução deste incidente suspende o andamento
do processo depois da descrição.
Artigo 1335.°
(Habilitação

do cessionário

ou adquirente)

A habilitação do cessionário de quota hereditária
e do. subadquirente de bens doados faz-se nos termos
geraIs.
Artigo 1336.0
(Exercício

do direito

de preferência)

1. A preferência na alienação de quinhões de interessados na partilha pode ser exercida no processo de
inventário quando envolva apenas questões de direito
ou que simplesmente exijam prova documental.
O cessionário é notificado pessoalmente para responder no prazo de oito dias.
Oom o requerimento e a resposta são juntos todos
os documentos.
2. O incidente suspende os termos do processo a partir da descri<;ão dos bens.
3. Apresentando-se a preferir mais de um interessado,
observar-se-á o disposto no n." 2 do artigo 1464.0
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4. O exercício do direito de preferência fora do
processo tem o mesmo efeito sobre o andamento do
inventário, se a suspensão for requerida por qualquer
interessado na partilha.
SECÇÃO II

Nomeação

Relação de bens.
de louvados. Avaliação.

Descrição

Artigo 1337.0
(Relação

dos bens)

1. As relações de bens são rubricadas e assinadas
pelo cabeça-de-casal, ou por outrem a seu rogo quando
não saiba ou não possa assinar.
Os bens são especificados por verbas numeradas e
pela ordem seguinte: direitos de crédito, papéis de crédito, direitos e acções, dinheiro, moedas estrangeiras,
objectos de ouro, prata e pedras preciosas e semelhantes, os restantes mobiliários, os imobiliários.
2. Relacionar-se-ão em separado não só as dívidas,
como os bens que devam ser avaliados por pessoas ou
meios diferentes.
3. A menção dos bens é acompanhada de todas as
circunstâncias necessárias para a sua identificação.
4. As benfeitorias pertencentes à herança são descritas em espécie quando possam separar-se do prédio
em que foram feitas, ou como simples crédito no caso
contrário.
As bcnfeitorias
feitas por terceiro em prédio da
herança são descritas como dívida quando não possam
ser levantadas por quem as fez.
Artigo 1338.0
(Bens cujo valor é indicado

pelo cabeça-de-casal)

1. Além de os relacionar, o cabeça-de-casal indicará
o valor dos bens sempre que se trate de:
a) Prédios inscritos na matriz;
b) Papéis de crédito, moedas estrangeiras e objectos
de ouro, prata e pedras preciosas e semelhantes;
c) Direitos de crédito e qualquer direito e acção;
d) Estabelecimento
comercial ou industrial;
e) Acções e partes ou quotas em sociedade;
f) Móveis de pequeno valor.
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2. O valor dos prédios inscritos na matriz é o que
resultar do rendimento colectável, devendo o cabeça-de-casal apresentar a respectiva certidão.
3. Q,:a~do se trat~ de direitos de crédito ou de qualquer direito e acçao, o cabeça-de-casal declarará o
valor se as dívidas ou o direito forem líquidos; não o
sendo, mencionará esses bens como ilíquidos.
4. No caso da alínea e) do -n. ° 1, se a morte do
inventariado determinar a dissolução da sociedade, o
valor é o que resultar da liquidação e, enquanto esta
não estiver concluída, as partes ou quotas soeiais descrever-se-ão como ilíquidas, mencionando-se entretanto
o valor que tinham segundo a cotação ou o último
balanço.
Artigo 1339.°
(Relacionação

de bens que se não achem
do cabec;a-de-casal)

em poder

1. Se o cabeça-de-casal declarar que está impossibilitado de relacionar alguns bens que se encontrem em
poder de outra pessoa, deve esta ser pessoalmente notificada para no prazo que for designado os facultar ao
cabeça-de-casal e lhe fornecer quaisquer elementos necessários para a relação.
2. Quando o notificado alegar que os bens não existem ou não têm de ser relacionados, proceder-se-á de
harmonia com o disposto no n.? 3 do artigo 1342.°,
feitas as necessárias adaptações.
3. Se o notificado não satisfizer a obrigação que lhe
é imposta, pode o juiz ordenar as diligências necessárias, incluindo a apreensão temporária dos bens para
serem relacionados.
Artigo 1340.°
(Exame c vista do processo)

1. Apresentada a relação de bens, ou logo que o
responsável pela apresentação. declare que el~ não deve
ter lugar, e citados todos os interessados residentes no
continente e ilhas adj acentes, facultar-se-á o exame do
proce 80, por cinco dias, a cada um dos a~vo.gados,
sezundo a ordem das procurações, sendo por último ao
do cabeça-de-casal,
e por fim dar-se-é vista,. pelo
mesmo prazo, ao Ministério Público, quando o Inventário for obrigat6rio.
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2. Durante o prazo do exame ou da vista podem os
advogados e o Ministério Público dizer o que se lhes
ofereça quanto à relação ou à sua falta, outro tanto
podendo fazer, por meio de requerimento,
até cinco
dias depois do prazo para a vista ou até ao quinto dia
posterior à respectiva notificação, os interessados que
não tenham constituído advogado.
3. .A. falta dê descrição de bens pode ser acusada
posteriormente,
mas o arguente procurará convencer
de que só teve conhecimento da existência dos bens
na altura em que deduz a arguição. Seguir-se-ão depois
os termos prescritos no artigo imediato.
Artigo 1341.o
(Termos

a seguir quando se declarar
a relacionar)

que não há bens

l. Se o cabeça-de-casal declarar que não há bens a
relacionar, é a questão decidida em face dos documentos apre entados e das outras provas que os interessados
produzirem e forem admitidas ou das diligências oficiosamente ordenadas.
2. Não podendo a questão ser re olvida sumàriamente nos termos indicados por haver necessidade de
mais larga indagação, são os interessndos
remetidos
para o proces o comum.
3. Se o inventário pro seguir quanto a algun bens
por se reconhecer desde logo que devem ser relacionados, mas subsistirem dúvidas quanto à falta de bens
a conferir, o conferente não recebe os que lhe couber m
em partilha sem prestar caução ao valor daqueles a que
não terá direito se a questão vier a ser d cidídu contra
ele.
Artigo 1342.0
(Acusação

da falta

de bens na relação

apresentada)

1. Acusando-se a falta ele bens na relação apresentada, é o cab ça-d -casal notificado para o r lacionar
ou dizer o que se lhe oferecer.
A falta de resposta dentro do prazo, tendo a notificação sido feita a mandatürio ou na própria P s oa do
caboça-d -casal , equivale para todos OH efeitos à confis fio da existência dos b na e da obrigação de os
relacionar.
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2. Se o notificado, confessando a existência dos bens
e a obrigação de os relacionar, não puder apresentar
logo a respectiva relação, é-lhe concedido prazo para
o fazer.
3. Se negar a existência dos bens ou a obrigação de
os relacionar, o juiz convidará os ~nteressados a produsírem quaIsquer provas, mandara proceder às diligências que julgue neceseáriae,e por fim decidirá se os
bens devem ser relacionados.
E aplicável neste caso o disposto nos n.O 2 e 3 do
artigo anterior.
S

Artigo 1343. °
(Conceito de sonegação)

1. Há sonegação quando dolosamente se omitam
quaisquer bens na relação ou se negue a existência dos
bens acusados.
2. A existência da sonegação é apreciada juntamente
com a acusação de falta de bens, nos termos do artigo
anterior, podendo a arguição ser feita até à decisão.
Provada a sonegação, aplicar-se-é logo no inventário
a sanção civil que lhe caiba. Se os elementos existentes
no processo não permitirem decisão definitiva, são os
interessado remetidos para os meios comuns.
Artigo 1344.°
(Exclusão de bens relacionados)

1. Se algum interessado na partilha requerer a exclusão de ben relacionados, por não fazerem parte do
acervo a dividir, a questão é decidida, ouvido o cabeça-de-casal, produzidas as provas e obtidas as informações que se julguem necessárias.
2. Proceder-se-é de igual modo quando outra pessoa
se arrecue a propriedade de bens relacionados ou descritos e requeira a ua exclusão do inventário.
Artigo 1345.°
(Reclamação de créditos)

1. O credor pode reclamar no _inventári? a descrição
de dívida
que não tenham sido relaCIOnadas pelo
cabeça -de-casa l.
.
A reclt maçâo é admissivel até ser proferido o despacho obre a forma da partilha, salvo se o respectivo
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credor tiver sido citado pessoalmente para os termos
do inventário, porque neste caso só pode reclamar o
crédito até à conferência de interessados destinada à
aprovação do passivo.
2. O credor citado pessoalmente que não reclame o
crédito até à conferência de interessados não fica inibido de exigir o pagamento pelos meios comuns; mas
se recorrer a estes meios e os réus não deduzirem oposição, fica obrigado ao pagamento das custas, qualquer
que seja o resultado do processo.
Artigo 1346. o
(Negação

de dívida activa)

Se uma dívida activa, relacionada pelo cabeça-de-casal, for negada pelo pretenso devedor, há-de a respectiva descrição manter-se ou eliminar-se depois de
ouvido o cabeça-de-casal e obtidos todos os esclarecimentos necessários.
Sendo mantida a descrição, a dívida reputa-se litigiosa; sendo eliminada, entende-se que fica salvo aos
interessados o direito de exigir o pagamento pelos
meios competentes.
Artigo 1347. o
(Avaliação

de bens por louvados)

1. Quando se não suscitem questões sobre a relação
de bens ou resolvidas as que forem levantadas, proceder-se-á, dentro do prazo que for designado, à avaliação por um louvado dos bens cujo valor não deva ser
indicado pelo cabeça-de-casal,
nos termos do artigo 1338.°, ou determinado pela secretaria.
2. O louvado é nomeado pelo juiz, que pode nomear
louvados diferentes para a avaliação das várias espécies de bens se a natureza especial destes o exigir.
Artigo 1348. o
(Registo

do resultado

da avaliação)

1. Ao louvado
entregue, com o
ção, a respectiva relação.
2. Em seguida a cada verba, no
branco, escreve o louvado os valores
rações ou adicionamentos /.l relação
rios e as declarnçt es relativns às
é

mandado de avaliaespaço deixado em
rospoctivos, as rut?(lue julgue necessttbases da avuliação-
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Artigo 1349.°
(Avaliação

pela secretaria)

Se hO~lver bens Cl::jOvalo,r deva. ser determinado pela
secretaria, procedera esta a avaliação dentro de cinco
dias após a entrega da relação ao louvado.
Artigo 1350.°
(Descrição

dos bens)

1. Concluída a avaliação,

a secretaria faz, dentro de
com a
indicação dos valores.
'
.2. Para a de.scrição dos móveis de pequeno valor,
ainda que de diversa natureza, são formados lotes, de
modo que, tanto quanto possível, em cada verba se
compreendam bens de valor não inferior a 200$.

oito dias, a descrição dos bens e das dívidas

SECÇÃO III

Conlerêneia de interessados
Artigo 13151.°
(Segundo

exame

e vista do processo)

1. Feita a descrição e depois de citados todos os
interessados, observar-se-á o disposto no n.? 1 do artigo 1340.°
Durante o prazo do exame ou da vista pode reclamar-se contra qualquer inexactidão da descrição ou
contra o exces o da avaliação e suscitar-se qualquer
questão que po sa influir na partilha.
De igual faculdade gozam, até ao termo dos exames,
os interes ado que não tenham constituído advogado.
2. Se houver interessado nascituro, o inventário é
uspenso, após a descrição dos bens, até ao nascimento.
ArLi:Z0 1352.0
(Assuntos

a submeter

à conferência

de interessados)

1. Findo o prazo do exame e decididas as questões
que não devam arruardar, proceder-se-á a uma conferência de intere sudos, com assistência do conselho de
família se dever intervir.
2.
a conferência podem os intere sados acordar,
lnas só por unanimidade, sobre as verbas que hão-de
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compor, no todo ou em parte, o quinhão de cada um
deles e os valores por que devem ser adjudicadas.
N os inventários obrigatórios o acordo carece de aprovação do conselho de família ou, se este não tiver de
intervir, da concordância do Ministério Público.
3. Os interessados podem, nos mesmos termos, acordar em que as verbas sej am sorteadas, separadamente
ou em lotes, pelos respectivos quinhões.
4. À conferência compete deliberar sobre a aprovação do passivo e forma do seu pagamento, e ainda, na
falta do acordo previsto nos números anteriores, sobre:
a) Encabeçamento dos prazos;
b) Reclamação contra o excesso da avaliação;
c) Quaisquer questões cuj a resolução possa influir
na partilha.
5. Na notificação das pessoas convocadas faz-se menção do objecto da conferência.
6. A deliberação dos interessados presentes relativa
às matérias contidas nas alíneas do n. ° 4 obriga os que
não comparecerem, salvo se não tiverem sido notificados, devendo sê-lo.
Artigo 1353. °
(Adiamento

da conferência.

Representação

dos

interessados)

1. Faltando alguma pessoa que devia comparecer, a
conferência pode ser adiada, embora por uma só vez,
a requerimento de qualquer interessado ou por iniciativa do juiz, quando seja lícito presumir qlle venha a
realizar-se o acordo previsto no n.? 2 do artigo anterior.
2. Os interessados podem .fazer-se representar
por
mandatário com poderes especiais e confiar o mandato
a qualquer outro interessado.
Artigo 1354.°
(Reconhecimento

das

dívidas

aprovadas

por todos)

1. As dívidas, que sejam aprovadas pelos interessados maiores e por aqueles a quem compete a aprovação
por parte dos menores ou eq uiparudos, consideram-se
judicialmente
reconhecidas, devendo a sentença que
julgue a partilha condenar no seu pagamento.
2. Quando a lei exija certa espécie de prova documentai para a demonstrnção da sua existência, não
pode a dívida ser aprovada por parte dos menores ou
equiparados sem que se junte ou exiba a proya ('Tígida.
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Artigo 1855.0
(Verificação

de dívidas

pelo

juiJ:)

Se todos os interessados
forem contrários à aprovação
da dívida, o juiz conhecerá da sua existência
quando a
questão puder ser resolvida com segurança
pelo exame
dos documentos
apre entados.
Artigo 1356.0
(Divergências

entre

os interessados
de dívidas)

sobre

a aprovação

Haveudo
diyergências
sobre a nprovação da dívida,
aplicar-se-ri
o disposto no artigo 1354.0 à quota-parte
relativa aos interessados
que a aprovem; quanto à parte
restante,
será ob ervado o determinado
no artigo 1355.0
Artigo 1357.0
(Pagamento

das dívidas

aprovadas

por todos)

1. As d ívidus vencidas e aprovadas por todos os interessados têm de ser pagas imediatamente,
se o credor
exigir o pagamento.
2. Não haycndo na herança dinheiro suficiente e não
acordando
os interessado,
noutra forma de pagamento
imed into, prol' de-se ~l venda de ben para esse efeito,
designando
o juiz os que hão-ele ser vendidos, segundo
a ordem estalwlecida
na lei civil, quando não haja
acordo a tal re 'peito entr
os interessados.
3.
e o credor quiser receber em pagamento
os bens
indicados
para a venda,
ser-lhe-ão
adjudicados
pelo
preço fI ue se uj ustar.
4. O que fica disposto é igualmente
aplieãvel às dí"idas .uja e.·isiência seja verificada pelo jui~, no termos dos artigo: 1;3.)5.0 e 1356.0, e o re pectivo despacho transitar
cm julgado antes da organização
do mapa
da partilha.
•\ rt.igo 1358.0
(Formas

de pagamento)

1. Quall<lo os
<lores não exi.iam o pagamento
dívid as vencida e aproya(las, podem os iniel:ess~dos

das
del ih 1 ar 9011n' a Iorma 1'01' qlH' h:lo-de ser saÍlsfelt:ls,
Heparando dinheiro ou nul rus lWJlS para
Ase fim, pondo o
pagamento
a ('nrgo d( algum ou alguns dos respon.
]'t

ã-
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veis, ou resolvendo que o passivo seja repartido por
todos em proporção do activo que cada um receber.
2. Podem igualmente os interessados deliberar sobre
a forma de pagamento das dívidas aprovadas, mas
ainda não vencidas.
3. Sendo as dívidas aprovadas unicamente por alguns
dos interessados, compete a quem as aprovou resolver
sobre a forma do pagamento, mas a deliberação não
afecta os demais interessados.
Artigo 1359. o
(Faculdade

reservada

aos

credores)

Â deliberação que separe bens para o pagamento das
dívidas ou que ponha o pagamento a cargo de algum
ou alguns dos interessados é eficaz perante os credores;
mas se estes não conseguirem fazer-se pagar integralmente pelos bens que tenham sido separados ou entregues ao interessado ou interessados incumbidos do pagamento, podem fazer excutir os restantes bens.
Artigo 1360.0
(Deliberação

dos

legatários

ou donatários

sobre

o passivo)

1. Aos legatários compete deliberar sobre o passivo
e forma do seu pagamento quando toda a herança sej a
dividida em legados ou quando da aprovação das d ívidas resulte redução de legado ; os donatários são chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas
sempre que haja sérias probabilidades de resultar destas a redução das liberalidades.
2. Se a dívida que dá causa à redução não for aprovada por todos os herdeiros, donatários e legatários ou
reconhecida pelo tribunal, não pode ser tomada em
conta, no processo de inventário, para' esse efeito.
Artigo 1301. o
(Insolvência

da herança)

Quando se verificar que as dívidas aprovada ou reconhecidas excedem a massa da herança, seguir-se-ão, a
requerimento de algum credor ou por deliberação de
todos os interessados. os termos do processo de insolvência que sejam adequados, aproveitando-a
o processado.
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Artigo 1362.°
(Deliberação

sobre o excesso da avaliação)

1. Se algum dos interessados achar excessivo o valor
atribuído a quaisquer bens, declarará o valor que
reputa exacto e a conferência deliberará se deve manter-se ou baixar-se a avaliação,_fixando-se neste último
caso o valor em que devem ser computados os bens.
2. Não é permitido baixar o valor se algum interessado declarar que aceita a coisa pela avaliação. Esta
declaração equivale a licitação. Se mais de um interessado aceitar, abre-se logo licitação entre eles, sendo
a coisa adjudicada ao que oferecer maior lanço.
3. Quando a conferência não chegue a fixar o valor,
prevalece o mais elevado dos valores oferecidos pelos
interessados.
4. A reclamação contra o excesso da avaliação pode
ser feita verbalmente na conferência.
SECÇÃO IV

cgund:l avaliação. Licitações
Artigo 1363.°
(Abertura

das licitações)

Não tendo havIdo acordo nos termos dos n." 2 e 3
do artizo 1352.° e resolvidas as questões referidas no
n." 4 de e articr~ quando tenham lugar, abre-se licita'
çao entre os interessados.

-

A.rtigo 1364.0
(Segunda

avaliação

de coisas indivisíveis)

l. 'e a dcscri~ão compreender. parte de_ uma coisa
q';le. por sua natureza ou sem detnm.ento nao possa ~er
dIvIdida e em que algum co-he~delro ,t~nha a maior
arte
parte por título que c 'el uu d? m;~ntano esta
,
ou, não havendo h()rdeiros legltlmarIOs, por do~çao 0:'.1
l~gado do autor da herança, pode esse co-herdelro e~lglr nr conferência
de inh>l'essados que a parte descnta
lhe . ja udjudi 'ada. ma . neste caso, tanto ele como os
restante interl'ssaclos têm a faculdade de requerer spgunda : vnlinçâo du coisa.

r:
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2. O cabeça-de-casal,
ao relacionar
os bens, pode logo
suscitar a questão da indivisibilidade.
Se o fizer, deve
o Iouvado pronunciar-se sobre ela no acto da avaliação.
Sendo a questão levantada posteriormente
e nao chegando os interessado!'
a acordo, decidir-se-á,
ouvido o
louvado.
Se a coisa não estiver sujeita
a avaliação
por louvado, a questão da indivisibilidade
é decidida, na falta
de acordo, pelo juiz, depois de inspeccionado
o prédio
por perito da sua nomeação.
3. Pode também requerer-se
segunda
avaliação
de
coisas que, por força da lei ou de contrato,
não possam
ser licitadas.
Artigo 1365."
(Segunda

avaliação

de bens

doados)

1. Se houver herdeiros leg-itimários e algum interessado declarar que pretende licitar sobre os bens doados
pelo inventariado,
a oposição do donatário,
seja ou não
conferente,
tem também como consequência
poder requerer-se segunda avaliação
dos bens a que se refira a
declaração.
2. Feita a segunda avaliação
e concluídas
as licitações nos outros bens, a declaração
fica sem efeito se
vier a apurar-se que o donatário
não é obrigado a repor
bem; alguns.
3. Quando se reconheça,
porém, que a doação é inoficiosa, observar-se-ri
o seguinte:
a) Se a declaração recair sobre prédio suscepl.Ive] de
divisão, é admitida
a licitação sobre a parte que o donatário tem de rl'por, não sendo admitido a ela o donatário;
li) Se a declaração
recair sobre prédio ind iviaível.
a~)l'('-Re licitação.
obre ele, a que é admitido
o dountá1'10 ;

c) Não se dando o caso previsto nns al ínens anteriores, o donatário
pode escolher,
entre OH bens doados.
os necessários
para o preenchimento
ela sua quota na
herança e dos ('n('argos da doação, reporá os qU(', e: ('(':
derem o S('U quinhão e sobre os bens repostos abrir-se-u
licitação,
SP for requerida
ou já o cstivor, não i'il'])(10 o
donaiúrio
admitido
a licitar.
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4. A oposição do donatário
deve ser declarada
no
próprio acto da conferência,
se estiver presente. Não o
e tando, deve o donatário
ser notificado,
antes das licitações, para manifestar
a sua oposição.
5. A segunda avaliação pode ser requerida
até ao
fim do prazo do exame do processo para a forma da
partilha.
_
Artigo 1366.0
(Segunda

avaliação

de bens legados)

1. Se algum interessado declarar que pretende licitar sobre bens legados, pode o legatário opor-se nos termos do n." 4 do artigo anterior.
2. Se o legatário se opuser, não tem lugar a licitaç~o, mas é licito nos herdeiros requerer a segunda avaIiação dos bens legados quando a sua baixa avaliação
lhes possa cau ar prejuízo.
3. Na falta de opo ição por parte do legatário,
os
ben entram na licitação,
tendo o legatário
direito ao
valor respectivo.
4. Ao prazo para se requerer
a segunda
avaliação
é aplicável
o disposto no n." 5 do artigo anterior .
.\rtigo
(Segunda

avaliação

1367.0

a requerimento
ou legatário)

do donatário

1. Quando da primeira llYuliação resulte que a doação ou o legacIa são inoficiosos, pode o donatário ou o
Iezatário
indel)endentenH'nte
das declarações
a que se
l"!
,
I'
r f rem os artigos anteriores. requerer seg_unda ava iação do bens doados ou legados. ou de quaIsquer outros
que ainda não tenlrum sido nval iudos pela segunda
"(·Z.

Pode também o donahí.rio ou legatário
requerer
segunda a\':dia~ão
dos outros bens da herança
quando
ó cm fact' da segullda nvaliução dos bens doad~ ou
I 'g-ado'l e das licituçõe« se r '('()uhesa ql~e ~l doaçao ou
o Il'gado tt-JJl <1(' :;1'1' J't'(luzido' por 1ll0fi(·lOsIdade.
.
2. A sl'g'llucla <lnlia,ão
li que se l'('fere
este urtigo
J~o(lt\ ser rl'<ju('rida alp no exame do processo para a
forma da partilha.
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Artigo 1368.°
(Consequências

da inoficiosidade

do legado)

1. Se o legado for inoficioso, o legatário reporá, em
substância, a parte que exceder, podendo sobre essa
parte haver licitação, a que não é admitido o legatário.
2. Não podendo, pela sua natureza ou sem detrimento, ser dividida a coisa legada, observar-se-à o seguinte:
a) Á reposição é feita em valor, quando a parte inoficiosa for inferior à outra parte, podendo neste caso
qualquer dos intere sados requerer segunda avaliação
da coisa legada;
b) Á reposição é feita em substância no caso de a
parte inoficiosa ser igualou
superior 11 outra parte,
podendo então o legatário requerer licitação na coisa
legada.
3. :B aplicável também ao legatário o disposto na
alínea c) do n ," 3 do artigo 1365.°
Artigo 1369.°
(Outros casos de segunda avaliação. Por quem é feita)

1. Á segunda avaliação HÓ pode ter lugar nos casos
que ficam mencionados nos artigos anteriores e naqueles a que se referem os artigos 1389.° e 1408.°
2. Á diligência é feita por três louvados nomeados
por acordo dos interessados.
a falta de acordo, observar-se-ão as regras gerais, entendendo-se que o 'o-herdeiro, donatário ou legai úrio, a que se referem os artigos 1364.", 1365.° e 13GB.o, forma uma parte e que O~
restantes interessados, capazes ou iucapuzes, formam
a outra parte. Os menores e pessoas equiparudus
suo
representados no acto da louvação pelos pais ou pelos
tutores e curadores.
3. Havendo mais de um «o-herdeiro, douatário ou
legatário nas condições dos artigos 1364. o a 1:366. todos
aqueles cujos interesses sejam <,OUlUUS formam uma
part
contra os restantes in tcrcssudos.
4. Huvcndo divergência entre os louvados sobre II
fixação (lo valor, é este determinado pelo juiz nos termos elo 11. 2 do ar Ligo 57U.°
0

,

0
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Artigo 1370.0
(Quando

se faz a licitação)

.1. A licitação ~em lugar, sendo possível, no mesmo
dia da conferêncIa
de interessados
e logo em seguida
a ela.

2. :e. p.ermitido desistir da de~laração de que se prete~de Iicitar até ao momento em que a respectiva
verba
seJa posta a lanços; mas nem por isso a verba deixa de
ser posta em licitação.
Artigo 1371.0
(Como se fa%: a licitação)

1. A licitação tem a estrutura
de uma arrematação
a que somente são admitidos
os herdeiros
e o cônjuge
meeiro, salvos os casos especiais em que, nos termos dos
artigos anteriores,
deva ser admitido
o donatário
ou o
legatário.
2. Cada verba é licitada de per si, salvo se todos concordarem
na formacão de lotes para este efeito, ou se
houver algumas que não possam separar-se Rem inconveniente.
3. Podem diversos interef;!'\ados, por acordo. licitar
na me. ma ver bn ou lote para lhes ser adjudicado
em
('OmUlU na partilha.
Artigo 1372.0
(Anulação

da licitação)

1. SE' O )Iilli~t0rio Público entender que o representante de aleum menor ou equiparado
não defende ou
não d íenc1~u devidamente,
na licitação,
os direitos e
os interesses
do seu representado,
requererá
imediatamente, ou dentro do prazo de cinco dias, a contar da
Iicitução,
qu o acto eja anulado na parte respectiva,
.sP(' ificaudo claramente
0'1 fundamentos
da sua argui~ão.
Ouvido
o arrruidc.
('ouhecer-~e-á
da argui\,ão
e,
sendo proredente. r- (l('cr('lar-s('-a 'l a unu a(:~lO:
)~~n da~do-se r('p tir o neto e cometendo-se
ao lhUlstel'lO Puhl ico a r pn'.,;cnta\':to <lo menor ou ~quiparado ...
~. ~ o final (la 1ici ta<,'ão de curln di a pode o Ministér in Público
declarar
que não requererá
a anulação
do <[U(' IH'S~(, clia..
tenha feito.
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3. O conselho de família, quando intervenha no inventário, assiste sempre à licitação e é ouvido sobre
se os interesses dos menores ou equiparados são devidamente defendidos.
SECÇÃO

v

Partilha
Artigo 1373.°
(Terceiro

exame e vista do processo.
sobre a forma da partilha)

Despacho

1. Cumprido o que fica disposto nos artigos anteriores, são ouvidos sobre a forma da partilha os interessados e o Ministério Público, nos termos aplicáveis
dos n ." 1 e 2 do artigo 1340.°
2. Nos dez dias seguintes proferir-se-â despacho determinativo do modo como deve ser organizada a partilha. Neste despacho são resolvidas todas as questões
que ainda o não tenham sido e que seja necessário
decidir para a organização do mapa da partilha, podendo mandar-se proceder à produção da prova que se
julgue necessária. Mas se houver questões de facto
que exijam larga instrução, serão os interessados remetidos nessa parte para os meios comuns.
3. O despacho determinativo
da forma da partilha
só pode ser impugnado na apelação interposta da sentençn da partilha.
Artigo 1374."
(Preenchimento

dos

quinhões)

N O preenchimento
dos quinhões observar-se-ão as
seguintes regras:
a) Os bens licitados são adjudicados ao respectivo
licitante, tal como os bens doados ou legados são adjudicados ao respectivo donatário ou legatário;
.
b) Aos não conferentes ou 'não licitante
são atribuídos, quando possível, bens da mesma espécie e natureza dos doados e licitados. Não sendo isto possível,
os não conferentes ou não licitantes
ão iuteirados
e111
outros bens da herança, mas se estes forem de natureza diferente da dos ben doados ou licitado", podelll
exigir a composição em dinheiro, vendendo-se. em
hasta pública os bens necessririo para oh! r as devIdas
quantias.
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o mesmo ~e observará em benefício <los cc-herdeiros
não legatários, quando alguns dos herdeiros tenham
sido contemplados com legados;
c) O bens restantes, se os houver, são repartidos
à sorte entre os interessados, por lotes iguais;
d) Os créditos que sejam litigiosos ou que não estejam suficientemente comprovados e os bens que não
~enham valor são distribuídos proporcionalmente pelos
mteres adas.
Artigo 1375.°
(Mapa da partilha)

1. Recebido o processo com o despacho sobre a forma
da partilha, a secretaria, dentro de oito dias, organiza
o mapa da partilha, em harmonia com o mesmo despacho e com o disposto no artigo anterior.
2. Para a formação do mapa acha-se, em primeiro
Lugar, a importância total do activo, somando-se os
valores ele cada e pécie de bens conforme as avaliações
licitações efectuada e deduzindo-se as dívidas,
legados e encaro-os que devam ser abatidos; em seguida,
determina-se o montante da quota de cada interessado
e a parte que lhe cube em cada espécie ele bens; por fim,
faz- e o preenchimento de cuda quota com referência
aos número' das verba da de crição.
3. O lote que devam ser sorteados são designados
por letras.
4. O valores, ão indicados somente por algarismos.
O, números das verbas da descri~ão serão indicados
por alcarismos e por sxtenso e quando forem seguidos
b
•
fi
apontam-se só os limites entre os quaIS ca compreendida a 111llnera,ão. e aos co-herdeiros couberem frac~õ s de verbas tem de mencionar-se a fracção.
5. Em cada' lot d ve sempre indicar-se a espécie
de ben s qu o con:tituem.
\rt.igo 1376.°
(Excesso de bens doados, legados ou licitados)

So aecr
lariu \'t'rifi('nr, no acto da organização do
mapa. qu o: ben: <1oa(lo~.100':u10 ou licitado' ex~edem li quota elo n"pt'divo int rressado ou a parte d.18ponínl do inv nfariado,
11111çartí no processo uma m-
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formação, sob a forma de mapa, indicando precisamente
o montante
do excesso, e em seguida observar-se-é
o
seguinte:
a) Se entre os bens doados a ce-herdeiro
houver
algum prédio indivi ível que não caiba, na totalidade,
na quota do donatário,
o prédio entra na massa dos
bens partíveis
como os outros prédios da herança;
nos
outros caso , é notificado
o donatário
para exercer o
direito de e colha nos termos da lei civil, sob pena de
a. rua quota ser constituída
pelos bens que o juiz desIgnar;
b) Se a doação feita a estranho ou o le~ado forem
inoficiosos,
são reduzidos
nos termos da lei civil.
Artigo 1377. o
(Opção

concedida

ao interessado

a quem

caibam

tornas)

1. Os interessados
a quem hajam
de caber tornas
são notificados
para requerer
a composição
dos seus
quinhõe
ou reclamar
o pagamento
das tornas.
2. Se algum interessado
tiver licitado
em mais verbas do que as necessárias
para pr encher a .ua quota,
a qualquer
dos notificados
é permitido
requerer
que
as verbas em excesso ou alguma
lhe sejam adjudicadas pelo valor resultante
da licitação,
até ao limite
do seu quinhão.
3. O licitante
pode escolher livremente,
de entre as
verbas em que licitou, as neces. árias para preencher
a
sua quota e é notificado
para exercer esse direito, no.
termos aplicãveis
da alínea a) do artigo anterior.
4. Sendo o requerimento
Ieito por mais ele um interessado e não havendo acordo entre eles sobre a a(ljudi(,flção, decide o juiz, por forma a cons 'g'uir o maior
equilíbrio
dos lotes, podendo mandar
proceder a 1'01'teio ou autorizar a adjudicação
cm comum na proporção que indicar.
\rligo
(Pagamento

ou

1378.·

depósito

das

tornas)

1. Reclamado
o pagumcuto
(las tornas,
o interessado
que haja de as pucrur, parn
2. Nuo sendo efectuado o depósito, pod
rentes p dir (pIe das v rbas d st inadas ao
~ jum adjudicadas,
pelo valor coustuul

é notificado
as depositar.
'11\ os reque(h" odor lhes
da informa-
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ção prevista no artigo 1376.°, as que escolherem
e sejam nece árias pa~a pr~ench.imento
das suas quotas,
contanto
que depositem
imediatamente
a importância
das tornas que, por virtude
da adjudicação,
tenham
de pagar.
E aplicável neste caso o disposto no n." 4
do artigo anterior.
3. Podem também os requerentes
pedir que, transitada em julgado a sentença, se proceda no mesmo proce so à venda do ben
adjudicados
ao devedor
até
onde eja necessário
para o pagamento
das tornas.
4. Não 'endo reclamado
o pagamento,
as tornas
vencem os juros legais desde a data da sentença
de
partilhas
e os credores podem registar
hipoteca
legal
sobre os ben adjudicados
ao devedor ou, quando essa
garantia
e mostre insuficiente,
requerer
que sejam
tomadas,
quanto aos móveis, as cautelas pre critas no
artigo 1384.°
Artigo 1379."
(Reclamações contra o mapa)

1. Organizado
o mapa, o juiz, rubricando
todas as
folha
e confirmando
a ressalva das emendas,
rasuras
ou entrelinhas,
pô-Io-á em reclamação.
2. Os infere. sados podem requerer
qualquer
rectifi('a~ão ou reclamar
contra qualquer
irregularidade
e
nomeadamente
contra a dc~iO'ualdade dos lotes ou contra a falta de ohserY5.ncia do despacho que determinou
a partilha.
Em sorruida chi-se vista ao Mini tério Público para
o mesmo b fim, 'e o [nventár io for obrigatório.
3. As raclamnções
são decididas
nos oito dias fleg'uintes,
podendo convocar-se
o int:re '~ados a uma
('onCerêneia quando alg-umn reclamaçao
tiver por funclamento a d('sin'ualdade
elos lotes.
4: • TO mapa ftlr-se-ão a. lJlotlificaçõe~ ~mpostas pela
deCIsão ela' reclamações.
e for neces 'ano, organizar- '{'-:i novo mapa.
.\rti o 13 0.°
(Sorteio dos lote.)

1. Em

{' TU ida proced '_ e ao sorteio dos lotes, se a
1'1(' houver lu g-:l 1'.
Entram
numa 111'11, t ntos papéis quantos os lotes
a sorí 'ar, t ndo- c scrito em cacla papel a letra corl'("'Jlcll}(lt'nt ao lot que r pre cnta.
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N a extracção dos papéis dá-se o primeiro lugar ao
meeiro do inventariado;
quanto aos co-herdeiros regula a ordem alfabética dos seus nomes. O juiz tira
as sortes pelos interessados que não compareçam; e,
à medida que se ror efectuando o sorteio, averba por
cota no processo o nome do interessado a que caiba
cada lote.
2. Concluído o sorteio, podem os interessados trocar
entre si os lotes que lhe tenham cabido. Para a troca
de lotes pertencentes a menores e equiparados é necessária a autorização judicial, ouvido o Ministério
Público. Tratando-se de interdito por prodigalidade,
a troca não pode fuzer-se sem que o pródigo dê a sua
anuência.
Artigo 1381.0
(Segundo

e terceiro

mapas)

1. Quando haja cônjuge meeiro, o mapa consta de
dois montes; e determinado que soj a o do inventariado,
organiza-se segundo mapa para a divi ão dele pelos
seus herdeiros.
Se os quinhões destes forem desiguais, por haver
alguns que sucedam por direito de representação,
achada a quota do representado, forma-se terceiro mapa
para a divisão dela pelo representantes.
Se algum herdeiro houver de ser contemplado com
maior porção de bens, formar-se-ão, sendo possível, os
loto neces ários para que o sorteio se efectue entre
lotos iguais.
.
2. Quando o secundo mapa não puder ser organizado
e sorteado no acto do sorteio dos loto do prim iro e
quando o terceiro também o não po sa ser no acto d~
sorteio dos lotes do segundo, obscrvur-se-âo, não ;;0
quanto à organização mas também quanto ao e ':1111
e sorteio do segundo e terceiro mapas, as regras que
ficam estabelecidas relativamente
ao primeiro.
Artigo
(Sentença

1:382.0

homologatória

da partilha)

1. O proc sso \ oncluso ao juiz para, no prazo de
qual' mta e oito heras, prof rir sonteuça homologand~ li
partilha constante do mapa
as operações de sorteIO.
... Da scntcnçn
liomologatór in da partilha
('a1)('. f('curso de apelação, com feito meramente d(·yoluityo.
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Artigo 1383.°
(Responsabilidade

pelas

custas)

1. As custas do inventário são pagas pelos herdeiros,
pelo meeiro e pelo usufrutuãriq, de parte da herança,
sem determinação de valor ou de objecto, na proporção
do que recebam. Os bens legados respondem subsidiàriamente pelo pagamento.
Se a herança for toda distribuída em legados, as
custas são pagas pelos legatários na mesma proporção.
2 . .Às custas dos incidentes e recursos são aplicáveis
as disposições dos artigos 447.° e seguintes.
Artigo 1384.°
(Cautelas

aplicáveis
à entrega de bens antes
da sentença
em julgado)

do trânsito

1. Se algum dos interessados quiser receber os bens
que lhe tenham cabido em partilha antes de pa, sal'
em julgado a sentença, ob ervar-se-á o seguinte:
a ) No título que se pas 'e para o registo e posse dos
bens imobiliários declarar-se-á que a sentença não passou em julgado, e o conseryador não pode registar a
transmissão sem mencionar esta circunstância;
b) Os papéis de crédito sujeitos a averbamento são
averbados pela entidade competente com a declaração
de que o interessado não pode dispor deles enquanto
a sentença não pas ar em julgado;
c) Quaisquer outros bens só são entregues se o interessado pre tal' caução, que não compreende os rendimentos, juros e dividendos.
2. A cautelas prescrita neste artigo devem ser igualmente ob ervadus no cas o de estar pendente acção de
filiação, de anulação ele testamento ou outra que possa
ter como consequência a modificação da partilha, na
medida em que a decisão da causa seja susceptível de
alterar o que se ache estabelecido.
3. As declarações feita no registo ou no averbamento
produzem o mesmo efeito que o regi to .das. fl;cções:...
E~te
efeito sub iste enquanto, por despacho judicial, nao for
declarado extinto.
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Artigo 1385.

0

(Nova

partilha)

1. Tendo de proceder-se a nova partilha por efeito
da decisão do recurso ou da causa, o cabeça-de-casal
entra imediatamente na posse dos bens que deixaram
de pertencer ao interessado que os recebeu.
2. O inventário só é reformado na parte estritamente
necessária para que a decisão sej a cumprida, subsistindo sempre a avaliação e a descrição, ainda que haja
completa substituição de herdeiros.
3. Na sentença que julgue a nova partilha, ou por
despacho, quando não tenha de proceder-se a nova partilha, serão mandados cancelar os registos ou averbamentos que devam caducar.
4. Se o interessado deixar de restituir os bens mobiliários que recebeu, é executado por eles no mesmo processo, e também o é pelos rendimentos que deva restituir, prestando contas como se fosse cabeça-de-casal.
.A execução segue por apenso.
SECÇÃO
VI
Emenda e rescisão da partilha
Artigo 1386.0
(Emenda

da

partilha

por

acordo)

1. .A partilha, ainda depois de passar em julgado
a sentença, pode ser emendada no mesmo inventário
por acordo de todos os interessndos ou dos sem; representantes, se tiver havido erro de facto na descrição ou
qualificação dos bens ou qualquer outro erro susceptível
de viciar a vontade das partes.
2. O disposto neste artigo não obsta à aplicação do
artigo 667.
0

Artigo 1387. o
(Emenda

da

partilha

na falta

de

acordo)

1. Quando se verifique alg-um dos caSORprevistos no
artigo anterior e os interessados não estejam de acordo
quanto à emenda, pode esta ser pedida em accão proposta dentro de um ano, a contar do conhecimento do
erro, contanto que este conhecimento sej a posterior
à sentença.
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2. A a?ç~o. destinada, ~ obter a emenda segue processo ordinário ou sumario, conforme o valor, e é dependência do processo de inventário.
Artigo 1388. o
(Rescisão

da partilha)

1. Salvos os casos de recurso extraordinário,
a rescisão da partilha judicial confirmada por sentença
passada em julgado só pode ser requerida quando tenha
havido preterição ou falta de intervenção de algum dos
cc-herdeiros e se mostre que os outros interessados procederam com dolo ou má fé, quer a conduta maliciosa
diga respeito à preterição, quer diga respeito ao modo
como foi preparada a partilha.
2. A rescisão deve ser pedida por meio de acção à
qual é aplicável o disposto no n 2 do artigo anterior.
,?

Artigo 1389. °
(Composição

da quota

ao herdeiro

preterido)

1. Pretendendo
o herdeiro preterido que lhe sej a
composta a sua parte em moeda corrente, há-de requerer no proce so de inventário que seja convocada a
conferência de interessados para se determinar o montante da sua quota.
2. Se os interessados não chegarem a acordo, consigna-se no auto quais os bens sobre cujo valor há
divergência; ess . bens são avaliados nov.amente ~ sobre eles pode er requerida segunda av~llação. l!'l~ar-'e-á depois a importância a que o herde~ro tem direito.
_3. E organizado novo mapa ~e 'p~HtIlha para fixaçuo das alterações <tue sofre o pnlll.liIvo mapa em cOl~sl!quêneia dos pagamcntos necessários para o preenchiluento do quinhão do pn>terido.
.
4. l' cita a ('oltlposição da quota , ~ herdeiro pode requerer que os devedores sl'jam notificados p~ra efectuar o pugumento, sob pena de fie.arem obnga~o~ a
eoulpor-lhe cm bens a parte respeCÜYlI, sem preJulzo,
porém, da.' nlicnaçõc' já cfl'ctuadas.
5. Sc não for l' .ieido o pagamento, é aplicável o
disposto no n." do artigo 1378.°

'*
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SECÇÃO VII

Disposições gerais
Artigo 1390. °
(Habilitação

dos sucessores

dos interessados

falecidos)

1. Se falecer o meeiro ou algum herdeiro antes de
concluído o inventário, o cabeça-de-casal indicará os
herdeiros do falecido, notificando-se a indicação aos
outros interessados e citando-se para o inventário as
pessoas indicadas.
A legitimidade
dos herdeiros pode ser impugnada
por parte dos citados ou notificados, nos termos do artigo 1332.°
N a falta de impugnação, têm-se como habilitadas
as pessoas indicadas, sem prejuízo do disposto no artigo 1334.°
2. Se falecer algum legatário ou credor que tenha
sido citado para o inventário, podem os seus herdeiros
fazer-se admitir no processo usando do meio estabelecido no artigo 1334.°
Artigo 1391.°
(Novo inventário)

Se depois de feita a partilha falecer algum interessado que não deixo outros bens al im dos que lhe foram
adjudicados, o inventário a que haja de proceder-se
tem lugar no mesmo processo, deferindo-se juramento
de cabeça-de-casal a quem competir e seguindo-se os
mais termos.
ArLigo 1392.°
(Inventário

do cônjuge

supérstite)

1. Quando o inventário do 'CÔJ1jug supérstit
haja
de correr no tribunal em qu Se procedeu a inventário
por óbito do cônjuge predof'unto, os t rmos necessários
para a segunda partilha são lavrados no processo da
primeira.
2. Se houver outros bem a partilhar além elos que
foram aícrmalndo
ao falecido no inventário anterior,
são esses bens descritos com OH números de ordem que
se seguirem ao da última verba do primeiro inventário.
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Artigo 1393.°
(Aproveitamento
feitas

da avaliação ou da descrição
noutro inventário)

1. Os bens que já tenham sido avaliados noutro inventário não são objecto de nova avaliação, salvo se
houver razões para crer que o seu valor se alterou.
2. A descrição já feita no processo pode ser aproveitada para a segunda partilha.
Artigo 1394. o
(Cumulação

de inventários)

1. E permitida a cumulação de inventários para a
partilha de heranças diversas:
a) Quando sej am as mesmas as 'pessoas pelas quais
haj am de ser repartidos os bens;
b) Quando se trate de heranças deixadas pelos dois
cônjuges;
c) Quando uma das partilhas esteja dependente da
outra ou das outras. Se a dependência for total, por não
haver, numa das partilhas, antros bens a adjudicar
além dos que ao inventariado hajam de ser atribuídos
na outra partilha, não pode deixar de ser admitida a
cumulação. Se a dependência for parcial, por haver
outro bens, é autorizada ou não a cumulação conforme
pareça conveniente ou inconveniente, tendo-se em atenção os interesses da partes e a boa ordem do processo.
2. Não obsta à cumulação a incompetência relativa
do tribunal para algum dos inventários nem o facto
de só num haver herdeiros incapazes.
Artigo 1395.°
(Partilha

adicional)

. 1. Quando e reconheça, depois de feita a partilha
Judicial, que houve omissão de alguns bens, proceder- c-á no me. mo proces'o a. partilha adicional.' com
observância., na parte aplicável, do que se acha disposto
nestn secção e na an tcriore. .
, .
. 2.
o inventário a que se proceda P?r óbito do conJuge supérstite serão descritos e partIlhados os bens
omitido, no inventário do cônjuge predefunto, quando
? ornis ão ó venha. a descobrir-se por ocasião daquele
Inventário.
A
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Artigo 1396.°
(Regime

dos

recursos)

1. Nos inventários de valor superior à alçada da Relação o regi me dos recursos é o do processo ordinário,
com as .seguintes especialidades:
a) Quando esteja finda a descrição, sobem conj untamente ao tribunal su.per-ior, em .separado dos autos
principais, os agravos interpostos até esse momento;

b) O recurso da decisão q ue ponha termo a algum
dos incidentes regulados nos artigos 1399.° e seguintes
sobe imediatamente e em separado, com ele subindo os
agravos que estej am interpostos de despachos proferidos no inventário.
2. Nos inventários cujo valor não exceda a alçada
da Relação o regime de recursos é o do processo sumário.
3. Os recursos interpostos em tribunal municipal
têm O regime do processo snmaríssimo, mas se o inventário tiver de ser remetido ao tribunal de <comarca para
aí prosseguir, este tribunal conhecerá deles Jogo que
receba o proce&so.
Artigo 1397.°
(Questões

definitivamente

resolvidas

no inventário)

1. As questões que sejam decididas no inventário
consideram-se
definitivamente
resolvidas,
tanto em
relação ao cabeça-de-casal
e às pessoas citadas na
qualidade de herdeiros, como em relação àqueles que
intervenham
na solução, salvo se for expressamente
ressalvado o direito à acções competentes.
A ressalva não é admissível quando se trate de questões de direito ou de questões de facto que pos am er
resolvidas em face dos documentos produzido' ou requisitadcs. Quanto às questões de facto que demandem
a produção de outras provas, só devem remeter-se a'
partes para os meios comuns, ou decidir-se provisoriamente, deixando salvo o direito às acções competente,
quando a resolução definitiva se não compadeça com
a instrução umária do processo de inventário.
2. Entende-se que intervi rum na solução de uma
questão as pessoas que a suscitaram ou sobra ela se pronunciaram, e ainda as que foram ouvidas, embora não
tenham dado rcspo ta.
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Artigo 1398.°
(Regime do inventário

para descrição

e avaliação)

~o inventário que tenha unicamente po'r fim a descrição e avaliação de bens ou a verificação de que não
há disposições inofício as são aplicáveis as disposições
deste capítulo, na parte em que li puderem e deverem
ser.
SECÇÃO VIII

Incidentes

do inventário

Artigo 1399.°
(Remoção do cabeça-de-casal)

1. Pode ser removido o cabeça-de-casal:
a) Quando demore a descrição, deixe de indicar' os
bens aos louvados, não compareça, não junte documentos, não preste as declarações que lhe forem exigidas
ou por qualquer outro modo deixe de cumprir, no processo, as obrigações do seu cargo;
b) Quando administre mal os bens da herança.
2. A remoção pode ser requerida por qualquer intere sado, ou pelo Mini tério Público se o inventário for
obrigatório. E notificado o cabeça-de-casal para responder. e ao incidente, que deve ser proces ado com
urgência, é aplicável o dispo to nos artigos 302.° a 304.·
3. Removido o cabeça-de-casal, será nomeado outro,
nos termos da lei civil.
Se a remoção tiver por cau a a falta de prática de
qualquer acto para que haja sido devidamente notificado, o cabeça-de-casal incorre na pena correspondente
ao crime <1(> de ohC'<liência qualificada, devendo entregar-se ao Ministério Público a certidão do facto, para
que promova o respectivo procedimento criminal.
4. Ocorrendo a remoção depois das licitações, podem
os licitantes requerer que lhes sejam entregues os b~~s
em que licitaram. Quanto aos bens que receber, o licítante t ln a po"içi'ío de cnhe~a-de-casal.
Artigo 1400.·
(Escusa da tutela,

protutela, curadoria
de família)

ou conselho

QucrCllc]o nlcuém cscu:ar-:e de exercer a tutela, a
curadoria, a protuí ln ou o cerco de vogal do conselho
8·1
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de família, deve alegar em requerimento os fundamentos da escusa, oferecendo logo as provas.
A decisão é proferida depois de ouvidos, se for necessário, os interessados e de se colherem as informações
convenientes.
Artigo 1401.°
(Escusa do encargo

de cabeça-de-casal)

1. Ao cabeça-de-casal é lícito pedir escusa do encargo:
a) Quando tenha 70 ou mais anos de idade;
b) Quando se encontre impossibilitado,
por doença,
de exercer convenientemente as suas funções;
c) Quando resida fora do continente cu da ilha onde
corre o inventário.
2. Ao processo de escusa é aplicável o disposto no
artigo anterior.
Artigo 1402.°
(Exclusão ou remoção

do tutor ou do protutor)

1. A exclusão ou remoção do tutor ou do protutor
pode ser requerida pelo Ministério Público, por qualquer vogal do conselho de família ou parente do tutelado, até ao 6.° grau, e pelo tutor com relação ao
protutor, assim como por este em relação àquele, devendo especificar-se os fundamentos do pedido.
2. O arguido é notificado para responder sobre a arguição.
3. Em seguida é convocado o conselho de família
para deliberar, devendo notificar-se para assistir o requerente e o arguido. As testemunhas são inquiridas
pelo juiz perante o conselho, escrevendo-se no auto os
depoimentos, por extracto. O requerente e o arguido
podem justificar, em breve alegação oral, a matéria
do 'requerimento e da resposta, e por fim o conselho
decide, ouvido o Ministério Público, quando e te não
seja o requerente.
Artigo 1403.°
(Recurso

da decisão)

Da decisão do conselho de família sobre a exclusão
ou remoção do tutor ou do protutor, qualquer que seja,
cabe recurso para o tribunal de comarca.
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Artigo 1404.0
(Exclusão ou remoção do curador e dos vogais
do conselho de famíli.1)

,O q?-e fica ~isposto nos_artigos

antecedentes

é apli-

cável a excl~~o .ou remoçao do curador do pródigo, do

curador provlsono do ausente e d{)s vogais do conselho
de família, com as seguintes modificações:
a) O pródigo é sempre ouvido e pode também l'equerar a exclusão ou remoção;
b) Não há intervenção do conselho de família, competindo ao juiz a decisão, da qual cabe o recurso de
agravo.
SECÇÃO IX

Partilha de

bens

nalguns casos especiais

Artigo 1405.0
(Partilha

em consequência de divórcio, separação
ou anulação do casamento)

Decretado o divórcio ou a separação de pessoas ou
anulado o casamento, podem os cônjuges partilhar os
bens 'por escritura pública, por auto lavrado no processo em que se proferiu a sentença ou por inventári{).
Artigo 1406.0
(Especialidades do inventário resultante do divórcio,
separação ou anulação de casamento)

1. Havendo inventário, incnmbem as fnnções de cabeça-de-casal ao marido nos casamentos por comunhão
e ao marido e à mulher em relação aos bens de cada um
nos casamentos com separação. Mas os rendimentos dos
ben de qualquer epécie vencidos até à sentença são
empre ,de.cri tos pelo marido.
.
2. O inventário corre por apenso ao processo de dl,·ó.rcio, separação ou anulação e segue os termos prescrItOR na. secções anteriore .
Artigo 1407.0
(Responsabilidade

pelas custas)

As cu tas do inventário são pagas pelo cônjuge c~lpado; 11 o não houver. são pagas por ambos os conJuges.
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Artigo 1408.°
(Processo

para a separação

de bens em casos especiais)

1. Requerendo-se a separação de bens nos casos do
n. ° 3 do artigo 825.", ou tendo de proceder-se a separação em consequência da insolvência ou da falência do
marido, aplicar-se-a o disposto no artigo 1406.", com
as modificações seguintes:
a) O exequente, no caso do n." 3 do artigo 825.", ou
qualquer credor, no caso de insolvência ou falência,
tem o direito de promover o andamento do inventário;
b) Não podem ser aprovadas dívidas que não estejam devidamente documentadas;
c) A mulher tem o direito de escolher os bens com
que há-de ser formada a sua meação. Se usar deste direito, são notificados da escolha os credores, que podem
reclamar contra ela, fundamentando
a sua queixa.
2. O juiz, se julgar atendível a reclamação, ordenará segunda avaliação dos bens que lhe pareçam mal
avaliados. A diligência é feita por três louvados: um
nomeado pela mulher, outro pelos credores e o terceiro
pelo juiz.
3. Quando a segunda avaliação modifique o valor
dos bens escolhidos pela mulher, pode esta declarar
que desiste da escolha.
Se fizer essa declaração ou se não tiver usado do
direito de escolha, as meações são adjudicadas
por
meio de sorteio.
CAPITULO XVII

Dos processos de jurisdição

voluntária

SECÇÃO I

Dlspostções gerais
Artigo 14.09.°
(Regras especiais

dos processos

de jurisdição

voluntária)

1. São aplicáveis aos proc S~OH regulados neste capítulo as disposições dos artigos 302." a 301."
2. O tribunal pode, no entanto, investigar livr ~)lente
os factos, coligir as prova, ordenar OH inquérItos e
recolher as informações que r pute conv niente para
(\ boa resolução da cau a.
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Só são admitidas as provas que o juiz julgue necessárias.
3. Ás sentenças são proferidas no prazo de cinco dias.
Artigo 1410.°
(Critério

de julgamento)

Nas providências a tomar o tribunal não está sujeito
a critérios de legalidade estrita, devendo antes adoptar
em cada ca o a solução que julgue mais conveniente e
oportuna.
Artigo 1411.°
(Valor das resoluções)

_1. Nos processos de jurisdição voluntária as resoluçoe podem er alteradas, sem prejuízo dos efeitos já
produzido, com fundamento em circunstâncias supervenientes que ju ·tifiquem a nlteração ; dizem-se supervenientes tanto as circunstâncias ocorridas posteriormente à deci ão como as anteriores, que não tenham
sido alegada por ignorância ou outro motivo ponderoso.
2. Da resoluções não é admissível recurso para o
upremo Tribunal de Justiça.
SECÇÃO II

Prov idências relativas ao filhos e aos cônjuges
SUDSECÇÃO

Providências

I

relativas aos filhos

Artigo 1412.°
(Regulação

1. Autorizado

do exercício

do poder paternal)

o divórcio ou a separação

de pessoas
ou anulaçao do casam nto, . e houver filhos menores, o ex?rc~cio do poder paternal 'regulado por acordo extraJu<bcial do pais ou, na falta ele acordo, pelo trIbunal de
Jnpnor s.
_2.
acordo e: trajudi('ial esüí ~ujeito a ~lomologaç~o p lo juiz.
a hOJllologação nuo for pedIda no dee 'nelio post rior ao trân ito em jul rurlo da sentença
o_bens ou prof rida a c]t'claração ele nulidade
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proferida na causa ou for recusada, extrair-se-ã certidão dos articulados, da decisão final e de quaisquer
outras peças do processo que sejam indicadas pelo juiz
ou pelo Ministério Público e remeter-se-à ao tribunal
de menores competente.
3. A regulação
do exercício do poder paternal
abrange o destino dos menores, a fixação dos seus alimentos e a forma de os prestar.
Artigo 1413.°
(Providências

provisórias

no caso de depósito

da mulher)

1. Se a mulher requerer o depósito, como preliminar
ou incidente ela acção de divórcio ou de separação ele
pessoas e bens, e houver filhos menores, o juiz, por
ocasião do depósito ou depois de este efectuado, tomará
as providências provisórias que as circunstâncias irnponham a respeito do exercício do poder paternal, depois de ouvidos 08 pais e de realizadas as outras diligênciaR que se mostrem necessárias.
2. Os menores são entregues a qualquer dos pais, a
terceira pes roa ou a um esta belecimento
de beneficência
ou edncação, conforme mais convier ~t sua especial situação.
SUBSECÇÃO

II

Providências relativas aos cônjuges
Artigo 1414.°
(Depósito

da mulher)

1. A mulher casada pode requerer o depósito judicial ('OlHO preliminar da acção d divórcio, de declaração de nulidade ou anulação de casamento, ou de separação de pessoas e bens, e pode também requerê-lo
como incidente de qualquer destas acções, ou seja autora ou sej a ré.
2. O depósito é sempre autorizado e efectuar-se-é em
lugar idóneo que a mulher indique. Esta pode levar
consigo as roupas e objectos do seu uso.

3. O funcionário faz o depósito e lavra o auto.
4. São aplicáveis ao depósito, em tudo quanto o p,:derem ser, as disposições gerais relativas aos procedimentos cautelares.
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Artigo 1415.°
(Arrolamento

de bens)

Independentemente de depósito, pode a mulher requerer o arrolamento de bens comuns, próprios dela ou
dotais, como preliminar ou incidente das acções a que
se refere o artigo anterior.
Artigo 1416.°
(Processo

para a entrega

judicial

da mulher)

1. Quando a mulher, sem motivo justificado, abandone o marido ou se recuse a acompanhá-lo, pode ele
requerer que a mulher lhe seja entregue judicialmente.
Â entrega é requerida no tribunal da comarca onde a
mulher se encontre.
2. Em vez de impugnar os fundamentos alegados
pelo requerente, a mulher pode opor-se à entrega, requerendo para ser depositada, como acto preliminar de
acção que admita o depósito, ou provando por documento que está pendente ou foi julgada procedente
acção dessa natureza ou que foi autorizado e ainda não
caducou o depósito como acto preliminar dela.
3. Se a mulher contestar, o juiz decide depois de
ouvir as testemunhas e proceder a outras diligências
que considere necessárias; se provar a pendência ou a
procedência da acção de divórcio) de declaração de
nulidade ou anulação de casamento ou separação de pesSoas e bens ou que já foi autorizado e ainda não caducou
o depósito, é indeferida a entrega.
4. St> a mul her requerer
o depósito, seguem-se
os
termos prescritos no artigo 141~.0
..
5. A ontregu efectua-se uo tribunal , sob a presidêucia do juiz, que exortará os cônjuges a restabelecerem
a harmonia conjugal.
Artigo 1417.°
(Recebimento

coercivo

da mulher)

1. e o marido, em motivo justificado, se recusar
a r ceb r a mulher em ca a, pode esta !equerer q~e
ele a receba, observando-. e, na parte aplicável , o dISposto no artigo anterior.
2. Quando for ordenada a diligência, a ela se procederá, na re idêncic do mari do e no dia e hora que
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sejam designados, sendo o respectivo auto lavrado pelo
funcionário judicial destacado para proceder ao acto.
3. Fundada no desamparo ou no abandono por parte
do marido, pode a mulher propor contra ele acção de
alimentos.
Artigo 1418.°
(Conversão

da separação

em divórcio)

1. A conversão da separação de pessoas e bens em
divórcio, nos casos em que a lei a admite, pode ser
requerida por qualquer dos cônjuges.
2. O requerimento é autuado por apenso ao processo
de separação, sendo o outro cônjuge citado para contestar o pedido.
3. Na falta de contestação ou se esta ror julgada improcedente, é a separação convertida em divórcio.
Artigo 1419.°
(Reconciliação

dos cônjuges

separados)

1. A reconciliação dos cônjuges separados de pe soas
e bens por decisão transitada em julgado só pode fazer-se por termo no processo de separação ou por escritura
pública.
2. Lavrado o termo ou junta ao processo certidão da
escritura, o juiz declara, por sentença, restabelecida
a sociedade conj ugal.
SECÇÃO III

Divórcio o separação

por mútuo

('011

enümonto

Artigo 14.20.°
(Requerimento

para o divórcio ou separação)

1. O divórcio ou a separação do pessoas e ben , por
mútuo consentimento, só podem ser pedidos pelo cônjuges casados há mais de cinco anos e que tenham completado, pelo monos, 25 anos de idade.
2. O requerimento, assinado por ambos os cônjuges
ou pejos seus procurador s, será in itruído
om os '0guintos documentos:
a) Certidão de narrativa completa do registo de casamuto;
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b) Oertidões de idade;
c) Relação especificada de todos os bens'
d) Acordo que hajam celebrado sobre 'a guarda e
destino dos filhos menores, se os houver;
e) Fixação da quota com que cada um deles contribui
para os alimentos dos filhos menores ;
f) Acordo sobre a prestação de alimentos ao cônjuge
que deles carecer;
g) Certidão da escritura antenupcial e do seu registo,
se o houver.
Artigo 1421.°
(Indeferimento

liminar

ou convocação

da conferência)

1. Não havendo motivo para indeferimento liminar,
designar-se-á dia para uma conferência dos cônjuges,
à qual devem assistir seus pais e os filhos que tenham
mui de 18 anos, salvo se no requerimento for alegado impedimento que o juiz considere justo, exigindo
que sobre ele seja oferecida prova, se o julgar necessário.
2. A comparência pessoal dos cônjuges é essencial.
Artigo 1422.°
(Conferência)

1. Se ambos os cônjuges comparecerem à conferência,
o juiz e tortá-Ios-ã a desistir do seu propósito, chamando-lhes, e pecialmente, a atenção para os efeitos nocivos do divórcio ou da separação no que respeita ao
futuro do filhos.
Regulará a intervenção do pais dos cônjuges, e elos
filhos, que estejam pre entes, pela forma que julgue
mai conveniente ao fins da e_·ortação.
2. e conseguir que os cônjuges ou algum deles desi 'ta do seu propósito, fará consignar no auto a desistência, que logo homologará.
3. No caso (·ontnirio. é e.·arado no auto o acordo dos
ônjug s quanto ao divórcio ou h separaç~o e a confirmação dos acordos a que se referem as a}llleas ~) a f)
do n." 2 do artigo 1420.° Aquele a~or~o e tambem lo~o
homologado. autorizando-.e o rlj vércio ou a separaçao
provi séria por espaço de um ano.
. _
4. A autorizt ção su~peIlde o dever de ooabitação dos
cônjuge: • habil itu a mulher a reque~cr o arrolamento
do. b n. comuns, próprio dela c dotaIS.
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5. A conferência já iniciada pode ser suspensa por
período não superior a trinta dias, se houver fundado
motivo para presumir que a suspensão facilita a desistência do pedido.
6. Faltando à conferência algum dos cônjuges,
aguarda o processo que sej a requerida a designação de
novo dia.
Artigo 1423.°
(Nova conferência.

Divórcio definitivo)

1. Decorrido o ano, é designado dia para nova conferência dos cônjuges, à qual podem assistir seus pais
e os filhos que tiverem mais de 18 anos. A todos
é notificado o despacho que designe dia para a conferência.
2. Se ambos os cônjuges comparecerem, o juiz procurará mais uma vez reconciliá-los. Se o conseguir ou
se algum deles não mantiver a sua adesão ao acordo
inicial, é declarado sem efeito o divórcio ou a separação provisória.
Se ambos persistirem no propósito de se divorciar ou
separar, é decretado o divórcio ou a separação definitiva.
3. No caso de não comparecerem ambos os cônjuges
ou algum deles, obaervar-se-á
o seguinte:
a) Se a falta ou faltas forem justificadas, adia-se a
conferência;
b) Se não houver justificação, fica sem efeito o divórcio ou a separação.
4. O cônjuge que esteja ausente do continente ou da
ilha em que tiver lugar a conferência regulada neste
artigo pode fazer-se representar por procurador com
poderes especiais.
5. A conferência pode ser suspensa por período não
superior a trinta dias quando haja fundado motivo para
presumir que a suspensão facilitará a reconciliação dos
cônjuges.
Artigo 1424.°
(Efeitos da sentença que decrete o divórcio
ou a separação definitivos)

A sentença que decrete o divórcio ou a separação defi..
nitivos produz os mesmos efeitos que teria se fosse proferida em proce o litigioso; ess s efeitos retrotraem- e,
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quer quanto ao.s bens, quer quanto às pessoas, à data
em <l:u~~enha sido autorizado o divórcio ou a separação
provlsona.
SECÇÃO IV

Suprimento do consentímento
Artigo 1425.°
(Suprimento

no caso de recusa)

1. Se for pedido o suprimento do consentimento, nos
casos em que a lei o admite, com o fundamento de recusa, é citado o recusante para contestar.
2. Deduzindo o citado contestação, é designado dia
para a audiência de discussão e julgamento, depois de
concluídas as diligências que haja necessidade de realizar previamente.
3. Na audiência são ouvidos os interessados e, produzidas as provas que forem admitidas, resolver-se-á,
sendo a resolução transcrita na acta da audiência.
4. Não havendo contestação, o juiz resolve, depois
de obter as informações e esclarecimentos necessários.
Artigo 1426.°
(Suprimento

nos casos de incapacidade

ou ausência)

1. Se a causa do pedido for a incapacidade ou a ausência da pessoa cujo consentimento se quer suprir, são
citados o representante do incapaz ou o procurador ou
curador do ausente, o seu parente mais próximo, o próprio incapaz, se estiver interdito por prodigalidade ou
for menor com mais de 14 anos, e o Ministério Público.
Havendo mais de um parente no mesmo grau, é
citado o que for julgado mais idóneo.
2. Se não estiver ainda decretada a interdição ou
verificada judicialmente a ausência, só depois de dado
cumprimento ao disposto nos artigo 236.° ou 239.° se
efectuam as citaçõe .
Em tudo o mais e ob ervará o disposto no artigo
anterior.
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Artigo 1427."
(Suprimento

de consentimento

pelo conselho

de família)

Competindo ao conselho de família o suprimento do
consentimento,
observar-se-é
o disp?sto nos artigos 1438.° e seguintes.
SECÇÃO

v

Alienação, oneração ou emprazamento de bens dotais
Artigo 1428.°
(Petição

da autorização

judicial)

l. A autorização judicial para alienar, onerar ou
empraza.r bens dotais pode ser pedida pela mulher em
todos os casos em que a lei permite a alienação; e pode
também ser pedida pelo marido nos casos em que a alienação é permitida para alimentos da família ou para
a reparação de outros bens dotais.
2. Com a petição inicial deve juntar-se documento
autêntico ou autenticado que prove o consentimento do
outro cônjuge. Se este recusar o consentimento,
for
incapaz ou estiver ausente, deve cumular-se com o pedido de autorização judicial o de suprimento do consentimento.
Artigo 1429.°
(Termos

posteriores)

l. São citados para contestar o pedido:
a) O outro cônjuge, se tiver recusado o consentimento;
b) As pessoas indicadas no artigo 1426.°, se o outro
cônjuge estiver ausente ou for incapaz;
c) O dotador;
d) Os filhos comuns;
e) Os 11 erdeiros presumidos da mulli er, se não houver filhos comuns;
f) O Ministério Público, se os filhos comuns ou os
herdeiros presumidos da mulher forem incapazes ou estiverem ausentes.
2. Ilnvendo filho ou herdeiros pr sumidos incapazes ou ausentes, intervém o conselho de família para
dar o seu parecer.
3. Em tudo o mais se observará o disposto nos
n." 2 a 5 do artigo 1425.°
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Artigo 1430.·
(Alienação

para alimentos

da família)

1. A alienação fundada na necessidade de alimentos da família só pode ser autorizada para alimentos
dos cônjuges, ou dos seus descendentes ou ascendentes
que residam com eles e que pela sua idade ou doença
não possam adquirir meios de subsistência.
2. A necessidade dos alimentos não se tem por justificada sem que se prove:
a) Falta absoluta de outros bens;
b) A impossibilidade absoluta de prover aos alimentos indispensáveis com os rendimentos dos bens dotais'
c) A impo sibilidade, para o marido, de adquirir o~
alimentos, em consequência de idade avançada ou de
moléstia que o iniba de trabalhar.
3. A impossibilidade de trabalhar só pode ser provada por exame.
4. Só se aplicará aos alimentos a quantia absolutamente indispensável.
Artigo 1431.°
(Necessidade

de vistoria

ou avaliação

prévia)

No caso de a alienação se fundar na nacessidade de
reparação de outros ben dotais ou na inseparabilidade
que prende os bens a outros não dotais, não é autorizada a alienação sem que preceda vistoria; e no caso
de se pretender a troca com bens de igualou
maior
valor, não é autorizada a troca sem prévia avaliação
dos bens a trocar.
Artigo 1432.°
(Formas

de venda

ou empra%amento)

1. A venda ou emprazamellto dos bens tem lugar
por qualquer da' formas indicadas no artigo 883.°, conforme e determinar, ouvidos, em conferência, os int r asados e o consclho de família, se for caso da sua
intervenção.
2. Os fundos púhlicos e as acções ou obrigações que
tenham ('otaC;lIU na Bola
i'ío vendidos por preço que
não seja inferior ao que o juiz fixnr segundo as últimas cotações. Ajustnda a v ndu, o comprador depo ita o preço, e o juiz, cancelado o ón~ls dotal, lança
no título o pertenc a favor do adqull'ente.
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3. A constituição de qualquer direito real de garantia só pode ser efectuada à face de certidão da sentença que a tenha autorizado.
Artigo 1433.°
(Destino do produto)

1. Quando o produto da alienação ou parte dele for
destinado a estabelecer algum filho, este receberá directamente a quantia arbitrada para esse fim.
2. Se a alienação for autorizada para dote ou tiverem
de adquirir-se outros bens com a totalidade ou parte
do produto dos bens alheados, é esse produto convertido em bens imobiliários ou em certificado de dívida
pública inscrito. Ajustada a compra destes e verificado
o seu valor, com audiência dos interessados, é o preço
directamente entregue ao vendedor, depois de registado
ou averbado o ónus dotal ,
3. Quando a alienação tenha por fim a reparação
de outros bens dotais, a reparação é arrematada segundo as formalidades da venda judicial e o arrematante recebe directamente o preço, verificado que seja,
por meio de vistoria, com intervenção do requerente
e do arrematante, que a obra está concluída nos termos
ajustados.
Pode, todavia, deliberar-se que a reparação seja
feita por administração
directa do requerente. Neste
caso o juiz, obtendo a informações que julgue necessãrias, regulará a forma de pagamento e de fiscalização da obra.
4. Se a alienação for para alimentos da família, o
produto é depositado e o marido autorizado a levantar
mensalmente desse depósito a quantia que for arbitrada. A autorização é oficiosamente comunicada à
Caixa Geral de Depósitos e os levantamentos são feitos
directamente
pelo marido, sem necessidade de intervenção do tribunal.
5. Se os bens forem alienados para o pagamento de
dívidas, a parte do produto equivalente à dívidas é
entregue directamente ao credores.
6. No caso de troca directa não se cancela o registo
do ónus dotal em estar registado ou averbado esse 6nu
110i'1 bens oferecidos
cm sub-rognçâo.
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Artigo 1434.°
(Conversão

do produto

em casos especiais)

.1. Se os be.ns forem expropriados por utilidade püblica ou parbicujar ou por qualquer outro motivo forçosamente reduzidos a dinheiro, o produto deles é também convertido nos termos do art'igo anterior, fazendo-se
a conversão no respectivo processo e, se o não tiver
havido, em processo organizado nos termos aplicáveis
dos artigos antecedentes.
2. Quando seja necessário aplicar uma parte do produto à reparação do resto do prédio que foi expropriado
ou por outro motivo forçosamente convertido em dinheiro, observar-se-á, quanto a esta parte, o que vai
disposto no n." 3 do artigo anterior e a conversão
recairá sobre o que sobejar.
Artigo 1435.°
(Aplicação

da parte

sobrante)

Se, depois de aplicado o produto dos bens ou de
efectuada a conversão, ficarem sobras por tal forma
exíguas que se torne jmpossive] ou demasiadamente
oneroso convertê-las, são entregues ao cônjuge que estiver na ndministração
dos bens do casal, como se
fo sem rendimentos dos bens dotais.
SECÇÃO VI

Venda, aforamento ou eonstltulção de ónus sobre bens
pertelH'enles a ineapazes ou ausentes
Artigo 1436.0
(Autorixação

judicial)

1. Quando seja neces ário vender, aforar, hipotecar
ou por qualquer outro modo obrigar os. bens. de menores suj eito ao poder pate~llal. ~u de l~terdItos ~ o
acto dependa de autorização JudIClal, sera esta pedIda
pelos pais ou pelo tutor ou curador.
2. :Io citados para contestar:
.
a) O proprietário dos bens, se f.or ~lenor com mars
de 14- anos ou interdito por prodIgalIdade;
. b) O parente . uc ~~ív,cl.mais pró.'imo do menor OU
Interdito ou h avendo vanos parentes no mesmo grau,
o que for c~llsiclerado mais idóneo;
c)
~fillist irio Público.
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3. Haja ou não contestação, o juiz só decide depois
de produzidas as provas que admitir e de concluídas
outras diligências que julgue necessárias, ouvindo sempre o menor que tenha mais de 14 anos ou o interdito
por prodigalidade,
se não tiverem contestado.
4. O pedido é dependência do processo de inventário, quando o haja, ou do processo de interdição.
Artigo 1437.°
(Processo a seguir no caso de venda. aforamento
ou constituição de ónus em bens de ausente)

1. O disposto no artigo antecedente é também aplicável à venda, aforamento, hipoteca ou constituição
de quaisquer outros ónus sobre bens imobiliários ou
mobiliários do ausente, quando tenha sido deferida a
curadoria provisória ou definitiva e o acto se justifique
para evitar a deterioração ou ruína dos bens, solver
dívidas, custear benfeitorias necessárias ou úteis ou
ocorrer a outra urgente necessidade.
2. O pedido é dependência do processo de curadoria.
SECÇÃO VII

Conselho de família
Artigo 1438.°
(Requerimento

para a constituição e convocação
do conselho de família)

1. Sendo necessário reunir o conselho de família para
autorizar qualquer acto, suprir o consentimento ou deliberar sobre qualquer outra matéria das suas atribuições, será pedida a convocação em requerimento fundamentado. Se o conselho ainda não estiver constituído,
são logo designadas as pessoas que o devam constituir.
2. Se o juiz tiver de nomear os vogais do conselho,
ouve previamente o Ministério Público e pod solicitar as informações que julgue necessárias.
3 . .Ainda depois de constituído o conselho, pode qualquer pessoa, que deva ser preferida, reclamar a sua
admissão em substituição do vogal já nomeado, e pode
a substituição ser requerida por quem tenha int resse
em que o conselho eja constituído devidamente.
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o

juiz decide. a. reclamação depois de produzidas as
provas que admitir e de concluídas outras diligências
que julgue necessárias.
4. O pedido é dependência do processo de inventário, quando o haja.
Artigo 1439~0
(Convocação

do conselho)

1. O juiz designará dia para a reunião do conselho,
com a assistência do requerente,
dos representantes
dos incapazes, dos menores que tenham mais de 14
anos ou dos interditos por prodigalidade, de quaisquer
outras pessoas a quem po sa interessar a resolução do
conselho e do Ministério Público.
2.
obrigatória a comparência pessoal dos vogais
do conselho, do representante dos incapazes e do Ministério Público. A cada um destes é entregue, no acto
da notificação, um duplicado do requerimento inicial.

:e

Artigo 1440.0
(Instrução

e discussão

do processo)

1. No dia designado para a reunião, que se efectua
sob a presidência do juiz, estando presentes, pelo menos, três membros do conselho, são ouvidos o requerente, os incapazes que e tejam presentes, os seus
representantes,
os restantes interessados, incluindo os
que se tenham apresentado espontâneamente,
as testemunhas oferecidas pelo requerente e as que sej am
então apresentadas por qualquer outro in.teressado.
2. Os interes ados podem oferecer qual quer outras
pro\"a.'. mas só são admitidas a que o conselho entenda
necessária .
O (:on8('lho pode ainda exicir mais provas, se as julgar indispeueáveis.
3. ão d pois ouvidos os advogados constituídos e o
Minist -rio Público.
Artig-o 1141.0
(Deliberação)

1. Por fim o COllselho retira, COlU o juiz, para a sala
das conf 'r'llci, s e aí toma a sua delibera\ão,
sem
voto do juiz, por maioria absoluta do YogalS que o
eonst itUCDl.
2. A ti lihel'uç'i1o é in: ertn na acta.
35
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Artigo 1442.°
(Adiamento

da deliberação)

1. Se o conselho não se julgar habilitado a deliberar,
em face das provas produzidas, indicará as diligências
ou os esclarecimentos que considera necessários.
2. Efectuadas as diligências ou obtidos os esclarecimentos, o conselho delibera no dia que tiver ficado
assente ou (lue for designado, não devendo entre a
primeira e a segunda reunião mediar mais de quinze
dias.
Se o dia da segunda reunião ficar logo marcado, são
notificados os vogais que tenham faltado à primeira.
3. Para a segunda reunião, além dos interessados e
do Ministério
Público, só são notificadas as pessoas
que o conselho pretenda ouvir e expressamente indique.
4. O disposto neste artigo e nos dois anteriores não
é aplicável às deliberações que competem ao conselho
de família nos inventários
obrigatórios nem no caso
previsto no artigo 1020.°
ArLigo 1443.°
(Recurso

da deliberação)

1. Da deliberução
do consel ho de família
abe recurso para o tribunal de comarca.
2. O recurso tem efeito suspensivo, salvo e o JUIZ
considerar ueccsstir-iu a execução imediata da deliberação do conselho de Iam ília.
Arbigo 1444.°
(Interposição

do recurso)

O recurso é interposto perante o juiz que tiv r presidido ao conselho, podendo agravar-se para a Relação
do despacho que o não admitir, se () valor da causa
exceder a alçada do ir ibuu ul de comarca.
ArLigo H15.o
(Instrução

do

recurso)

O prazo
de oito dias, contados da notifi 'ação do
despacho <tu adm itu o recurso, os interessudos podem
oferecer alega\,ô<'s est-ritas. Com estas pod nn requerer
quaisquer diligPlH·ias e juntar documentos.
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Artigo 1446.°
(Julgamento

do recurso)

1. Realizadas as diligências que o juiz entenda necessarias, designar-se-á dia para o julgamento. Neste
pode~ll fazer a~egaç?es orais, primeiro o requerente,
depois quem tiver interesse em que seja mantida a
deliberação do conselho de família e por último o Ministério Público. Havendo varies interessados na manutenção da deliberação,
serão todos representados
pelo mesmo mandatário.
Qualquer deles pode ainda oferecer documentos.
2. A decisão é exarada na acta.
Artigo 1447°
(Recurso da decisão do tribunal)

Da decisão do tribunal que confirme a do conselho
de família não cabe recurso; da que a revogar pode
interpor-se para a Relação o recurso de agravo, se o
valor da causa exceder a alçada do tribunal de comarca.
SECÇÃO VIII

Verificação da gravidez
Artigo 1448,0
(Processo

para a verificação

da gravidez)

1. Quando, para qualquer efeito, a mulher pretenda
que se verifique se e tá ou não a:rávida, requererá ao
tribunal ela comarca da sua residência que se proceda
ao rc, pectivo exame.
.
2. erão observadas no exame requenrlo as disposições aplicáveis dos artigos 581.° e ,seguintes. Mas se
houver lugar à nomeação. de pe~I~o~, a reque:ente
nomeia 100'0 um no requerImento inicial ; outro e nomeado pel~ Ministério Públi?o e ? terceiro pelo juiz.
3. ])0 resultado do exame e notificada a requerente,
que dentro de cinco dias pode dizer o que se lhe oferecer. Dar-se-é depois vista ao Ministério Público pelo
mesmo prazo e para o mesmo fim.
4. Em seguida é proferida sentença homologatória
das re po .tas do. peritos ou da maio~ia deles, d~clarandn, e, m harJllonü\ com elas, verificada
ou nao a
trflwidez.
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Artigo 1449.0
(Segundo

exame)

A requerente,
quando notificada
do resultado
do primeiro exame, pode requerer
segundo dentro do prazo
de cinco dias. Neste caso f. também notificada
do resultado do segundo exame e só depois da notificação
se dá vista ao Ministério
Público,
seguindo-se
a sentença nos termos do artigo anterior.
SECÇÃO IX

Provídênclas

conservatõrlas
e euradorla
dos hens do ausente

provisória

Artigo 1450.0
(Providências

conservatórias)

1. Havendo bens abandonados,
por estar ausente o
proprietário,
por estar jacente a herança,
ou por outro
motivo, e tornando-se
necessário
acautelar
a perda ou
deterioração,
serão arrecadados
judicialmente,
mediante
arrolamento
a que se aplica o disposto nos artigos 424.0
e 425.0
2. E ta providência pode ser ordenada oficiosamente
ou a requerimento
do .Miuistério Público
ou de qualquer pessoa. Sendo requerida, o juiz exigirá as provafl
e colherá as informações
que julgue necessárias.
Artigo 1451.0
(Curadori~

provisória)

1. Quando se pretenda
que seja instituída
a curadoria provisória
dos bens do ausente,
é necessário
fundamentar
a medida e indicar os detentores
ou po~suidores dos bens, os herdeiros
presumidos
do ausente
ou, na falta deles, as pessoas que tenham
interesse
na conservação
dos bens.
2. fio citados pa1"<\contestar, além das pessoas m encionadas no número anterior,
o Ministério
l'úhli('o,
H'
não for o l'CqUNCllÜ', c, por éditos de trinta dias, o ausente e quuisqu er ou tros interessados.
.
3. Produzidas
as provas que for m admitidas
e ohhdas as informações
que se considerem
necessárias,
{lavrada a scnteuca.
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4. Sendo deferida
a curadoria
e havendo
mais de
um herdeiro presumido
ou, na sua falta
mais de um
interessado
na conservação dos bens do ausente, é escolhido para curador
o mais idóneo de entre eles.
Artigo 145~.0
(Publicação

da sentença)

1. A sentença que defira a curadoria
é publicada
por editais afixados na porta do tribunal
e na porta
da sede da junta
de freguesia
do último
domicílio
conhecido do au ente e por anúncio inserto no jornal
que o juiz achar mais conveniente.
2. Os editais e o anúncio
hão-de conter,
além da
declaração
de que foi instituída
a curadoria,
os elementos de identificação
do ausente e do curador.
Artigo 1453.0
(Arrolamento

e caução)

1. O curador toma conta dos bens mediante arrolamento e depois de prestar caução, se o juiz por motivos
atendíveis
a não houver dispensado.
ohre a idoneidade
da caução é ouvido o Ministério
Público.
2.
e o curador não prestar a caução arbitrada,
deve
o juiz nomear,
entre os herdeiros
presumidos
do ausente e as pe 'soas que tenham
interesse na conservação do bens, aquele que se ofereça para aprestar.
I est
caso, é puhlicada,
segundo os termos prescritos no artigo anterior,
a nova nomeação, mas RÓ depois
de pre. tada a caução.
0. e não for po~sível nomear curador
que preste
caução, serão o!'; bens entregues
a um depositário.
Artigo
(Cessação

1.~'

O

ntr gues
2. Logo
ente
o
ou, ~ a

14ií4. o
da curadoria)

ausente
,"oHar, os bens só lhe podem ser
pela forma regul~da 110 artigo
que const
no. tnh,unal .a sxistênciu ~o au1u0'3r oncIe reside, e ofiCIOsamente notificado
reoidência
for no e:trangeiro,
avisado por

:11~.0
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carta registada, com aviso de recepção, de que os bens
estão em curadoria provisória; e enquanto não providenciar, continua a curadoria.
SECÇÃO

Arrendamentos

x
judiciais

Artigo 1455.°
(Processo

para

o arrendamento

do quinhão)

1. Quando algum quinhoeiro pretenda que o prédio
seja arrendado judicialmente,
requererá que sejam
citados o possell'u e os outros quinhoeiros para contestarem o pedido ou declararem se concordam no arrendamento.
2. Se houver contestação, o juiz decide depois de
produzidas as provas que admitir e de realizadas outras
diligências que julgue necessárias.
3. Na falta de contestação ou quando esta for julgada improcedente, o pedido é deferido, se com ele
concordar a maioria dos quinhoeiros. Presume-se que
concordam com o arrendamento os quinhoeiros que não
tenham feito qualquer declaração.
Artigo 1456.°
(Forma

do arrendamento)

1. O arrendamento é feito em hasta pública, salvo
se a maioria dos interessados concordar em que se faça
mediante proposta em carta fechada.
2. Em qualquer dos casos se observam as formalidades prescritas para a venda judicial.
Artigo 1457.°
(Pedido

relativo

a benfeitorias)

N os trinta dias po teriores ao arrendam nto pode o
posseiro deduzir, no mesmo processo, o pedido relativo
a quaisquer benfertorms por ele feitas no pré dio e de
que procedesse o aumento da renda, ob ervando-se os
termos do processo ordinãrio, sumário ou sumaríssimo,
conforme o valor.
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de bens comuns)

1. O que fica disposto nesta secção é isrualmente
aplicável ao arrendamento de bens comuns, devendo o
comproprietário
requerente pel1ir a citação dos outros
comproprietários;
mas HÓcom a anuência de todos é
deferido o pedido.
2. A qualquer dos comproprietários é lícito pedir a
importância a que tenha direito com base nas benfeitorias que haja feito.
SECÇÃO XI

Notificação para preíerêncla
Artigo 1459.°
(Processo

da notificação

para preferência)

1. Quando se pretenda que alguém sej a notificado
para exercer, querendo, o direito de preferência, especificar-se-fio no requerimento o preço e as restantes cláusulas do contrato projectado e pedir-se-é que a pessoa
seja notificada para declarar, dentro de oito dias, se
quer preferir.
Autuado o requerimento. ordena-se a notificação pessoal do requerido, por meio de mandado, para dentro
de oito dia. declarar se pretende preferir.
2. Querendo o notificado preferir, deve declará-lo
dentro do prazo fixado, mediante requerimento ou por
termo no processo.
Feita a declaração, se noe vinte dias seguintes não
for c lebrado o contrato, deve o preferente, nos cinco
dias imediatos, requerer que se designe dia e hora para
a parte contrária receber o preço por termo no processo,
sob pena de er depo~itado.
aROa parte contrária, devidamente notificada, não
compor ça ou R r cus e a .receber o preço, o preferente
dsposité-Io-á dentro de vinte e quatro horas.
3.
preferente que não ?b~erve o disposto no número anterior perde o seu direito. _
. .
4. Pago ou depo itado o l?reço, suo os ~ens adJu~lcados ao pl'l'Íerente, r trotrallldO-He os ef~l~os da adjudicação ~L data do pa ....alllcnto ou do dopósito.
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5. Nenhuma oposição é admitida à notiflcação e 036
pelos meios ordinários é lícito aos interessados fazer
valer o seu direito contra os vícios do contrato-promessa
ou do contrato a que este der lugar.
Artigo 1460.°
(Direito de preferência atribuído simultâneamente
a várias pessoas)

1. Se o direito de preferência competir a várias pessoas simultâneamente,
há-de o requerente pedir que
sejam todas notificadas para comparecer no dia e hora
que forem designados, a fim de se proceder a licitação
entre elas. O resultado da licitação é reduzido a auto,
no qual se regista o maior lanço de cada licitante.
2. O direito de preferência é atribuído ao licitante
que ofereça o lanço mais elevado. Perdê-lo-é, porém,
nos casos previstos no artigo anterior.
3. Havendo perda do direito atribuído, este devolve-se ao interessado que tiver oferecido o lanço imediatamente inferior, e assim sucessivamente, mas o prazo
de vinte dias fixado no artigo anterior fica reduzido a
metade. À medida que cada um dos licitantes for perdendo o seu direito, o r querente da notificação deve
pedir que o facto seja notificado ao licitante imediato.
4. No caso de devolução do direito de preferência,
os licitantes não incorrem em responsabilidade se não
mantiverem o seu lanço e não quiserem e cercer o direito.
Artigo 1461.°
(Direito de preferência

sucessivo)

1. Oompetindo O direito de preferência a mais de uma
pessoa sucessivamente, pode pedir-H que sejam todas
notificadas para declarar HC pretendem usar do s u
direito no ca 'o de vir a pertencer-lhes, ou pedir-se a
notificação de cada uma ti. medida que lhe for torando
a sua v z em consequência de renúncia ou perda do
direito do inter ssado anterior.
2. No primeiro caso pros~E'gue o processo em relação
ao pr ferente mais graduado que t .nliu declurudo
querer preferir, mediante prévia notificação j se este
perder o seu direito, proceder-i e-á da III sma forma
quanto ao mais graduado dos restantes, e assim sucossivamcnt .
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Artigo 1462.°
(Direito de preferência pertencente

a herança)

1.. Co~petind?
O direito
de preferência
a herança,
pedir-se-é no tri bunal do lugar da sua abertura
a notificação do cabeça-de-cu
al, salvo se os bens a que
re peita e tiverem licitados ou incluído
em algum dos
quinhões,
~)Qrq~e neste caso deve pedir-se a notificação
do res pectivo mteres ado para ele exercer o direito.
2. O cabeça-de-ca
al, logo que sej a notificado,
requererá
uma conferência
de interessados
para se deliberar
se a herança
deve exercer o direito de preferência.
3. O proces o é dependência
do inventário,
quando
o haja.
Artigo 1463.°
(Direito de preferência pertencente

aos cônjuges)

1. Se o direito de prefer~n('ia pertencer
m comum aos
cônjuges,
é pedida a notificação
do marido;
mas, não
querendo este preferir,
ou tendo perdido o direito, pode
também exercê-lo a mulher,
se estiver pendente
acção
de divórcio, de declaração
de nulidade
ou anulação do
ca amento, de separação de pessoas e bens ou de simples
eparação
de bens, devendo nestes casos pedir-se que
ela sej a notificada.
2. O prazo para a declaração de preferência,
no ca o
de o marido perder o direito, conta- e a partir da data
m qu à mulher for notificada
a perda.
Artigo 1464.°
(Direito de preferência pertencente
a várias pessoas)

em comum

1. e o direito de prefNêllcia
pertencer
em comum
a várias pessoas, será. pedida a notificação
de todas.
2.
uando
e apre ente a preferir
mais de uma, .a
prioridade
' determinada
p~10 .maior volume ~os q~Inhõ s. lla\'l'ndo
perda do direito, observar-se-a
o disposto na parte final do n;" 2.do artigo 1401;°
..
t o. quiuhõe s forem 1 T\U\ls,
proc d r-se-a a Iicitaçôc, , n s t -rmo: do artigo 1400.°

1308

ORDEM DO EXERCITO N.o 14

1." Série

Artigo 1465.°
(Exercício
da preferência
quando a alienação
já tenha
sido efectuada
e o direito caiba a várias pessoas)

1. Se já tiver sido efectuada a alienação a que respeita o direito de preferência e este direito couber simultâneamente
a várias pessoas, o processo para u
determinação
do preferente segue os termos do artigo 1460.°, com as alterações seguintes:
a) O requerimento inicial é feito por qualquer das
pessoas com direito de preferência;
b) O licitante a quem for atribuído o direito deve,
no prazo de vinte dias, depositar a favor do comprador
o preço do contrato celebrado e a importância da sisa
paga, salvo, quanto a esta, se mostrar que beneficia
de isenção ou redução e, a favor do vendedor, o excedente sobre aquele preço;
c) O licitante deve ainda, nos trinta dias seguintes ao
trânsito em julgado da sentença de adjudicação, mostrar
que foi proposta a competente acção de preferência,
sob pena de perder o seu direito;
d) Em qualquer caso de perda de direito, a notificação do licitante imediato é feita. oficiosamente.
2. A apresentação do requerimento para este processo
equivale, quanto à caducidade do direito de preferência,
à instauração da acção de preferência.
3. O disposto neste artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, aos casos em que o direito de preferência cabe a mais de uma pessoa, sucessivamente.
Artigo 1466.°
(Regime

das custas)

1. As custa
dos processos referidos nesta secção
serão pagas pelo requerente, no caso de não haver declaração de preferência, e pela pessoa que d larou querer
preferir, nos outros casos.
Se houver vários declarantes,
as custas são pagas
por aquele a favor de quem venha a ser proferida. sentença de adjudicação ou por todos eles, se não chega.r
a haver sentença.
2. Fora dos casos de desistência total, a desi tência
de qualquer declarante tem como efeito que todos 08
actos processuai que lhe digam respeito se consideram,
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para efeitos de custas, como um incidente da sua responsabilidade.
3. Quando os proces os tenham sido instaurados depois de celebr~do o contrato que.dá.lugar à preferência,
aquele que VIer a exercer o direito haverá as custas
pagas da pessoa que devia oferecer a preferência.
SECÇÃO XII

Herança

jacente

Artigo 1467.°
(Declaração

de aceitação

ou repúdio)

1. Aberta a herança, se os herdeiros, sendo conhecidos, não a aceitarem expressa ou tàcitamente, pode o
Ministério Público ou quem nisso tiver interesse requerer, no tribunal da abertura, que sejam citados
para. no prazo que o juiz designar, declararem se a
aceitam ou repudiam.
2. Qualquer declaração é reduzida a termo, devendo,
no caso de repúdio, ReI' outorgada a competente escritura, no prazo que for de ignado.
3. Na falta de declaração ou não sendo lavrada a
escritura de repúdio, a herança tem-se por aceita.
Artigo 1468.°
(Citação

sucessiva

dos herdeiros)

Se o citados repudiarem a herança, são sucessivamente citado o.' herdeiros conhecidos que se seguirem,
até não haver quem prefira tl su iessão do Estado.
Artigo 1469.°
(.4cção sub·rogatória)

1. e os crl'clO!'f.'sdo herdeiro que repudiou pretenderem ac itnr u heranca para serem pagoH pelos bens
dela, nos termos da lei eivil, assim o hão-de declarar
no prazo de vinte dias, a contar daquele em que tenham
conhecimento do rppúdio.
2. Feita a declaração, os credores deduzirão, pelo
meio compdl'lltc, o pedido do seu crédito contra o repudiante ' contra aqueles p.ara quem tenham passado
os bens por Ieito do repúcho. Obtendo sentença favorável, podem '_·el'uhí.-Ia contra a herança.
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Artigo 1470.°
(Nomeação

de curador

à herança)

1. Quando a herança jacente necessite de curador,
oficiosamente ou a requerimento de
qualquer legatário, credor ou interessado em que haja
quem represente a herança no tribunal.
2. As atribuições do curador cessam logo que a
herança esteja aceita ou declarada vaga.
é este nomeado

SECÇÃO XIII

Exercício da testamentaria
Artigo 1471.°
(Nomeação

do testamenteiro)

1. Competindo ao juiz a nomeação do testamenteiro
ou executor do testamento, pode qualquer interessado
requerê-la, identificando os outros interessados e designando, se quiser, aquele que em seu entender reúne
melhores condições para o desempenho da incumbência.
2. Os interessados que o requerente identificar
ão
citados para contestar.
3. Produzidas as provas que forem admitidas e realizadas outras diligências que o juiz considere necessárias, é feita a nomeação.
4. Não havendo contestação, aR custas são da responsabilidade de todos OR interessados.
Artigo 1472.0
(Escusa do tcstamcntciro~

1. O te. tamenteiro que ae quiser demitir depois de
ter aceitado o encargo deve pedir escusa, alegando o
motivo do pedido
identificando todos os iuterossadoe,
que são citados para contestar.
2. O juiz decide, d pois d produzidas as prOYl\Sque
admitir.
3. :€ aplicável a este processo o disposto no n." 4 do
artigo antecedent .
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Artigo 1473.°
(Remoção do testamenteiro)

.0 interessado que pretenda a remoção do testament~lrO e,xporá os fa~to que justificam o pedido e identiflcarã todos o interessados. Só o testamenteiro
é
porém, citado para contestar.
'
Artigo 1474.°

°

(Processo

para o exame do testamento)

1.
interessado que pretenda examinar o testamento
ou extrair dele alguma cópia pode requerer que o testamenteiro seja citado para o apresentar no tribunal.
2. Se não cumprir dentro do prazo marcado pelo
juiz nem comprovar justo impedimento, o citado é removido da te. tamcntaria,
independentemente
da responsabilidade criminal por desobediência.
Artigo 1475.°
(Dedução

dos pedidos a que se referem
os artigos anteriores)

Os pedidos a qne se referem os artigos anteriores
são dependência do processo de inventário, quando o
haja, salvo se tiver havido processo de nomeação de
testamenteiro, ponjlle neste «aso nele serão dedusidos
e processados os pedidos constantes dos artigos 1472.°
e seguintes.
SECÇÃO

XIV

Venda de bens pelo testamenteiro
Artigo 1476.°
(Petição

para

ii

venda de bens pelo testamenteiro)

1. Se' o t.esta1llC'ntl'iro quiser promover a venda de
b ms, nos ca~o~ em que a lei O pormitc. apreRe~tartÍ
ti conta das d('spesa
feitas 011 a fazer e reque!era q.ue
sejam citados Os h('n]l'iros para 1~0 prazo de vinte dias
1h(\ forn('('l'rt'Jl) O' meio 11c(,l':-;s(ÍrlOS•ou contestarem as
do: .pesas, ou d,'sigllarl'lll os bens ([ue hão-de ser vend idus.

2. E. t pedido é el(lr(,ll(I~IlCia do im'entário,

O

haja.

quando
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Artigo 1477.°
(Termos

a seguir

no caso de contestação)

1. Se os herdeiros contestarem as despesas, pode o
testamenteiro responder dentro de cinco dias, a contar
do termo do prazo para a última contestação, devendo
com a resposta oferecer o rol de testemunhas, em número não superior a oito, e requerer os outros meios
de prova.
2. Produzidas as provas que forem admitidas e realizadas outras diligências que o juiz considere necessárias, é proferida a decisão; mas pode ordenar-se, a
requerimento do testamenteiro, que os contestantes
depositem, no prazo de cinco dias, a importância indispensável para a satisfação das despesas urgentes autorizadas por lei, sob pena de ficar sem efeito a contestação.
Feito o depósito, pode o testamenteiro levantá-lo antes da decisão final, se prestar caução.
Artigo 1478.°
(Termos

a seguir

na falta

de contestação)

1. Se os herdeiros nem contestarem as despesas nem
designarem bens, são vendidos aqueles que o testamenteiro indicar.
2. Não havendo acordo dos herdeiros quanto à designação dos bens ou sendo insuficiente o produto dos
vendidos, designará o juiz os que forem necessário,
preferindo os móveis e, dentre estes, os menos preciosos ou de mais difícil conservação.
3. A venda é feita pela forma que o juiz determinar.
SECÇÃO xv
Exercíclo de díreítos sociais
SUBSECÇÃO

I

Inquéritos judiciais
Artigo 1479.°
(Processo

para ser ordenado

o inquérito)

1. Os sócios que pretendam fazer proceder a inquérito judicial nos Iivro , do umentos, contas
papéis
da soei dado, no. aso em que a lei o permite, e '-
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porão os motivos do inquérito e indicarão os pontos de
facto que lhes interesse averiguar.
2. O inquérito pode ser requerido na própria fase da
liquidação extrajudicial
da sociedade.
3. A sociedade é citada para responder: na falta de
resposta, é logo ordenado o inquérito; havendo resposta, o juiz decidirá se há motivo para proceder à
diligência.
Artigo 1480.°
(Como

se faz

o inquérito)

1. No despacho que ordene o inquérito, o JUIZ fixa,
entre os pontos de facto indicados, os que a diligência
deve abranger.
2. Procede-se em eguida à nomeação de peritos e
ao inquérito, observando-se o que se acha disposto
quanto a exames.
Artigo 1481.°
(Providências

conservatórias)

Em consequência do inquérito, pode o juiz, sendo-lhe
requerido, ordenar as providências que considere necessárias à garantia dos sócios, dos obrigacionistas. dos
restantes credores ou da própria sociedade.
Artigo 1482.°
(Publicidade

dos

resultados

do inquérito)

Se o res ultado do inquérito não confirmar as suspeita elo requerente, a direcção ou a gerência da sociedade
pode exirrir a publicação do relatório e das conclusões
do peritos ou só das concluo ões, no jornal que para
o efeito indicar.
Artigo 1483.°
(Regime

das custas)

1. As custas do procesRo são pag-as pelos requerentes,
salvo e forem ordenadas as providências previstas no
artigo 1481.°, poi nesse caso a direcção ou gerência _d.a
sociedade r . ponde por todas as custas. A rssponsabil.idade dos requerentes p~la custas. abrange oas despesas
Com a publicação refenda no artIgo 1482. , quando a
ela haja Iuzar.
."
.
2. e, III con: equêncla. ~o inquérito,
for proposta
aleuma accão, a r spomablhdad
dos requerentes pelas
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custas considera-se de carácter provisório: quem for
condenado nas custas da acção paga também as do inquérito. O mesmo se observará quanto à responsabilidade da direcção ou gerência, se o resultado da acção
a ilibar de toda a culpa quanto às suspeitas dos requerentes.
SUBSECÇÃO

II

Destituição de administrador
Artigo 1484.0
(Exigência

de justificação judicial
de administrador)

para de,tituição

Quando a administração social conferida a um sócio
por cláusula especial do contrato não possa ser revogada sem ocorrer causa legítima, o administrador não
é privado dos seus poderes enquanto não for convencido
judicialmente
de que há fundamento para a destituição.
Artigo 1485.'
(Processo

para a destituição)

1. Pode qualquer sócio requerer a destituição, expondo os factos que a justificam.
2. O administrador arguido é citado para contestar.
3. O juiz não decide em ouvir, sendo possível, os
restantes sócios.
SUBSECÇÃO

III

Convocação de reuniões e assembleias

de sócios

Artigo 14. 6.o
(Processo

a observar)

1. Quando, em qualquer sociedad , dei e de s fazer
a convocação da assembleia geral ordinária ou e traordinária ou de reunião dos sócios, ou quando, por qualquer forma, se impeça a sua realização ou o seu Iun('iou a.m e n to, podo roquercr-s'
ao juiz que faça a
convocação ou que autorize o requerente a fazê-lu.
2. Junto o título constitutivo da RO iedade, o juiz,
dentro do oito dias, procederá às avoriguações que ntenda n cessár'ias, ouvindo a administração
da so .iedado, quando o julgue conveni nte, o de idirú,
3. Se deferir o pedido, dignará
a p . soa que há-de
exercer a função de president
ord narã as diligên-
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cias que forem indispen áveis para se efectuar a reunião ou a assembleia.
Para exercer a função de presidente só deixará de
ser designado um sócio quando razões fortes mostrem
a conveniência de ser designado um estranho. Neste
caso, será escolhida pessoa de reconhecida idoneidade.
SUBSECÇÃO IV

Redução do capital social
Artigo 1487.°
(Instrução

do requerimento
para a redução
social)

do capital

1. .Â. sociedade comercial que pretenda reduzir o seu
capital apresentará no tribunal, com o projecto de redução registado provisoriamente, documento que prove
o acordo de todos o credores, ou inventário e balanço
pelos quais se mostre que o capital efectivo restante
excede em dois terços a importância do passivo da sociedade.
2. Se o juiz julgar provados estes requisitos, ordenará que seja publicada a deliberação da sociedade.
Artigo 148B.o
(Oposição)

No' trinta dias seguintes à publicação pode qualquer
sócio ou credor di idente deduzir oposição à redução.
Artigo 1489.°
(Decisão)

....

1. Havendo oposições, o juiz .verifica se está justificada a qualidade dos opoentes e mdefere as que tiverem
sido deduzidas por opoentes que desde logo possam
considerar-. e ilecítimos2. dmitida a1cruma oposição, é su: pensa a deliberação
notificada ea sociedade para responder no prazo
d oito dia, I';rg'uindo-se, apóR a reeposta, os termos
do processo umário.
.
_
.
3. .Â. • cretaria certificará que a dehberaçao fOI suspensa
nviará a certidão ao conservador para que
~te faça o averhamento dn suspen ão à margem do regIsto provi ório da deliberação.
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Averbamento, conversão e depósito
de acções e obrigações
Artigo 1490.°
(Direito

de pedir o averbamento

de acções ou obrigações)

1. Se a administração de uma sociedade não averbar,
dentro de dez dias, as acções ou obrigações que lhe
sejam apresentadas para esse efeito, ou não passar, no
mesmo prazo, uma cautela com a declaração de que os
títulos estão em condições de ser averbados, pode o
accionista ou obrigacionista
pedir ao tribunal
que
mande fazer o averbamento.
2. A sociedade é citada para contestar, sob pena de
ser logo ordenado o averbamento.
3. À contestação pode o autor responder em cmco
dias.
4. Só é admissível prova documental.
5. A cautela a que se refere o n." 1 tem o mesmo
valor que o averbamento.
Artigo 1491.°
(Execução

da decisão judicial)

1. Ordenado definitivamente o averbamento, o interessado requererá que a sociedade sej a notificada para,
dentro de cinco dias, cumprir a decisão.
2. Na falta de cumprimento, é lançado nos títulos
o pertence judicial, que vale para todos os efeitos como
averbamento, ficando os administradores
responsáveis
sujeitos à pena do crime de desobediência qualificada,
sem prejuízo das perdas e danos a que derem causa.
N a mesma responsabilidade
incorrem os que se recusem a reconhecer valor ao pertence judicial.
Artigo

1492.°

(E~eitos da decisão)

1. Os efeitos do averbamento ordenado judicialmente
retrotraem-se à data em que os títulos tenham ido apresentados à administração da sociedade.
2. Os títulos e documentos são entr gues ao interessado logo que o processo esteja findo.
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Artigo 1493.0
(Conversão

de títulos

nominativos

em títulos

ao portador)

1. O disposto nos artigos anteriores é aplicável ao
caso de o accionista ou obrigacionista ter o direito de
exigir a conversão dum títuro nominativo em título
ao portador e de a administração da sociedade se recusar a fazer a conversão.
2. Ordenada esta, se a administração se recusar a
cumprir a decisão, lançar-se-é nos títulos a declaração
de que ficam sendo ao portador, incorrendo os administradores na responsabilidade
cominada no artigo 1491.
0

Artigo 1494.°
(Depósito

de acções ou obrigações

na Caixa Ceral de Depósitos)

O depósito de acções ou obrigações ao portador, necessário para se tomar parte em assembleia geral, pode
ser feito na Caixa Geral de Depósitos, quando a administração da sociedade o recusar.
Artigo 1495.0
(Como se faz o depósito)

1. O depósito é feito em face de declaração escrita
pelo interessado, ou por outrem em seu nome, em que
se identifique a sociedade e se designe o fim do depô-

ito.
2. A declaração é apresentada em duplicado, ficando
um dos exemplares em poder do depositante,
lançamento de se haver efectuado o depósito.

com o

Artigo 1496.0
(Eficácia do depósito. Responsabilidade
o não reconhecer)

de quem

1. O pre idente da assembleia. ge:al. é obrigado a
admitir nela os accionistas ou obrIgaCIOnIstas que aprent m o documento do depósito, desde que por ele se
mo tro ter m o títu) os ido depositados no prazo l~g~l
po uir o depositante o número de títulos necessano
para tomar parte na assembleia.
b '1' d d
2.
as im
não fizer, incorre na re ponsa inca e
cominada no artigo 1491.
0
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VI

Exame da escrituração e documentos
Artigo 1497.°
(Processo

a observar)

1. O SOClO a quem sej a recusado o exercício do direito que tenha de examinar a escrituração e os documentos concernentes às operações sociais pode requerer ao tribunal que o exame lhe seja facultado,
indicando os factos que pretende averiguar, bem como
a pa~te da escrituração e os documentos que desej a
examinar.
O requerente pode solicitar que seja autorizado a
fazer-se acompanhar por um técnico da sua escolha.
2. A sociedade é citada para contestar, sob pena de
ser logo deferido o pedido.
3. O requerente pode responder à contestação em
cinco dias.
Artigo 1498.°
(Limites

do exame)

Se o pedido for deferido, o juiz fi 'a a parte da escrituração e os documentos que devem ser facultados
ao requerente e os dias e horas em que pode examiná-los no escritório da sociedade.
Artigo 1499.°
(Execução

da decisão)

1. Se a administração
da sociedade não cumprir a
decisão depois de lhe ser notificada, pod o sócio requerer a apr onsão dos livros e documentos para lhe
serem facultados no tribunal, oferecendo logo a proY:1
da desobediência.
2. Deferido o requerim nto, o juiz 11. a O prazo pa~a
o exame, incorrendo os administradores
respon áveis
nas sanções cominadas no artigo 1491.°
a. ]<'inclo o xamo ou () prazo para ele, o. Iivros e
documentos apreendidos são r stituídos t~sociedade 111dopcnrlentemente
ele requerim nto.

1. Série
A
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VII

Investidura em cargos sociais
Artigo 1500.°
(Processo

a s'"eguir)

1: Se un;ta pes~oa eleita ou nomeada para um cargo
ocial for impedida
de o exercer, pode requerer
a investidura
judicial,
justificando
por qualquer
meio o
eu direito ao cargo e indicando
as pessoas a quem
atribui
a obstrução
verificada.
Estas pessoas são citadas para contestar,
sob pena de deferimento.
2. À contestação
pode o requerente
responder
no
prazo de cinco dias.
Artigo 1501.°
(Execução

da decisão)

1. Uma vez ordenada,
é a investidura
feita por
funcionário
da secretaria
judicial na sede da sociedade
ou no local em que o cargo haja de ser exercido e
nesse momento se faz entrega ao requerente
de todas
as coisas de que deva ficar de posse, para o que se
efectuarão
as diligências
necessárias,
incluindo
os
arrombamentos
que se tornem indispensáveis.
2. O acto é notificado
aos requeridos
com a advertência de que incorrem
na pena do crime de des?bediência
e praticarem
qualquer
facto que eonstrtua
obstáculo
ao exercício do cargo por parte do empossado.
SECÇÃO XVI

Prov id êncías relativas

a navios ou sua carqa

Artigo 1502.0
(Realização

da vistoria)

1. A vj storj a destinada
a conhecer elo estado de naviga bílidade
do navio é requerida
pelo capitão
ao
tribunal
a qu pertença o porto em que se achar surto
O

navio.
2. Com o requerimento

é apresentado

.
.
o inventãrio

de hordo.
' .
3. O juiz nomeia os ppritos que julgue necessal'lOS
e idón os para a apreciação
das diycrsns partes do na-
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vio e fixa o prazo para a diligência, que se realiza
sem intervenção do tribunal nem das autoridades marítimas do porto.
4. O resultado da diligência constará de relatório
assinado pelos peritos e é notificado ao requerente.
Artigo 1503.°
(Outras

vistorias

em navio ou sua carga)

1. Os mesmos termos se observarão em todos os casos em que se requeira vistoria em navio ou sua carga,
fora de processo contencioso.
2. Sendo urgente a vistoria, pode a autoridade marítima substituir-se ao juiz para a nomeação de peritos
e determinação da diligência.
Artigo 1504.°
(Aviso no caso de ser estrangeiro

o navio)

1. Se o navio for estrangeiro e no porto houver
agente consular do respectivo Estado, deve oficiar-se
a este agente, dando-se-lhe conhecimento da diligência requerida.
2. O agente consular é admitido a requerer o que
for de direito, a bem dos seus nacionais.
Artigo 1505.·
(Venda

do navio por inavigabilidade)

1. Quando o navio não possa ser reparado ou quando
a reparação não sej a. justificável por antieconómica,
pode o capitão requerer que se decrete o. sua inavigabilidade, para o efeito de poder aliená-lo em autorIzação do proprietário.
2. A vi teria é feita pela forma e tabelecida no a~tigo 1502.·, notificando-se o intere ado para a i tirem, querendo, à diligência.
3. Se os peritos concluírem
pelo. inavigabilidade
ab oluta ou relativa do navio, as im e declarará
autorizar- e-IÍ a venda judicial do navio
euS pertences.
4. :e aplicável ao ca o regulado ne te artigo o preceituado no artigo anterior.

1.- Série
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Artigo 1506.u
(Autorização

judicial

para actos a praticar

pelo capitão)

. ~u~ndo O capit~o do navio careça de autorização
judicial para praticar certos actos, pedi-Ia-é ao tribunal do porto em que o navio se acha surro. A autorização é concedida ou negada, conforme as circunstâncias.
Artigo 1507. o
(Nomeação

de consignatário)

1. A nomeação de con ignatário para tomar conta
de fazendas que o destinatário se recuse ou não apresente a receber é requerida pelo capitão ao tribunal da
comarca a que pertença o porto da descarga.
2. O juiz ouve o destinatário ou o consignatário
sempre que resida na comarca e, se julgar justificado
o pedido, nomeia o con ignatário e autoriza a venda
das mercadorias por alguma das formas indicadas no
Ilrtigo 883.
0

LIVRO IV
Do tribunal

arbitral

TITULO I
Do tribunal

arbitral

voluntário

Q_.\.PITULO 1

Do compromisso

e da cláusula compromissória
Artigo 1508.0

(Admissibilidade

do compromisso

arbitral)

E admi ível O compromi 80 pelo qual determinado
litígio, ainda que afecto ao rribunal , deva ser decidido por um ou mai árbitro.
Artigo 1509.0
(Capac:id,de

dos compromitentes)

1. O compromitente
hão-de er pes oas hábeis para
contratar.
.
2.
r re entante
da pe soas colectívas e. dos
incapaz
o~ nu ente ó podem celebrar compromIssos
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nos precisos limites das suas atribuições ou precedendo
autorização especial de quem deva concedê-la.
O mandatário necessita de procuração com poderes
especIaIs.
Artigo 1510.°
(Validade

do compromisso)

Não é válido O compromisso sobre relações jurídicas
subtraídas ao domínio da vontade das partes.
Artigo 1511.°
(Requisitos

do compromisso)

O compromisso arbitral tem de ser feito por escrito
e há-de individualizar
com precisão o litígio a decidir
e o árbitro ou árbitros a quem é cometida a decisão.
Artigo 1512.°
(Caducidade

do compromisso)

1. O compromisso fica sem efeito:
a) Se, em qualquer estado da causa, todos os interessados o revogarem por escrito de força igual ao da
sua constituição;
b) Se algum dos árbitros falecer, se escusar, se impossibilitar de exercer as funções ou se a nomeação ficar
sem efeito, desde que as partes não acordem na nomeação de outro, no prazo de trinta dias, a contar da
data em que ocorrer o facto;
c) Se não chegar a formar-se maioria absoluta sobre a decisão do litígio;
d) Se os árbitros não proferirem li decisão dentro
do prazo fi 'ado no compromisso ou em escrito posterior ou, quando não tenha sido fixado, dentro do prazo
de seis meses, 'alvo se as partes acordarem na prorro·
ga\,[o.
2. Respondem por perdas e danos os árbitros que
derem causa li que a decisão dei. o do ser proferida
dentro do prazo estabelecido.
Artigo 1513.°
(Cláusula

1. :B também válidn
decididas por árbitros

compromissória)

a cláusula pela qual devam s~r
questões qu venham u su ·CI·

1." Série
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tar-se entre as partes, contanto que se especifique o
acto jurídico de que as questões possam emergir.
2. E tipulada a cláusula compromissória, se surgir
alguma questão abrangida por ela e uma das partes se
mostrar remissa a celebrar o compromisso, pode a outra
requerer ao tribunal da comarca do domicílio daquela
que e designe dia para a nomeação de árbitros.
3. As partes são notificadas pe soalmente para comparecer no dia que for designado.
Se não chegarem a acordo quanto à nomeação dos
árbitros, cada uma delas nomeia um e o juiz nomeia
o terceiro.
Recusando-se a parte remi sa a nomear árbitro, é
e te também nomeado pelo juiz.
4. A falta de alguma das partes determina o adiamento da diligência e, se não for justificada, a condenação em multa. Não há novo adiamento por falta
de qualquer das partes.
Se no dia novamente designado não comparecer o
requerente, entende-se que desiste da diligência, salvo
se, estando pre ente a outra parte, ela se conformar
com o obj ecto do litígio indicado no requerimento inicial e requerer que se proceda imediatamente à nomea\,ão do árbitros. Neste último ca 'o, o juiz nomeia
árbitro pelo requerente.
_-ão comparecendo a parte remissa, cabe ao JUIZ a
nomeação
do respectivo árbitro.
5. No ado de nomeução dos árbitro' devem as partes
fi,"ar com precisão o obj ecto do litígio. . .
e não checarem a acordo, re .olve o JUIZ, havendo
recurso da re olução tomada.
C.\.PI'fULO II

Dos árbitros
\rtigo 1514.°
(Nomeação

1.
paz 'S e
2. Os
pod m

dos árbitros)

árbitros hão-de er cidadãos portugueses, caele r 'conhecida probidade.
_
úr hif ro e~eoJhido~ por a .ordo das parte nuo
r roeu .arlos, ainda que seju por motivos super-
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venientes; mas fica sem efeito a nomeação do árbitro
a quem sobrevier circunstância
que, nos termos das
alíneas a), b) e g) do n. ° 1 do artigo 122. 0, o inibiria
de ser juiz.
Aos árbitros não nomeados por acordo das partes é
aplicável o regime de impedimentos e recusas dos peritos.
Artigo 1515.°
(Liberdade

de aceitação;

escusa)

1. Ninguém pode ser obrigado a funcionar como árbitro j mas a pessoa que tiver aceitado o encargo só
pode pedir escusa por causa superveniente que a impossibilite absolutamente de exercer a função.
2. Considera-se aceito o encargo se o árbitro praticar algum facto que importe necessàriamente
aceitação ou se deixar passar o período de dez dia, a
contar da data em que lhe tenha sido comunicada a
nomeação, sem informar, por escrito, qualquer da
partes de que não quer exercer a função.
3. A escusa fundada em impossibilidade
superveniente será requerida ao tribunal da comarca do domicílio do escusante ou da comarca em que e tenha instalado o tribunal arbitral, se a impo sibilidad
ocorrer
depois da in talação deste j com o requerimento
são
apresentadas todas as provas.
Notificadas as partes para dizer o que tiverem por
conveniente e produzidas as provas, o juiz d cidirá.
CAPITULO III

Do processo
Artigo 1516.°
(Regulamentação

do proceslo)

1. As part s podem de ignar, no compromiaso ou e~
escrito posterior, a comarca
m <.tu
in tala. o tribunal arbitral, as p ons que hão-de
rvir como funcionários judiciais, o árbitro qu deve int rvir na pre-
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paração do processo, os termos a seguir nesta preparação e a remuneração das pessoas que intervierem. Na
falta de estipulação, observar-se-á o que vai disposto
nos artigos seguintes.
2. Se a preparação for cometida a um dos árbitros,
exercerá ele, para esse fim, jurisdição igual à do juiz
de direito.
Artigo 1517.0
(Onde

e como

funciona

o tribunal)

1. A preparação do processo compete ao juiz de direito e o tribunal instalar-se-á no tribunal da comaroa
em que a cau a devia ser proposta, segundo as regras
normais de competência j' o processo corre na secção que
a distribuição determine, podendo os árbitros assistir
a todos os actos de in trução.
2. Quando a preparação do processo competir a um
dos árbitros, de ignará e te as pessoas que hão-de servir
como funcionários judiciai
e bem assim o local onde
se instalará o tribunal arbitral.
3. A remuneração dos árbitros e dos funcionários é
regulada no Código da Custas Judiciais.
Artigo 1518.0
(Juramento

dos árbitros)

o

juiz da comarca em que e in tale o tribunal arbitral deferirá ao árbitro
o juramento de exercerem
con ciencio amente a' ua funções.
Artigo 1519.°
(Termos

do processo)

1. O termo do pr .. , o 5:0 o ~~e, segundo este
Cõdigo, orr pondam à causa a deCldl~.
2. Mas . e a: pnrte: tiv -rem, na cla~ ula compromi õria, no compromisso ou m
crito P?sterlOr,
autorizado o. árhitro. a julgar !'gundo a eqUld~de, a
autoriza ão envolve nece arinmente fi on(':sst~O da
f uldad
de () trbitro d('h'rminar mo' trâmite a
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seguir na instrução do processo, devendo, porém, ser
sempre ouvidas as partes depois da preparação e antes
da decisão da causa.
CAPITULO

IV

Da decisão
Artigo 1520.°
(Poderes de julgamento)

1. Se os árbitros forem autorizados a julgar segundo
a equidade, não ficam sujeitos à aplicação do direito
constituído e decidem conforme lhes parecer justo.
2. Não lhes tendo sido conferido esse poder, apreciam os factos e aplicam o direito como o faria o tribunal normalmente competente.
Artigo 1521.°
(Como se lavra a decisão)

1. O julgamento é feito em conferência, servindo de
relator o árbitro que tiver preparado o processo. Se a
preparação tiver pertencido ao juiz de direito, os árbitros resolverão qual deles há-de servir de relator.
No caso previsto no artigo ]513.°, é aplicável o disposto no n.? 2 do artigo 1526.°
2. O acórdão é lavrado e datado pelo relator e assi
nado por todos.
3. Proferida a decisão, o processo é logo entregue na
secretaria judicial da comarca em que o tribunal tiver
funcionado. A notificação do acórdão e iodos os termos
posteriores incumbem aos respectivos funcionários judiciais, conforme a distribuição.
Artigo 1522.°
(Valor da decisão)

A decisão dos árbitros, à qual
aplicável o disposto
no artigo 716.°, tem a mesma força que uma sentença.
proferida pelo tribunal de comarca.
é

1.' Série
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V

Dos recursos
Artigo 152a. o
(Regime dos recursos)

Se as partes não tiverem renunciado aos recursos, das
decisões dos árbitros cabem para a Relação os mesmos
recursos que caberiam de despachos e sentenças proferidas pelo tribunal de comarca.
Artigo 1524.°
(Renúncia

aos recursos)

A concessão,. aos árbitros, da faculdade de julgarem
segundo a equidade, envolve necessàriamente a renúnera aos recursos.
TíTULO II
Do tribunal

arbitral

necessário

Artigo 1525.°
(Regime do julgamento

arbitral

necessário)

Se o julgamento arbitral for prescrito por lei especial, atender-se-á ao que nesta estiver determinado.
Na falta de determinação, observar-se-á o disposto nos
artigos seguintes.
Artigo 1526.°
(Nomeação

dos árbitros.

Árbitro

de desempate)

1. Pode qualquer da partes requerer a notificação
da outra para a nomeação de árbitros, aplicando-se,
com as necessárias adaptações, o estabelecido no artigo 1513.° e no último período do n." 2 do artigo 1514.0
2. O terceiro árbitro vota empre, mas é obrigado a
conformar-se com um dos outros, de modo que faça
maioria sobre o pontos em que haja divergência.
Artigo 1527.°
(Substituição

dos árbitros.

Responsabilidade

dos remissos)

1. Se em relação a algum dos árbitros se verificar
qualquer das circunstâncias previstas na alínea b) do
n." 1 do artigo 1512.°, procede-se à nomeação de outro,
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nos termos do artigo anterior, cabendo a nomeação a
quem nomeara o árbitro anterior, quando possível.
2. Se a decisão não for proferida dentro do prazo, é
este prorrogado por acordo das partes ou resolução do
juiz, respondendo por perdas e danos e incorrendo em
multa os árbitros que injusti:ficadamente tenham dado
causa à falta.
No caso de qualquer nova falta, os limites da multa
são elevados ao dobro.
Artigo 1528.0
(Aplicação das disposições relativas ao tribunal
arbitral voluntário)

Em tudo o que não vai especialmente regulado observar-se-á, na parte aplicável, o disposto no título anterior.
Ministério da Justiça, 28 de Dezembro de 1961. O Ministro da J ustiça, João de Matos Antunes Varela.
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