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SUMÁRIO
N.° 1 —31-1-19$2

-

DECRFEOS-LEIS
Píg.

6/82—12-1-1982—Regulamenta o ensino da condução de veí
culos automóveis. (Revoga os artigos 51.°, 52.° e 53.° do
Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 39 672,
de 20 de Maio de 1954)
17/$2—26-1-1982—Reestrutura os gabinetes dos membros do
Conselho da Revolução
20/82— 28-1-1982—Estabelece a constituição das forças arma
das portuguesas, define as competências e atribuições do
CEMGFA e fixa a estrutura interna do EMOFA
/22/82
30-1-1982
Revoga o Decreto-Lei n.° 354-A/80, de
5 de Setembro. (Não considera, na contagem dos prazos
previstos no n.° 2 do artigo 38.° do Estatuto do Oficial
do Exército, o tempo de frequência de cursos, diligências
ou estágios determinados pelo Exército)
—

2

—

8

DECRETOS REGULAMENTARES
/4/82— 15-1-1982—Dá nova redacção a vários artigos do Có
digo da Estrada

9

PORTARIAS
2-10-1981 —Aprova o modelo do brasão de armas do Regi
mento de Engenharia n.° 1
28-10-1981
Aprova o modelo do brasão de armas da Escota
de Sargentos do Exército

21

—

25

SUMÁRIO

1V

I. Série

DESPACHOS
-l2-19ui1 —Fixa a data de 29 de Junho para dia festivo do
Serviço de Transportes
4-1-1982—Subde]ega no director do Serviço de Pesoat eom
petência que foi delegada no Ajudante-General do Exército
5-A/SZ—7-l-19$2—Extingue, em 31 de Março de 1982, a
Comissão para a Regularização e Extinção das Contas das
Regiõs Militares e Comandos Territoriais Independentes
(CRECUL)
4-1-1982—Subdelega no chefe da Repartição de Pessoal Civil
da Direcção do Serviço de Pessoal competência que foi
atribuida ao Director do Serviço de Pessoal
4-1-1982—Subdelega no chefe da Repartição Geral da iirec
ção do Serviço de Pessoal competência que foi atribuida
ao Director do Serviço de Pessoal
4-1-1982—Subdelega no chefe da Repartição de Recrutamento
da Direcção do Serviço de Pessoal competência que foi
atribuida ao Director do Serviço de Pessoal
4-l-1982—Subdelega no chefe da Repartição de Praças da
Direcção do Serviço de Pessoal competência que foi atri
buida ao Director do Serviço de Pessoal
4-1-1982—Subdelega no chefe da Repartição de Sargentos da
Direcção cio Serviço de Pessoal competência que foi atri
buida ao Director do Serviço de Pessoal
4-1-1982—Subdelega ro chefe da Repartição de Oficiais da
Direcção do Serviço de Pessoal competência que foi atri
buÍda ao Director do Serviço de Pessoal
4-1-lQ82-—Subdeiega no subdirector da Direcção do Serviço
de Pessoal competência que foi atribuida ao Director do
Serviço de Pessoal
12-1-1982—Fixa, para o ano de 1982, as áreas de jurisdição
perteneentes a cada ramo, para efeito de inquérito às con
dições de vida da pessoa ou pessoas a amparar
Delega no presidente da Delegação Portuguesa à
l5-l-19i12
Comissão Mista LusoAIemã competència que foi atribuida
ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas

29
29

33

34

35

36

37

38

39

40

41

—--

DECLARAÇÕES
Rectifica o quadro constante da Portaria n.° 986/
/81, de 19 de Novembro, publicada no Dkfrio da Repú
blica, 1.’ Série, n.° 267, de 19 de Novembro de 1981, e

1 21-12-1981

—

42

1. Série

SUMÃRIO

V

na O. E.. 1.’ Série, n.° 11/981, pág. 636. (Fixa a compo
sição da Missão Militar OTAN)
/ 22-12-1981
Rectifica a Portaria
962/81, de 10 de Novem
bro, publicada no Diário da República, 1.0 Série. n.° 259,
de 10 de Novembro de 1981, e na O. E., 1.’ Série, n.° 11/
/981, pág. 598. (Actualiza as categorias e letras de venci
mento do pessoal civil dos serviços departamentais das
forças armadas)
V 28.12-1981
Rectifica a Portaria n.° 878/81, de 1 de Outubro,
publicada no Diário da Repúblic-a, 1.0 Série, n.° 226, de
1 de Outubro de 1981, e na O. E., 1. Série. 11.0 10/981
,
pág. 561. (Cria painéis de identificação para os veículos
afectos ao serviço de deficientes motores)
4-1-1982—-Declara de utilidade pública urgente a exprop
riação
das parcelas de terreno indicadas na zona delimitada
na
planta anexa, com a área total aproxinada de 212
127 m2
e destinadas à construção do novo ciuartel de faro

Púg.

44

•0

—

45

—

47

51

RECTIFICAÇÕES
18-1-1982-— Rectifica a Portaria de 22 de Maio
de 191, publi
cada na O. E., 1.0 Série.
9/981, pág. 496. (Aprova o
modelo do brasão de armas da Arma de Engen
haria)
-

.

-

53

N.° 2—28-2-1982

DECRETOS-LEIS
37/82
6-2-1982
Extingue o Fundo de Maneio dos Estabe
lecimentos Fabris do Exército, criado pelo Decret
o-Lei
n.° 39 117, de 28 de Fevereiro de 1953
/44/82—10-2-1982—-Revoga o
§ único do artigo 23.° do Esta
tuto dos Oficiais das Forças Armadas
37/82— 11-2-1982— Define as competências admini
strativas das
entidades do EMGfA
49-A/82— 18-2-1982—Aprova os vencimentos dos
militares
dos 3 ramos das forças armadas a partir de 1 de
Janeiro
de 1982
49-11/82
18-2-1982
Aprova os vencimentos dos militares
dos 3 ramos das forças armadas durante o períod
o de
prestação de serviço militar obrigatário, a partir
de Janeiro
de 1982
1149-C/82— 182-1982-—Fixa e prazo previsto no artigo
2.° do
—

—

—

55
56
57

6()

—

62

SUMÁRIO

VL

1. Série
Pég.

Decreto-Lei n.° 383/78, relativo ao desertor que resida em
território estrangeiro e regresse a território nacional
59/$2—27-2-l982—Revê as remunerações acessórias dos mili
tares

64
64

RESOLUÇÕES
32/82—3-2-1982—Declara, com força obrigatória geral, a
inconstitucionalidade do n.° 7 do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.’ 525/77, de 29 de Dezembro. (Define as funções, cate
gorias e normas de admissão e promoção do pessoal civil
dos quadros técnicos de informática das forças armadas
e dos estabelecimentos fabris militares)
34/82—10-2-1982— Declara com força obrigatória geral a
inconstitucionalidade do n.° 3 do artigo 83.° da l.eí n.° 82/
/77, de 6 de Dezembro. (Aprova a Lei Organica dos Tri
bunais Judiciais)

67

68

PORTARIAS
Publica a iluminura do brasão de armas da Região
4-11-1961
Militar do Norte
6-11-1981 —Aprova o modelo do brasão de armas da Arma
de Artilharia
Aprova o modelo de estandarte da Regiõo Militar
3-2-1982
de Lisboa
765/82—6i.2-1982—Fixa os valores do rendimento global a
que se referem o n.’ 4 do artigo 1.0 e as alíneas a) e b),
do Regulamento de Amparos
do n.° 1 do artigo
199/82— 18-2-1982—Introduz alterações à alínea b) do ar
tigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril (Esta
tuto do Oficial do Exército)
—

68
71

—

3•0

75

76

76

DESPAChOS NORMATIVOS
8/82— 8-1-1982—Atribui os números de identificação de ma
téria e de identificação de perigo a diversas mercadorias
perigosas a acrescentar ao apêndice 1 da Portaria n.° 1045/
/80, de 10 de Dezembro
14/82—9-2-1982-— Determina que a terça-feira de Carnaval,
dia 23 de fevereiro, seja considerada para os funcionários
e agentes do Estado e demais entidades públicas como
dia feriado

77

80

1.

Série

SUMÁRIO

VII

DFSPACHOS
9-12-1981
Activa a tnspecção-Geral do Exército (IGE) a par
tir de Janeiro de 1982
3-2-1982—Converte em definitivas as Normas da Organização
e funcionamento das Comissões de Trabalhadores dos
Estabelecimentos Fabris das Forças Armadas

Pág.

—-

$0

86

DECI.ÃRAÇÕES
3 1-12-1981
Autoriza transferências de verbas no orçamento
da Defesa Nacional
Departamento do Exército
26-1-1982—Rectifica a Portaria n.° 962/81. de 10 de Novem
bro, publicada no Diário da República, 1. Série, n.° 259,
de 10 de Novembro de 1981, e na O. E., 1. Série, n.° 11/
/981, pág. 598. (Actualiza as categorias e letras de venci
mento do pessoal civil dos serviços departamentais das
forças armadas)
—

—

95

99

N.° 3—31-3-1982

DECRETOS-LEIS
70/82—3-3-1982

Submete a mecloqualona ao regime legal
de importação, exportação e comercialização de psicotró
picos
71/82—3-3-1982—Submete determinados produtos ao regime
legal de importação, exportação e comercialização de psico
trópicos
81/82—15-3-1982—Actualiza os valores dos crimes essencialmente militares de carácter patrimonial
82/82—16-3-1982—Altera os artigos 37.° e 40.0 do Estatuto
dos Oficiais das Forças Armadas
83/82— 16-3-1982—Aplica aos oficiais do quadro de comple
mento do Exército reintegrados na Polícia de Segurança
Pública várias disposições do Decreto-Lei n.° 439/73, de
3 de Setembro
95/82—30-3-1982— Altera o quadro do estado-maior do
Comando-Chefe das forças Armadas nos Açores
—

103

104
105
106

107
108

DECRETOS REGULAMENTARES
10/82—4-3-1982—Revoga o n.° 3 do artigo 15.° do Código
da Estrada, aprovado pelo Decreto-lei n.° 39672, de 20
de Maio de 1954

109

SUMÁRIO

VIII

I. Sthic

PORTARIAS
Pág.

4-11-1981 —Aprova o modelo do brasão de armas do Grupo
de Artilharia de Guarnição n.° 2
16-12-1981 —Publica a iluminura do brasão de armas da Re
gião Militar de Lisboa
Aprova a tabela de inaptidões para
31-12-1981
1148-B/$1
uso nos centros de selecção do Exército
Define a forma como o pessoal do quadro
4-3-1982
248/82
pode prestar serviço na NDEP
Exército
permanente do
Indústrias Nacionais de Defesa, E, P
12-3-1982—Aprova o modelo de estandarte do Centro de Ins
trução de Operações Especiais
Elimina a substância psicotrópica deno
24-3-1982
312/22
minada «metaqualona, referida sob o n.° 6 da lista IV
anexa à Lei n.° 21/77, de 23 de Março, passando a cons
tar da lista 11 do mesmo diploma, por ordem alfabética

119

—

—

—

115

—

—

—

110

139
142

—

143

DESPACHOS NORMATIVOS

37/82— 10-3-1982—Actualiza os quantitativos das ajudas de
custo diárias a abonar aos militares deslocados fora do terri
tório, enquadrados em forças constituídas

144

DESPACHOS
4-2-1982—Fixa, para o ano de 1980, os quantitativos mensais
do diferencial de carreira para os oficiais médicos das for
ças armadas
12-2-1982—Fixa, a partir de 1 de Janeiro de 1982, a tabela
de vencimentos do pessoal civil dos Serviços Departamen
tais das Forças Armadas
12-2-1982—Determina que a partir de 1 de Janeiro de 1982
os valores de cada diuturnidade e do acréscimo à primeira.
estabelecidos no despacho conjunto de 5 de Junho de 1976.
são aumentados em 15 % sem prejuízo do estabelecido no
artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 46l-A/75, de 25 de Agosto
5-2-1982—Fixa a tabela 3 anexa ao Estatuto do Cofre de
Previdência das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto
-Lei n.° 42945, de 26 de Abril de 1960 (dos adicionais
mensais a cobrar aos subscritores), a partir de 1 de Março
de 1982

145

146

146

148

1 Série

SUMÁRIO

IX
Pág.

21/A/$2
22-1-1982
Regula a constituição da: escalas de
serviço de oficiais ‘e sargentos, previstas no artigo 24.’
da H Parte do Regulamento Geral do Serviço do Exército
(RGSE)
31/A/$2— 9-2-1982—Estabelece as Normas para a Vida In
terna e Administração dos Alunos da Escola de Sargentos
4o Ëxército
24-2-1982—Adita ao quadro anexo ao despacho conjunto de
14 de Agosto de 1978, do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas e do Ministro das Finanças e do Plano,
oficiais superiores desempenhando funções de oficial de
ligaço são equiparados a conselheiro de embaixada
—

—

149

151

156

AVISOS
I2-2-l92—iorna público o Protocolo Adicional ao Acordo
entre o Governo da República Portuguesa e o Governo de
Espanha sobre a Dispensa de Passaportes

157

PROTOCOLOS
1-3-1982—Protocolo de cooperação desportiva entre o Minis
tério da Qualidade de Vida (MQV) e o EstadoMaior do
Exército tEME)
29-1-1982—Protocolo entre o Estado-Maior do Exército e o
Ministério da Administração 1ntrna sabre trabalhos de
engenharia

159

161

RECTIFICAÇÕES
24-3-1982—Rectifica a ‘Portaria de 2 de Outubro de 1981,
publicada na O. Ë., 1. Série, n.° 12/981, pág. 666 (Brasão
dc Armas do Batalhão do Serviço de Saúde)

165

N.° 4—30-4-1982
DECRETOS-LEIS
117/82
17-4-1982
Visa a contratação de professores civis
ara aAcademia Militar em regime de tempo parcial
121/82— 22-4-1982—Extingue o comando militar da praça
de
Elvas
—

—

16?
169

SUMÁRIO

X

I. Série
P ig

‘ 122/82—22-4-1982—Altera o n.° 1 do artigo 24.° do Código
de Justiça Militar (contagem de tempo de serviço militar)
123/82—22-4-1982—Regula a aplicação das taxas de reinte
gração dos bens do activo mobilizado incorpóreo
130/82—23-4-1982—Eleva para 480$ a quota anual da taxa
militar
135/82—28-4-1982—-Visa a extinção do fundo de renovação
e aquisição de máquinas, instalações e viaturas e do fundo
de apoio e acção social
146/82—28-4-1982—Visa alterar o artigo 46.° do Código de
Justiça Militar (situação de militares julgados incapazes
para o serviço militar e que se encontram no cumprimento
de penas)
Define que as juntas médicas dos ramos
28-4-1982
147/82
são competentes para disciplinar a concessão de licenças
previstas nos artigos 75° e 76.° dos respectivos ËPC.,.

170
171
172

173

174

—

—

175

PORTARIAS
18-11-1981 —Aprova o modelo do brasão de armas do Depósito
Geral de Material de Engenharia
20-11-1981 —Aprova o modelo do brasão de armas do Centro
de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Publica a iluminura do brasão de armas do Re
22-1-1982
gimento de Infantaria de Abrantes
3-2-1982—Publica o brasão de armas da Escola Prática de
Infantaria
Publica a iluminura do brasão de armas do Re
3-2-1982
gimento de Artilharia da Serra do Pilar
1)-2-1982— Aprova o modelo do brasão de armas da Arma
de Cavalaria
Introduz alterações ao quadro orgânico
372/82— 15-4-1982
militar
das Oficinas Gerais de Fardamento e
do pessoal
Equipamento (OGfE)
Aprova o modelo de estandarte do Batalhão do
8-4-1982
Serviço de Saúde

177
181

—

185
189

—

193
197

—

201

—

203

DESPACHOS
36/A/82— 12-3-1982—- Delega no ‘Ajudante-General cio Exér
cito competência que foi atribuida ao CEME
4/AG/82— 12-3-1982—Subdelega no director do Serviço dc

204

1? Série

SUMÁRIO

XI
Pág.

Pessoal competência que foi delegada ao Ajudante-General
do Exército
5/AG/82—12-3-t%$2-—Subdelega no director do Serviço de
Justiça e Disciplina competência que foi delegada ao
Ajudante-General do Exército
24-2-1982—fixa os quantitativos de abonos a atribuir aos
militares em comissão de serviço prolongado no estran
geiro
12-3-1982--- Subdelega no chefe da Repartição de Sargentos da
Direcção do Serviço de Pessoal competência que foi atri
buida ao Director do Serviço de Pessoal
12-3-1982
Subdelega no chefe da Repartição de Pessoal Civil
da Direcção do Serviço de Pessoal competência que foi
atribuida ao Director do Serviço de Pe.soal
12-3-1982
Sibdelega no chefe da Repartição de Praças da
Direcção do Serviço de Pessoal competência que foi atri
buida ao Director cio Serviço de Pessoal
12-3-1982—Subdelega no chefe da Repartição de Recrutamento
da Direcção do Serviço de Pessoa] competência que foi
atribuida ao Director do Serviço de Pessoal
12-3-1982
Subdelega no chefe da Repartição Geral da Direc
ção do Serviço de Pessoal competência que foi atribuida
ao Director do Serviço de Pessoat
12-3-1981— Subdelega no subdirector da Direcção do Serviço
de Pessoal competência que foi atribtiída ao 1)irector do
Serviço de Pessoal
12-3-1982—Subdelega no chefe da Repartição de Oficiais da
Direcção do Serviço de Pessoal competência que foi atri
buída ao Director do Serviço de Pessoal
23-3-1982—Fixa o valores máximos das mensalidades a pra
ticar pelos estabelecimentos de educação especial não lu
crativos
23-3-1982
Fixa, de acordo com as respectivas modalidades,
os valores máximos das mensalidades a praticar pelos esta
belecimentos particulares de educação especial
26-3-1982— Fixa, a partir de 1 de Maio de 1981, o abono
único aos oficiais em serviço nas missões militares no
estrangeiro
5-4-1982
Determina que sejam satisfeitas condições na apro
vação de veículos-cisterna para o transporte das matérias
perigosas enumeradas no apêndice t da Portaria n.° 1045/
/80, de 10 de Dezembro
11-3-1982—- Quadro do pessoal dos Serviços Prisionais Militares
a que se refere o artigo l.° do Decreto-Lei n.° 256/77, de

204

208

209

212

213

—

213

214

215

216

217

218

—

—

219

221

XII

SUMÁRIO

1. Série
Pág.

17 de Junho, corrigido conforme o Decreto-Lei n.° 271/81,
de 26 de Setembro, e a Portaria n.° 962/81, de 10 de No
vembro
22-4-1982—Transcreve o teor da Carta de Promulgação Na
cional refernte ao STANAG 2031 (4.’ Edição) e põe em
vigor no Exército em 25 de Agosto de 1980

237

239

AVISOS
2/82— 31-3-1982—-- Sistematiza num único diploma diversas dis
posições que regulam as operações de crédito ao consumo
que tenham subjacentes vendas a prestações de determina
dos bens
2-4-1982—Dá conhecimento de que foram celebrados acordos
entre a Direcção-Geral de Protecção Social aos funcioná
rios e Agentes da Administração Pública (ADSE) e Esta
belecimentos de Saúde e Assistência, com vista a melhorar
os cuidados de saúde aos beneficiários da ADSE

239

241

REcTIF1CAÇÔES
Rectifica a Portaria de 2 de Outdbro de 1981,
28-4-1982
publicada na O. E., l. Série, n.° 1/982, pág. 21 (Brasão
de Armas do Regimento de Engenharia n.° 1)
—

242

N.° 5—31-5-1982

DEcJW[OS-LEIS
Eleva os quantitativos de multas previs
186/82
15-5-1982
tas em legislação sobre trânsito e transportes
187/82—15-5-1982—Eleva os quantitativos das multas pre
vistas no Código da Estrada
194/82—21-5-1982 —Actualiza as normas relativas às cartas-patentes dos oficiais das forças armadas
—

—

243
249
251

DECRETOS REGULAMENTARES
25/82—5-5-1982—Altera os valores das prestações pecuniá
rias fixados no Decreto Regulamentar n.° 26/61, de 12 de
Junho (actualização dos montantes das prestações fami
liares)

259

1.’

Série

SUMÁRIO

XIII

PORTARIAS
Píg.

lO-2-1982—--Aprova o modelo do brasão de armas do Serviço
de Material
12-2-1982—Publica a iluminura do brasão de armas do Re
gimento de Infantaria do Funchal
464/82——4-5-1982—lntroduz alterações ao Regulamento do
Código da Estrada
497,’82— 15-5-1982— Define o regime disciplinar dos tirocinan
tes alunos da Academia Militar
501/82—15-5-1982—Altera os montantes das multas aplicá
veis por infracção às disposições do Regulamento do Có
digo da Estrada
l95-lQ82•--— Aprova o modelo de estandarte do (‘entro de Insr
trução de Artilharia Antiaérea de Cascais
19-5-1982— Aprova o modelo de estandarte do Regimento de
Infantaria de Castelo Branco

26()
265

269
289

292
293
294

DESPACHOS
8/82—2-4-1982— Dá nova redacção à alínea c) do n.” 3 do
despacho do CEMGFA, de 10 de Junho de 1975. (Com
participação nas despesas com transporte de militares e
seus familiares que se desloquem ao estrangeiro para tra
tamento)
21-4-1982— Fixa, desde 1 de Janeiro de 1982, o abono mensal
para despesas de representação para os chefes da Casa
Civil, da Casa Militar e do Gabinete, assessores, ajudantes-de-campo e consultores
21-4-1982—fixa, a partir de 1 de Janeiro de 1982, a quantia
mensal ilíquida de 42 300S, para efeitos de cálculo de
gratificação ou remuneração dos consultores nomeados ao
abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 2.° do Decreto-Lei
n. 675/76, de 31 de Agosto
4-5-1982—Eleva para 300 000S o limite máximo dos subsídios
a subscrever nos termos do artigo 7.° do Estatuto do Cofre
de Previdência das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto
-lei n.° 42945, de 26 de Abril de 1960. e adita os valores
da Tabela B (dos adicionais mesnais a cobrar aos subs
critores)
64/A/82—24-5-1982—-Cessa o abono de ajudas de custo, a
título permanente, a oficiais e sargentos, a partir de 1 de
Junho de 1982

295

296

296

297

298

SUMÁRiO

XIV
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1)ECLARAÇÕES
Pág.
Autoriza transferëncias de verbas no orçamento da
12-4-1982
Defesa Nacional —Estado-Maior-General das Forças Ar
madas
Autoriza transfetências de verbas no orçamento
14-4-1982
I)epartamento do Exército
da Defesa Nacional
—

299

—

—

300

N.” 6—30-6-1982

DECRETOS-LEIS
220/82—7-6-1962—Regulamenta o cumprimento de penas de
prisão impostas a militares pelos tribunais comtins, por
crimes comuns julgados antes da incorporação
Altera o quadro orgânico do pessoal per
7-6-1982
222/82
manente da Comissão de Explosivos
224/82—8-6-1982—Dá nova redacção a alguns artigos do
Código de Processo Civil e do Código das Custas Judi
ciais
17-6-1982—Altera a redacção do verso do cartão
230/82
de identificação dos alunos estrangeiros que frequentem
estabelecimentos militares de ensino em Portugal
237/82— 19-6-1982—Determina que o disposto no Decreto-Lei n.° 207-A/75, de 17 de Abril, não seja aplicável aos
elementos das forças de segurança (USO de armas de fogo,
mesmo fora das horas de serviço)
25-A/82— 30-6-1982—Dá nova redacção aos artigos 22.°
e 23.u do Decreto-Lei n.° 45331, de 28 de Outubro de 1963
(imposto de compensação)
—

303

—

304

308

—

326

327

DECRETOS
70/82—12-6-1982—Muda o nome da povoação de Rapada
para Santo António do Alva

32

RESOLUÇÕES
Declara, com força obrigatória geral, a
2-6-1982
98/82
inconstitucionalidade das normas correntes do n.° 3 do
artigo 2.0 e do n.° 4 do artigo 26.° da Lei n. 2135, de
II de Julho de 1968 (Lei do Serviço Mffitar
—

—

333
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PORTARIAS
546/82—2-6-1982—-Cria a Junta Médica do Estado-Maior-General das Forças Armadas (JM/EMGFA)
551/82
4-6-1982
R.estrtitura o quadro de adidos militares
no estrangeiro
555/82—5-6-1982—---Estabelece as normas de admissão, admis
são e selecção de aprendizes e exercício de funções por
cidadãos estrangeiros do pessoat civil dos estabelecimentos
fabris das forças armadas
557/82
7-6-1982
Estabelece as normas de admissão, admis
são e selecção de aprendizes •e exercício de funções por
cidadãos estrangeiros do pessoal civil dos serviços departa
mentais das forças armadas
593/82— 17-6-1982— Altera o n.° 2.° da Portaria n.° 282/80.
de 24 de Maio (preço de entrada no Aquário de Vasco
da Gama)
594/82— 17-6-1982— Sobre extensão de encargos referentes
à construção de um bloco habitacional no Alto da Me
drosa, Oeiras, pelos SSFA
18-6-1982—Aprova e põe em execução, a título experimental
durante um período de dois anos, o Regulamento Eques
tre Militar
íu16/82—22-6-1962—Altera os artigos 39.° e 40.° do Decreto-Lei n. 176/71, de 30 de Abril (Estatuto do Oficial do
Exército)
617/82
22-6-1982
Transforma o Batalhão de Reconheci
mento das Transmissões em Batalhão de Informações e
Reconhecimento das Transmissões
635/82—24-6-1982—Regulamenta o uso de lentes de contacto
e possibilita a condução no caso de afacia bilateral aos
condutores de veículos automóveis
—
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333
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—
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339
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—

350

360

361

362

363

—

364

364

DESPACHOS NORMATIVOS
84/82—7-5-1982— Regulamenta a licença dos militares em

comissão especial no território de Macau

367

DESPACHOS
55/A/$2
12-5-1982
Fixa condições íspeciais para o con
curso de admissão à Academia Militar no ano de 1982 .368
17.’AG/82:M
28-5-1982
Subdelega no director interino do
Serviço de Justiça competência que foi delegada no
Ajudante-General do Exército
370
—-

—

-—

—
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XVI

Pág.
Equipara, para todos os efeitos legais,
2-6-1982
83/ES/82
os cursos de Engenharia de Máquinas, Engenharia de Ener
gia e Sistemas de Potência, Engenharia de Electrónica e
Telecomunicações e Contabilidade e Administração minis
trados pela Secção Pedagógica do Ensino Superior do Ins
tituto Militar dos Pupilos do Exército, nos termos do dis
posto na Portaria n.° 52/80, de 22 de fevereiro, aos cursos
congéneres ministrados nos Institutos Superiores de Engc
—

—

nharia e de Contabilidade e Administração
2-6-1982—fixa, a partir de 1 de Setembro de 1981, o abono
único mensal aos oficiais em serviço nas missões militares
em Espanha

371

372

PARECERES
26-2-1982—Conclusão da Procuradoria-Geral da República so
Crime
Arma proibida
bre Polícia de Segurança Pública
Exercício de funções
de uso de arma proibida
—

—

—

373

DECLARAÇÕES
18-5-1982—Autoriza alterações orçamentais no orçamento da
Departamento do Exército
Defesa Nacional
2-(-1982——Rectifica o Decreto-Lei n.° ]23/82, de 22 de Abril,
publicado no Diário da Repáblica, 1.’ Série, n.° 93, de
22 de Abril de 1982, e na O. E., 1.’ Série, n.° 4/982,
pág. 1 71. (Regula a aplicação das taxas de reintegração
dos bens do activo mobilizado incorpóreo)

384

—

3i5

RECTIFICAÇÕES
8-6-1982—Rectifica a Portaria de 12 de Março de 1982, pu
blicada na O. E., l. Série, n.° 3/982, pág. 142 ljEstandarte
do Centro de Instrução de Operações Especiais)

385

N.° 7—31-7-1982

LEIS
17/82—2-7-1982—Amnistia várias infracções e concede o
perdão a várias penas por ocasião da visita a Portugal
do Sumo Pontífice

387
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DECRETOS-LEIS
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256/$2—6-7-19$2—Visa a contagem de tempo de serviço na
reforma para cálculo das pensões de reserva e de reforma
das praças readmitidas, abrangidas pelo artigo 5° do
‘Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezembro
261/82—7-7-1982— Define as entidades que, no Exército,
são competentes para autorizar despesas com obras e com
aquisições de bens e serviços
272/82— 13-7-1982—Aprova o Estatuto do Pessoal Civil da
INDEP
Indústrias Nacionais de Defesa, E. P
22-7-1982
Reintegra militares afastados das forças
281/82
armada antes do 25 de Abril por motivos de ordem po
lítica
262/82—22-7-1982—Cria o fundo privativo dos serviços do
‘Estado-Maior-General das Forças Armadas
288/82—24-7-1982—Dá nova redacção ao artigo 6.° do De
creto-Lei n.° 224/82, de 8 de Junho (altera alguns artigos
do Código de Processo Civil e do Código das Custas Judi
ciais)
301/82—30-7-1982—Regula as licenças de ausência de mili
tares para o estrangeiro
—

—

393

94
39$

—

400
402

403
404

DECRETOS REGIONAIS
13/82/A— 12-5-1982—Cria o Lugar Classificado da ‘Praia,
freguesia de Água de Alto, concelho de Vila Franca do
Campo

409

DECRETOS
$3/$2—i-7-l982—Jnstitui servidão militar para os quartéis
da Amadora e Queluz

415

RESOLUÇÕES
iO4/62—16-6-19$2—Declara, com forçça obrigatória geral,
a inconstitucionalidade do artigo 134.° da Lei n.° 14/79,
de 16 de Maio, na parte em que atribui à Comissão
Nacional de Eleições a competência para aplicação da san
ção cominada no artigo l33.° da mesma lei

417
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PORTARIAS
Pág.

657/82-— 1-7-1982—Altera o quadro de pessoal do corpo do

cente da Academia Militar
660/82—2-7-1982——Estabelece a verba diária da alimentação
(F a dinheiro para 1982
661/82—2-7-1982—— Consagra a presença de um representante
do GTSS na Comissão Permanente de Assistência na Doença
.o aos Militares das Forças Armadas
2-7-1982—Aprova o modelo do Guo de Mérito da 3. Com
panhia de Comandos
669/82—6-7-1982—-Define o conceito de informação desfa
vorável constante do n.° 2 do artigo 57.° do Estatuto do
Oficial do Exército
Alarga o quadro de pessoal dos Serviços
675/82— 8-7-1982
c.t- Sociais das Forças Armadas
21-7-1982—Aprova o modelo de estandarte do Regimento de
Infantaria do Porto
724/$2—--24-7-1982—- Aprova) o, Regulamento de Aproveita
F0 mento Escolar na Academia Militar (condições de fre
quência dos çursos, avaliação de conhecimentos, classifica
i.tr ções e aproveitamento escolar)
743/82—30-7-1982—Tntroduz alteração ao quadro de pes
soal civil do Estado-Maior-General das Forças Armadas
(QPC/EMGFA)
744/82—30-7-1982— Reformula o quadro de pessoal civil
Explosivos (QPC/CE)
da Cornisso
r
ne. ii 3hV e)!) orIi’y.)f1oj 0Il &) LugA ai) ni?JLiãa,r
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419
42l

421
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426
427

428

453
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460
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11-5-1982—Altera os abonos para encargos dc instalação aos
militares em comissão e, servÏço prolongado no estran+
geiro, fixados pelo quadro donstante da alínea ) do n.° 1
do despacho conjunto do Chefe do Estado-Maior-General
das ForçasArmadas e do Ministro de Estado e das finanças e do Plano de 24 de Fevereiro de 192 /1°
75/A/82—28-6-1982—Autoriza o director do Serviço His
tórico-Militar a proceder às inspecções técnicas que julgue
para o efeito necessárias por si, ou por delegação, por
outro oficial general presente na Direcção do Serviço
76/A/82—28-6-l982— Determina a articulação, provisória, da
Direcçãó do Serviço Histórico-Militar
28.6-1982 a—Esclarece a aplicação das Normas para
77/A/82
a Vida Interna e Administração dos Alunos da Escola de.
lI Sargentos do Exército
-

.
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...

462

463
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—

-
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XIX
Pg.

1-7-1982
Esclarece o procedimento a ter quanto a licença,
por maternidade, do pessoal civil dos Serviços Departamen
tais das Forças Armadas e dos Estabelecimentos Fabris
das Forças Armadas
12-7-1982—Subdelega no chefe interino da Repartição de Pes
soal Civil da Direcção do Serviço de Pessoal competência
que foi atribuída ao Director do Serviço de Pessoal
21-7-1982—Determina que o Centro de Gestão Financeira da
Região Militar do Sul (CGF/RMS) passa a exercer as
atribuições previstas nas alíneas a) e c) do n.0 3 da Por
taria n.° 101 /78, de 21 de Fevereiro, efectuando a conta
bilidade de todas as unidades e estabelecimentos militares
da sua área de jurisdição, desde 1 de Janeiro de 1982
-

...

464

465

466

DECLARAÇÕES
23-6-1982
Rectifica o Decreto-Lei n.° 222/82, de 7 de Junho,
publicado no Diário da República, 1. Série, n.° 129, de
7 de Junho de 1982, e na O. E., 1. Série, n.° 6/982,
pág. 304
9-6-1982—Autoriza transferências de verbas no orçamento do
Estado-Maior-General das Forças Armadas
l27L1982_ Rectifica o Decreto-Lei
224/82, de 8 de Junho,
publicado no Diário da República, 1.0 Série, n.° 130, de
8 de Junho de 1982, e na O. E., 1. Série, n.° 6/982,
pág. 308
13-7-1982—Rectifica o Decreto-Lei n.° 186/82, de 15 de Maio.
publicado no Diário da República. 1.0 Série, n.° 110, de
15 de Maio de 1982, e na O. E.. 1.’ Série, n.° 5/982,
pág. 243
12-7-1982— Rectifica o Decreto-Lei n.° 187/82, de 15 de Maio,
publicado no Diário da República, 1 Série, n.° 110, de
15 de Maio de 1982. e na O. E., 1.’ Série, n.° 5/982,
pág. 249
—

467
469

471

472

.

473

N.° 8—31-8-1982
LEIS
22/82—17-8-1982—Prevenção do tabagismo

475
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274/82-— 14-7-1982 —Estabelece novo regime jurídico para a
trastadação, cremação e incineração dos restos mortais
de cidadãos falecidos
9-8-1982
Estatuto dos Oficiais das Forças Arma
/314/62
das
—

476

—

499

DECRETOS REGULAMENTARES
52/82—20-8-1982—Dá nova redacção ao § 1° do artigo 35°
do Regulamento da Taxa Militar

501

DECRETOS REGIONAIS
18/82/A— 26-7-1982—Determina que os velocípedes com mo
tor devam circular durante o dia mantendo acesas as luzes

referidas na alínea b) do n.° 2 do artigo 30.° do Código
da Estrada

502

RESOLUÇÕES
127/82—29-6-1982—Actualiza a tabela de ajudas de custo
para missões oficiais ao estrangeiro ou no estrangeiro
...

5.03

PORTARIAS
6-4-1982—Aprova o modelo do brasão de armas do Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
16-4-1982—Publica o brasão de armas da Escola Prática de
Cavalaria
759/82—6-8-1982—Regula o acesso de militares de um ramo
às academias militares de um ramo diferente
770/82—7-8-1982—Fixa os quantitativos de algumas multas
previstos no Regulamento do Código da Estrada, apro
vado pelo Decreto-Lei n.° 39 672, de 20 de Maio de 1954
4-8-1982— Aprova o modelo de estandarte do Batalhão do
Serviço Geral do Exército
829-A/82—31-8-19$2—Visa o reajustamento do quadro de
juizes de instrução do SPJM

504
509
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515

516
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DESlACHOS NORMATIVOS
Pág.
-

164/82—- 21-7-1982—- Determina o regime de cumprimento das
obrigações militares dos indivíduos beneficiados pela amnis
tia decretada pela Lei n.° 17/82, de 2 dc Julho de 1982
171/82
30-7-1982
Esclarece dúvidas sobre a interpretação
d. alguns artigos do Decreto-Lei n.° 274/82, de 14 de
Julho, que estabelece novo regime jurídico para a trasla
dação, cremação e incineração dos restos mortais de cida
dãos falecidos
175/82
3-8-1982 —Esclarece que as restrições ao provimento
dos lugares vagos por virtude das medidas de desconges
tionamento da função pública apenas se aplicam às situa
ções delas resultantes, não abrangendo o provimetito das
vagas originadas pela aposentação ao abrigo dos artigos 37.°
a 39.° e 41.° do Decreto-Lei n.° 498/72, de 9 de Dezembro
—

517

—

518

—

520

DESPAChOS
18-5-1982
Fixa o capital estatutário da INDEP
Indútrias
Nacionais de Defesa. E. P
89/A/$2
26-7-1982
Estab2lece a gratificação aos oficiais
do Exército que representem, nos corpos sociais da Socie
dade Portuguesa de Explosivos, SARL (SPE), os Estabe
lecimentos Fabris do Exército (EFE)
91/A/82—29-7-1982—Determina as entidades que passam a
desempenhar, desde 29 de Julho de 1982, os cargos de
vogais e secretário da Comissão do Contencioso Militar
—

-

—

—

520

—

521

DECLARAÇÕES
16-8-1982—Rectifica o Decreto-Lei n.° 272/82, de 13 de Ju
lho, publicado no i)iário da Rpúblira. 1 Série, n. 159,
de 13 de Julho de 1982. e na O. E., 1.’ Série, n.° 7/982,
.

pág. 398

523

RECTIFICAÇÕES
4-S-1982—Rectifica as portarias de 20 de Novembro de 1981
e 3 de Fevereiro de 1982, publicadas na O. E., 1. Série,
n.° 4/982, págs. 181 e 189 (Brasões de Armas do CIAAC

e EPI)

524
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N.° 9—30-9-1982
LEIS
Pág.
Constitucional n.° 1/82— 30-9-1982
tituição

—

Primeira revisão da Cons
525

DECRETOS-LEIS
/345/82—2-9-1982—Visa manter a graduação depois de atin
gido o limite de idade para a reserva
Visa regularizar um empréstimo conce
2-9-1982
346/82
dido às Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
(OGFE) em 1980
348/82—3-9-1982—Mantém o direito às pensões de reforma
e de invalidez aos estrangeiros que, sendo na altura na
cionais portugueses, se incapacitaram ao serviço das for
ças armadas
354-A/82—4-9-1982—Àprova o Regulamento do Imposto de
Compensação
360/82—8-9-l982—dopção de algumas providências relacio
nadas com a extinção do Conselho da Revolução e dos
respectivos Serviços de Apoio
Visa uniformizar as orgânicas das aca
10-9-1982
367/82
demias militares e dos institutos superiores dos 3 ramos
das forças armadas
376/82—13-9-1982— Altera o Decreto-Lei n.° 6/82, de 12 de
Janeiro, que reestrutura o sistema de ensino de condução
Introduz alterações ao Código do Re
379/82—— 14-9-1982
gisto Civil e publica nova tabela de emolumentos e novos
modelos a ele anexo
3$0/82—15-9-1982—Revê os Estatutos do Pessoal Civil dos
Serviços Departamentais das Forças Armadas
381 /82— 15-9-1982—Revê os Estatutos do Pessoal Civil dos
Estabelecimentos Fabris das Forças Armadas
393/82—20-9-1982—Contratação nos termos da legislação
geral do trabalho
400/82—23-9-1982—Aprova o Código Penal
101/82—23-9-1982—Institui o regime aplicável em matéria
penal aos jovens com idade compreendida entre os 16 e
os 21 anos
Introduz alterações ao Código de Pro
23-9-1982
402 /82
complementar e estabelece o re
Penal
legislação
e
cesso
/
gime de execução das penas e medidas de segurança
404/82—24-9-1982— Pensões de preços de sangue
—

—
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DECRETOS REGULAMENTARES
Pág.

57/82— 8-9-1982—- Define a indústria de armamento
61/82— 17-9-1982— Regulamenta as modalidades de selecção
para ingresso e acesso do pessoal civil dos Serviços De
partamentais das Forças Armadas
65/$2—28-%-1982—Altera o Decreto Regulamentar n.° 4/82,
de 15 de Janeiro (Código da Estrada)

1114

1115
1125

PORTARIAS
9-6-1982— Aprova o modelo do brasão de armas do Hospital

-r

Militar Regional n.° 3
1132
3t)-6-1982—Aprova o modelo do brasão de armas do Forte
da Graça
1137
831/82—1-9-1982—Altera alguns artigos do Regulamento sobre a Segurança nas Instalações de fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos
838/82—2-9-1982—Especifica o conceito de informação pe-,,1
riódica desfavorável a sargentos do quadro permanente cio
Exército
1147
858/82—10-9-1982—Alteração aos efectivos militares do Serviço de Polícia Judiciária Militar {SPJM)
1149
873/82—15-9-1982—Aprova os novos modelos de cartão de
identificação de beneficiário e de boletim de inscrição na
‘ADSE
1151
895/82
24-9-1982
Determina a simbologia do Comando-Chefe das forças Armadas dos Açores
procede à orde
nação da heráldica do respectivo Comando-Chefe
1159
696/82
24-9-1982— introduz alterações ao quadro orgnico
do pessoal civil da Escola do Serviço de Saúde Militar
1167
.

.

—

—

—
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201/82
30-8-1982
Estabelece as caracteristicas a que deverão obedecer as viaturas a adquirir pelo Estado no ano
de 1982
—

—
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27-6-1982— Determina que a partir de 1 de Janeiro .de 1982
o valor de cada diuturnidade a considerar no cálculo dasl-i
pensões a cargo do Ministério das Finanças e do Plano
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cujos autores sejam militares ou pessoal militarizado é
de 1200$
12-8-1982—Delega no Comandante-Chefe das Forças Arma
das dos Açores competência que foi atribuida ao Chefe
do Estado-Maior-General das forças Armadas
Delega no Comandante-Chefe das Forças Arma
12-8-1982
das da Madeira competência que foi atribuída ao Chefe
do Estado-Maior-General das Forças Armadas
12-8-1982—Delega no presidente da Comissão Executiva de
Obras Militares Extraordinárias (CEOME) competência
que foi atribuída ao Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas
Delega no adjunto do Chefe do Estado-Maior27-8-1982
-General das Forças Armadas, para a área de pessoal e
de logística, Chefe do Departamento de Pessoa.l e Logís
tica, competência que foi atribuida ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
14-7-1982—Aprova e põe em execução, a partir de 1 de Ja
neiro de 1982, as tabelas de vncimentos e salários do
pessoal civil dos Estabelecimentos Fabris das Forças Arma
das e do pessoal do Centro de Informática dos Estabele
cimentos F’abris do Exército
2-9-1982
Fixa as quantias mensais a ser abonadas, a partir
de 1 de Janeiro de 1982, aos oficiais em serviço em mis
sões militares no estrangeiro
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1176

1177
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DECLARAÇÕES
9-8-1982—Rectifica a Portaria ti.0 962/81, de 10 de Novembro,
publicada no Diário da República, 1. Série, n.° 259. de
10 de Novembro de 1981, e na O. E.. 1.” Série, n.° 11/981,
pág. 598
4-8-1982—Rectifica o Decreto-Lei n.° 301/82, de 30 de Jcilho,
publicado no Diário da Repút)lica, 1. Série, n.” 174, de
30 de Julho de 1982, e na O. li., 1. Série, n.° 7/982,
pág. 404
Rectifica a declaração de transferências de verbas
4-8-1982
publicada no Diário da República, 1.0 Série, n.° 15’7, de
10 de Julho de 1982, e na O. li., l. Série, n.° 7/982,
pág. 469
25-8-1982—Rectifica o Decreto-Lei n.° 274/82, de 14 de Julho.
publicado no Diário da República, 1. Série. ti.° 160, de
14 de Julho de 1982, e na O. E., 1. Série, n.° 8/982,
pág. 478
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N.° 10—31-10-1982
1)ECRETOS-LEIS
Pág.

312/82—7-10-1982— Proíbe, em relação a certas dotações
orçamentais, a utilização dos 2 últimos duodúcimos vin
cendos
124/82—19-10-1982— Regulamenta as alterações decorrentes
da publicação do Decreto-Lei n.° 314/62, de 9 de Agosto
(Estatuto dos Oficiais das Forças Armadas)
/43f/82—25-10-1982— Altera os artigos 12°, 72°, 75.° e 77.° do
Estatuto dos Oficiais das Forças Armadas (EOFA)

1195

1 198
1199

PORTARÍAS
21-7-1982
Aprova o modelo do brasão de armas do Bata
lhão do Serviço Geral do Exército
-i-8-1982—Aprova o modelo do brasão de armas do Regi
mento de Comandos
20-8-1982 --Aprova o modelo do brasão de armas da Escola
Militar de Electromecânica
—

931/82—4-10-1982—Aprova as normas relativas ao p2ríodo
normal de trabalho, isenção de horário de trabalho, re
gime de trabalho a tempo parcial, condições especiais de
trabalho e penalização por atraso na entrada ao serviço
do pessoal civil dos serviços departamentais das forças
armadas
932/82—4-10-1982—Aprova as normas relativas ao período

1201
1205

1209

1213

normal de trabalho, isenção de horário de trabalho, re

gime de trabalho a tempo parcial, condições especiais de
trabalho e penalização por atraso na entrada ao serviço
do pessoal civil dos e,stabetecimentos fabris das forças
armadas
940/$2—7-lf)-l982—Aprova as normas sobre a concessão de
licença ilimitada do pessoat civil dos estabelecimentos fa
bris das forças armadas
950/82
8-10-1982
Aprova as normas de acesso, mudança
de carreira e transferfncia do pessoal civil dos serviços
departamentais das forças armadas
953/82—9-10-1982—Aprova a, nnrmas de rescisão do con
trato de direito público sem pré-aviso e a concessão de
licença ilimitada do pessoal civil dos serviços departamen
tais das forças armadas
—

1220

1227

—

1229

1239
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960/82— 13-10-1982—Aprova as normas de estrutura das car

reiras, acesso e mudança de carreira e classificação de ser
viço do pessoal civil dos estabelecimentos fabris das fofl
ças armadas
962/82—13-10-1982—Aprova os novos modelos dos disticos
do Regulamento do imposto de Compensação
972/82—16-10-1982—Altera o QO do PC/SPJM decorrente
de publicação do Decreto-Lei n.° 271 /81, de 26 de Setem
bro, e da Portaria n.° 962/81, de 10 de Novembro
978/82—18-10-1982—Regulamenta o Decreto-Lei n.° 60/81,
de 2 de Abril (Adopta as providências que forem julgadas
Visando incentivar o espírito
convenientes e oportunas
criativo dos seus membros militares, militarizados e ci
vis—, por forma a atingir-se um maior desenvolvimento
científico, tecnológico ou cultural)
982/82— 19-10-1982—Altera o quadro de pessoal civil da
secretaria do Supremo Tribunal Militar decorrente da pu
blicação do Decreto-Lei n.° 271/81, de 26 de Setembro,
e da Portaria n.° 962/81, de 10 de Novembro
986/82—20-10-1982—Altera o quadro de pessoal civil dos
Serviços Sociais das Forças Armadas, em virtude da pu
blicação do Decreto-Lei n.’ 271/81, de 26 de Setembro.
e da Portaria n.° 962/81, de 10 de Novembro
993/82—22-10-1982—Autoriza a Direcção do Serviço de for
tificações e Obras do Exército a celebrar contratos para
a execução de obras no continente e na zona militar da
Madeira até ao montante de 400000000$

1243
1258

1261

—

1263

1266

1267

1275

DESPACHOS

153/A/Si— 30-12-1961 —Cria o Gabinete de Documentação,
Bibliotecas e Arquivos (GDBA)
51/A/82— 12-5-1982—Reabastecimento de impressos, norma
lizados, ao Exército, pelo Serviço de Intendência
Delega no inspector-geral do Exército
1 15/A/82 —4-10-1982
competência que foi atribuida ao CEME

1276
1279

—

1283

DECLARAÇÕES

24-9-1982
Autoriza transferências de verbas no orçamento da
Defesa Nacional
Departamento do Exército
14-10-1982—Declara que o agraciamento reftrido no despacho
que autoriza o Regimento de Infantaria n.° 15 a aceitar
—

—

1 2$5
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uma condecoração estrangeira, publicado no Diário cio
Governo, 2. Série, n.° 21, de 26 de Janeiro de 1965,
corresponde, originariamente, a duas mercês honorificas
distintas, a jourragère da Guerra de 1914-1918, com as
cores da medalha militar e a cruz de guerra de 1914-1916
14-10-1982—Rectifica o Decreto Regulamentar n.° 61/82, de
17 de Setembro, publicado no Diário da República, 1. Sé
rie, n.° 216, de 17 de Setembro de 1982, e na O. E.,
1. Série, n.° 9/982, pág. 1115
14-10-1982—Rectifica o Decreto-Lei ri.0 393/82, de 20 de Se
tembro, publicado no Diário da República, 1. Série, n.° 216,
de 20 de Setembro de 1982, e na O. E., 1. Série, n.° 9/
/982, pág. 905

1287

1287

128$

PARECERES
23-6-1982
Conclusão da Procuradoria-Geral da República soa
bre Imposto do Selo
Processos Militares
—

—

1288

N.° 11—30-11-1982
DECRETOS-LEIS
434-A/82
29-10-1982
Aprova o Regulamento Disciplinar
do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das Forças
Armadas e o Regulamento Disciplinar do Pessoal Civil
dos Estabelecimentos Fabris das Forças Armadas
V434-B/82—29-1o-1982—Extingue o 4.° e o 5. Tribunais Mili
tares Territoriais de Lisboa (TMTL)
434-C/S2—29-10-1982—Altera o artigo 3.° do Decreto-Lei
n.0 525/77, de 29 de Dezembro. (Define as funções, catego
rias e normas de admissão e promoção do pessoal civil
dos quadros técnicos de informática das forças armadas
e dos estabelecimentos fabris militares)
434-D/S2—29-l0-l982—Regu1amenta o direito a pensão por
parte de militares condenados em tribunais militares
Determina que a Comissão de Análise
29-10-1962
434-E/82
de Recursos de Saneamento e Reclassificação passe a de
pender directamente do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas
29-10- 1982— Regulamenta o exercício de activida
434-F/82
de:s políticas e sindicais nas Forças Armadas
—

—

1305
1376

1377
137$

—

1378

—

1379
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Altera algumas disposições do Esta
434-G/82
29-10-1982
tuto do Cofre de Previdência das Forças Armadas
434-H/82—29-10-1982— Altera a redacção do n,° 1 do ar
tigo 2.° do Decreto-Lei n.° 281/82, de 22 de Julho. (Rein
tegra militares afastados das forças armadas antes do 25
de Abril por motivos de ordem política)
334-1/82—29-10-1982—Altera o artigo 155.° do Regulamento
de Disciplina Militar, aprovado pelo Decreto-lei n.° 142/
/77, de 9 de Abril
434-J/82—29-lO-1962—Altera o artigo 5.” do Decreto-Lei
n.° 329-G/75, de 30 de Junho. (Actualiza e unifica as emen
tas e tabelas de rações dos militares dos três ramos das
forças armadas)
434-L/82—29-10-1982—Altcra os artigos 2.° e 7.° do Decreto-Lei n.° 44/81, de 10 de Março. (Cria, na dependência do
comandante do CIMSM, uma unidade com a designação
«Agrupamento Base de Santa Margarida (ABSM))
$34-N/82
29-10-1982
Adita um novo número ao artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 498-F/74, de 30 de Setembro. (Fixa nor
mas relativas à reintegração nas suas funções dos militares
abrangidos pelo disposto no artigo 2.° do Decreto-Lei
n.° 173/74)
434-0/82
29-10-1982
Actualiza os quantitativos de despe
sas das dotações orçamentais de «Bens duradouros e «In
vestimentos» referidos no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 463 /
/77, de 9 de Novembro
434-P/82—29-10-1982—Altera os artigos 79.°, 88.°, 90,° e
91°. n.° 2, do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril.
(Aprova o novo Estatuto do Oficial do Exército)
434-R/$2—29-lO-1982—Actualiza a tabela de ajudas de custo
diárias a abonar aos militares dos três ramos das Forças
Armadas que se desloquem em missão oficial ao estrangeiro
ou no estrangeiro
334-S/$2—29-1O-1962—Revê a situação dos oficiais e sargen
tos clue, tendo prestado mais de 8 anos de serviço nos
quadros permanentes, transitaram para a situação de clis
ponibilidade ou para o quadro de complemento sem direito
a pensão
19-11-1982
454/82
Altera a data de entrada em vigor do
Decreto-Lei n.° 224/82, de 8 de Junho, que introduz alte
rações nos Códigos de Processo Civil e das Custas Judiciais,
para 1 de Fevereiro de 1983
459/82
26-11-1962
Estabelece normas sobre serviços e fun
dos autónomos
—

—

/

—

—

—

—

—

—

—

—

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1399

1401

1402
l4t)3

1. Série

SUMÁRIO

XXIX
Pág.

461 82—26-11-19$2— Dá nova redacção aos artigos 58. do
Código da Estrada e 5.° do Decreto-Lei n.° 54/75, de 12
de Fevereiro, que passam a abranger os casos de locação
financeira de veículos automóveis em matéria contravencio
nal e de registos, respectivamente

1417

RESOLUÇÕES
194-F/82— 26-10-1982— Aprova as normas sobre os abonos
dos elementos dos gabinetes dos membros do Conselho da
Revolução

1419

N)RTARIAS
/

i l007-A/$2

28-10-1982
fixa as taxas de licença militar de
ausência para o estrangeiro
28-10-1982—Aprova o modelo de estandarte da Escola Militar
de Electromecânica
29-10-1982
1 0t2-D /82
Determina a composição da Delega
ção Portuguesa junto da Organização do Tratado do Atlân
tico Norte (DELNATO)
1O12-L/$2_2910L1982_A1tera o quadro do pessoaL civil dos
Serviços Prisionais Militares
.—-

—

—

1420
1421

—

1422
1423

DESPACHOS NORMATIVOS
233-A/82—8-lO-1982—Actualiza os quantitativos diários dos
subsídios de embarque a pagar em portos estrangeiros

1427

DESPAH0S
11-10-1982
Actualiza o abono mensal para despessa de resi
dência do pessoal civil do quadro dependente do Estado-Maior-General das forças Armadas colocado no estran
geiro, a partir de 1 de Janeiro de 1982
8-10-1982— Contin’.ia em vigor o n. 4 cio artigo 3.° da Por
taria n.° 411 /79. de 9 de Agosto, enquanto não for esta
belecida nova modalidade de acordo com o n.° 32 do
artigo 4•0 do Decreto Regulamentar a.° 61/82, de 17 de
Setembro por se tornar necessário e urgente o recruta
mento de auxiliares de serviços para o quadro de pessoal
civil do fstadoNIaior-General das Forças Armadas
—

1428

1429
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25-10-1982— Aprova a grafia musical do sinal (toque) relativo
ao Inspector-Geral do Exército
Fixa os salários mensais ao pessoal assalariado
2 1-10-1982
localmente para o serviço dos gabinetes militares no estran
geiro

1429

—

1430

DECLARAÇÕES
2-11-1982—Rectifica o Decreto-Lei n.° 354-A/82, de 4 de Se
tembro, publicado no Diário da República, 1. Série, n.° 205,
Suplemento, de 4 de Setembro de 1982, e na O. E., 1. Sé
rie, ri.0 9/982, pág. 722
19-11-1982—Rectifica o Decreto-Lei ri.° 454/82, de 19 de No
vembro, publicado no Diária da República, 1.’ Série. n.° 268.
de 19 de Novembro de 1982, e na O. E., 1. Série, n.° 11 /
/982, pág. 1402
3-11-1982—Efectua alterações orçamentais no orçamento da
Defesa Nacional—Departamento do Exército
Rectifica as tabelas de vencimentos e salários do
8-11-1982
pessoal civil dos Estabelecimentos Fabris das Forças Arma
das e do Centro de Informática dos Estabelecimento:s Fabris
do Exército, publicadas no Diário da República, 2. Série.
n.° 219, de 21 de Setembro de 1982, e na O. E., 1.0 Série,
n.° 9/982, pág. 1177
10-11-1982—Rectifica a tabela de vencimentos e salários do
pessoal civil do Laboratório Militar de Produtos Químicos
e Farmacêuticos, publicada no Diário da República, 2.0 Sé
rie, n.° 219, de 21 de Setembro de 1982, e na 0. E., 1.0 Sé
rie. n.° 9/982, pág. 1177

1432

1432
1435

—

1438

1438

N.° 12—31-12-1982
LEIS
29/82—11-12-1982
madas

—

Lei da Defesa Nacional das Forças Ar
1441

DECRETOS-LEIS
434-V/$2—29-10-1982—Regulariza a situação militar do sar
gentos do quadro complementar abrangido pelos Decretos-
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-Leis n.°’ 577-A/75, de 8 de Outubro. e 827/76. de 1$ de
Novembro
434-Z/82—29-]0-1982—--Corrige as anoma]ias na classificação
de oficiais de processos decorrentes da aplicação da Portaria
962/81, de 10 de Novembro
434-Ai/82—29-l0-l982—Torna extensivo, dentro das Forças
Armadas, o sistema assistencial estruttirado pelo Decreto
-Lei n.° 585/73, de 6 de Novembro
434-B1/82—29-I0-19$2— Aplica aos militares em diligência
junto dos órgãos de soberania que exerçam funções de
segurança o disposto nos artigos 1.0 e 2,° do Decreto-Lei
n.° 305/82, de 2 de Agosto
468/82—14-12-1962—Determina a inexigibilidade de atestado
de bom comportamento moral e civil para atribuição de
quaisquer direitos ou regalias
477/82—22-12-1982—Define os crimes que não admitem li
berdade provisória
0.0

1480

1482

1483

1484

1485
1486

PORTARIAS
1012-0/82—29-10-1982—Altera o n.° 10) da alínea b) do ar
tigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril (Esta
tuto do Oficial do Exército), por força do disposto no
artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 367/82, de 10 de Setembro
1012-P/$2—29-10-l982—Altera o artigo 122.0 do Decreto-Lei n.0 176/71, de 30 de Abril (Estatuto do Oficial do
Exército), por força do disposto no artigo 3•fl do Decreto-Lei n.0 345/82, de 2 de Setembro
1012-Q/82—29-l0-l982—Altera os artigos 5’, 49.° e 13.2.° do
Decreto-Lei n° 176/71, de 30 de Abril (Estatuto do Oficial
do Exército), por força do disposto no Decreto-Lei n.° 314/
/82, de 9 de Agosto
7012-R/82
29-10-1982
Autoriza a Direcção do Serviço de
Fortificações e Obras do Exército (DSFOE) a celebrar conr
tratõs para a construção da casa de oficiais e sargentos da
Escola Prática de Transmissões
1012-S/82—29-l0-]9$2—Autoriza a Direcção do Serviço de
OiFortificações e Obiasdo Exército (DSFOE) a celebrar con
trato para a execuçio da obra da zona oficinal, estação
de serviço e abastecimento de gasóleo no GAC, em Santa
Margarida
29lQ 1982 -_L Autoriza a Direcção do Serviço de
1012-T/82
Frtificações e Obras do Exército (DSFOE) a celebrar con
trato para a êxcuçãó da obra de remodelação no edifício
da sede do Hospital Militar Principal (HMP)
—

1488

1489

1490

—

-

1492

1493

—

1494
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1012-U/82—29-10-1982—Autoriza a Direcção da Arma de
Transmls5ões a celebrar contratos de fornecimento de um
sisLrna de feixes hertzíanos
1012-V/$2—29-10-19$2-—Autorjza a Direcção da Arma de
Transmissões a celebrar contratos de fornecimento de um
sistema de intercepção na banda dos 10 kRz a 1000 MHz
Actualia a categoria de adjunto
1 t)12-X /82—29-10-1982
técnico principal do quadro do pessoal civil do Estadn
-Maior-General das forças Armadas
Autoriza o Conselho Administra
1 C)l 2-Di /82 —29-1 t)-I 982
tivo do Estado-Maior-General das forças Armadas a exe
cutar obras de instalação da Escola do Serviço de Saúde
Militar até ao montante de 20 000 000$
3-12-1982—Aprova o modelo do brasão de armas da Inspecção-Geral do Exército
Autoriza a Direcção-Geral dos Edifí
28-12-1982
1221/82
cios e Monumentos Nacionais a celebrar contrato para a
empreitada da Academia Militar, sede (beneficiação da
continuação dos trabalhos)
fachada principal
Aprova o formulário das portarias
31-12-1982
1229/82
dos chefes de estado-maior, previstas no n.° 3 do artigo 59.°
da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro
1337/82—31-12-1982—Actualiza os subsídios de viagem e de
marcha a que se refere a Portaria n.° 360/80, de 1 de
Julho
1331/82—31-12-1982—Substitui a tabela de ajudas de custo

1494

1495

—

1496

—

—

1498

—

—

—

1497

1501

—

1501

1502

1503
a que se refere a Portaria n.° 353/81, de 27 de Abril
1346/82—31-12-1982—Autoriza os Serviços Sociais das For
ças Armadas a celebrar contratos escritos para o acaba
mento das obras do bloco habitacional do lote n.” 28, em
1504
Cheias, até à importância de 45000 contos
Autoriza o Conselho Administrativo
31-12-1982
1347/82
do Estado-Maior-General das Forças Armadas a celebrar
contratos para a execução de obras de beneficiação e am
pliação dos edifícios do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, da Escola Militar de Electromecânica e do Campo
de Tiro de Alcochete, até ao valor global de 45300000$ 1505
Autoriza o Conselho Administrativo
1348/82— 31-12-1982
do Estado-Maior-General das Forças Armadas a celebrar
contrato, até ao montante de 3300 000$, para a produção
Varanda
e realização de um filme intitulado Portugal
1506
do Atlântico
vo
Administrati
Conselho
o
Autoriza
31-12-1982
1339/82
do Estado-Maior-General das Forças Armadas a celebrar
...

—

—

—

—

—

—
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contratos, até ao montante de 13 512 150$, para a exe
cução do lançamento de cabos
redes de cabos militares
área de Lisboa
—

—,

1507

DESPACHOS
1-10-1982—Aprova a proposta do conselho fiscal dos Esta
belecimentos Fabris do Exército (EFE), estabelecendo o
plano de amortização em 3 anuidades para regularização
do empréstimo de 37480 contos
30-11-1982—Dá nova redacção aos n.°’ 1 e 3 do Despacho de
23 de Setembro de 1976 (define as situações em que os
militares não têm direito a alimentação por conta do Estado
25-11-1982—Delega no adjunto-coordenador do Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas competência
conferida ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas
Considera sempre investido na quali
3-12-1982
135/A/$2
dade de representante do Ramo o Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, quando presente nas cerimónias de
índole militar, a celebrar no âmbito do Exército
140/A/$2—21-12-19$2—Mantém em vigor a título experi
mental, durante o ano de 1983, o novo Regulamento de
Educação Física do Exército (REFE)
—

1508

1508

1509

—

1510

1510

DECLARAÇÕES
14-10-1982—Rectifica os Decretos-Leis n.°’ 380/82 e 381/82,

de 15 de Setembro, publicados no Diário da República,
1. Série, n.° 214, de 15 de Setembro de 1982, e na O. E.,
1 Série, n.° 9/982, págs. 811 e 858, respectivamente
29-10-1982—Rectifica o Decreto-Lei n.° 434-S/82, de 29 de
Outubro, publicado no Diário da República, 1 Série,
n.° 251, 1° Suplemento, de 29 de Outubro de 1982, e na
O.E., l. Série, o.° 11/982, pág. 1401
18-11-1982—Rectifica o Decreto-Lei n.° 400/82, de 23 de
Setembro, publicado no Diário da República, 1. Série,
n.° 221, Suplemento, de 23 de Setembro de 1982, e na
O. E., 1. Série, n° 9/982, pág. 908
18-11-1982

—

1515

1516

Autoriza transferências de verbas no orçamento da

Defesa Nacional
madas

1511

-—

Estado-Maior-General das Forças Ar
1521
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2-12-1982—Rectifica o Decreto-Lei n.° 434-A/82, de 29 de
Outubro, publicado no Diário da República, f. Série,
n.° 251, Suplemento, de 29 de Outubro de 1982, e na O. E.,
1. Série, n.° 11/982, pág. 1305
2-12-1982
Rectifica o Decreto Regulamentar n.° 61/82, de
17 de Setembro, publicado no Diário da República, 1. Sé
rie,
216, de 17 de Setembro de 1982, e na O. E., 1. Série,
9/982, pág. 1115
Autoriza transferencia.s de verbas de Encargos
10-12-1982
Gerais da Nação e Defesa Nacional
Estado-Maior-Gene
ral das Forças Armadas

1525

—

•0

1526

—

—

1527

AVISOS
10-l2-l982—Estabe1ece as datas em que serão pagos os ven
cimentos durante o ano económico de 1983, na sede do
Banco de Portugal, como Caixa Geral do Tesouro, com
início no dia 20 de cada mês

1529

RECTIFICAÇÕES
2-12-1982—Rectifica a Portaria de $ de Abril de 1982, publi
cada na O. E., 1.0 Série. n.° 8/982, pág. 504, relativa ao
Brasão de Armas do Distrito de Recrutamento e Mobiliza
ção de Lisboa

1532

1 N 1) 1 C E
A
Abono
—

De vencimentos:
—

Aos militares dos 3 ramos das Forças Armadas
60
e 62.
E salários ao pessoal civi] dos Serviços Departamentais
das Forças Armadas, dos Estabelecimentos fabris das
Forças Armadas e do Centro de Informática dos Esta
belecimentos Fabris do Exército
Rectificação
146.
1177 e 1438.
Aos chefes de gabinete e aos secretários pessoais dos
membros do Conselho da Revolução
1419.
A pagar durante o ano económico de 1983, na sede
do Banco de Portugal, como Caixa Geral do Tesouro,
com início no dia 20 de cada mês—1529.
—

—

—

—

—

—

—

De remunerações acessórias aos militares
Revisão
64.
De ajudas de custo
144, 298, 503, 1399 e 1503.
Do diferencial de carreira aos oficiais médicos das Forças
Armadas
145.
Único e adicionais mensais aos oficiais em serviço nas mis
sões militares no estrangeiro— 156, 221. 372 e ll5.
Para encargos de instalação aos militares em comissão de
serviço prolongado no estrangeiro —209 e 462.
De família, complementar e subsídios
Atribuição
259.
Para despesas de representação
296.
De gratificação:
—

—

—

—

-—

—

—

—

—

—

—

Ou remuneração aos consultores nomeados ao abrigo
do disposto no n.° 2 do artigo 2.° do Decreto-Lei
o.’ 675/76, de 3 de Agosto
296.
—

1. Série
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—

Aos oficiais do Exército que representem, nos corpos
sociais da Sociedade Portuguesa de Explosivos, os Esta
521.
belecimentos Fabris do Exército
—

—

Aos militares em diligência junto dos órgãos de sobe
1484.
rania que exerçam funções de segurança
—

—

De alimentação:
—A dinheiro—Alteração—421 e 1393.
es
—Por conta do Estado—Situações em que os militar
1508.
ração—
—Alte
não têm direito

—

De diuturnidades:
Aumentadas, a
Ao pessoal militar ou militarizado
cada (15 )
12005
para
1982,
de
Janeiro
de
1
de
partir
—148 e 1173.
das For
—Ao pessoal civil dos Estabelecimentos Fabris
Estabe
dos
ática
Inform
de
Centro
ças Armadas e do
partir
a
tadas,
Aumen
to
Exérci
do
Fabris
ntos
lecime
1177.
de 1 dc Janeiro de 1982, para 870$ cada—
—

—

—

—

estrangeiros
De subsídios de embarque a pagar em portos
1427.
Actualização
qua
Mensal para despesas de residência ao pessoal civil do
Actua
eiro
estrang
do
no
coloca
A
dro dependente do EMGF
142$.
lização
para
De salários mensais ao pessoal assalariado localmente
1430.
eiro
o serviço dos gabinetes militares no estrang
—

—

—

—

—

—

—

Academia Militar:

par
Contratação de professores civis em regime de tempo
167.
cial
289.
Define o regime disciplinar dos tirocinantes alunos
368.
ão
admiss
de
so
o
concur
para
is
Fixa condições especia
9.
co—4l
orgâni
quadro
—Alteração no
Aprovação e exe
Regulamento de Aproveitamento Escolar

—

—

—

-—

—

—

—

—-

-—

cução —428.
Regula o acesso de militares de um ramo às academias mili
(ares de um ramo diferente— 5t3.

i
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XXXVII

Acordo:

Entre o governo de Portugal e o governo de Espanha sobre
a dispensa de passaportes
157.
De cooperação desportiva entre o Ministério da Qualidade
de Vida e o Estado-Maior do Exército— 159.
—Entre o Estado-Maior do Exército e o Ministério da Adminis
tração Interna sobre trabalhos de engenharia —161.
—

—

Actividades Politicas
E sindicais nas Forças Armadas

—

1379.

Ajudas de Custo:
—144. 298, 503, 1399 e 1503.
Alimentação:

—A dinheiro—Alteração—421 e 1393.
Por conta do Estado
Situações em que os militares não têm
direito
Alteração
1508.

—

—

—

Amnistia:

De desertores que residam em território estrangeiro e regres
sem a território nacional
Fixa o prazo previsto no artigo 2.°
do Decreto-Lei n.° 383/78, de 6 de Dezembro—64.
Várias infracções e concede o perdão a várias penas por oca
sião da visita a Portugal do Sumo Pontífice
Cumprimento
das obrigações militares dos indivíduos beneficiados pela amnis
tia —387 e 517.
—

—

—

Amparos:

—Fixa, para o ano de 1982, as áreas de jurisdição pertencentes
a cada ramo, para efeito de inquérito às condições de vida
da pessoa ou pessoas a amparar—41.
Fixa os valores do rendimento global a que se referem o
n.° 4 do artigo l.° e as alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo
3.°
do Regulamento de Amparos
76.

—

—

[. Sri
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Aqmirio de Vasco da Gama:
Altera o n.° 2 da Portaria n.° 282/80, de 24 de Maio—Preço
36t).
do bilhete de entrada no Aquário de Vasco da Gama
—

Aquisições:
—

De sistemas dc feixes hertzianos e de intercepção na banda
de 10kHz e 1000 MHz— 1494 e 1495.

Armamento:
—Define a indústria de armamento—1114.
Assistência:
Acordos celebrados
Na Doença aos Servidores do Estado
entre a ADSE e Estabelecimentos de Saúde e Assistência, a
fim de melhorar os cuidados de saúde aos beneficiários da
ADSE —241.
—-Na doença aos militares e seus familiares que se desloquem
Altera
Comparticipação
ao estrangeiro para tratamento
295.
ção
Alteração
Na Doença aos Militares das forças Armadas
—421.
Aprova os novos modelos de cartão de identificação de bene
ficiário e de boletim de inscrição na ADSE— 1151.
Tornado extensivo, dentro das Forças Armadas,
Sanitária
o sistema assistencial estruturado pelo Decreto-Lei n.° 585/
1483.
73. de 6 de Novembro
—

-—

—

—

—

—

—

—

—

—

Atestado:
—

Inexigibilidade para
1485.
regalias
ou
direitos
quaisquer
de
atribuição

De bom comportamento moral e civil

—

—

B

Hsta!Iião de Reconhecimento das Transmissões (BRT):
/
—

Transformado em Batalhão de Informações e Reconhecimento
364.
das Transmissões (BIRT)
—

1. Série
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XXXIX

Beneficiários:
Da Assistência aos Servidores Civis do Estado
Acordos
celebrados entre a ADSE e Estabelecimentos de Saúde e Assis
tência, a fim de me]horar os cuidados de saúde aos beneficiários

—

da ADSE

—

Aprova os novos modelos de cartão de identifi

cação de beneficiário e de boletim de inscrição— 241 e 1151.
Bilhete:
De entrada no Aquário de Vasco da Gama

Alteração do
n.° 2.° da Portaria n.° 282/80. de 24 de Maio—360.
—

Brasão de Armas:
Aprovação:

—Do Regimento de Engenharia n.° 1—21.
Da Escola de Sargentos do Exército
25.
Da Região Militar do Norte
68,
Da Arma de Artilharia—71.
—

—

—

—

—

-

--

—

Do Grupo de Artilharia de Guarnição o.” 2
Da Região Militar de lisboa
115.

--

110.

—

Do Depósito Geral de Material de Engenharia
177.
Do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cas
cais— 181.
Do Regimento de Infantaria de Abrantes
185.
Da Escola Prática de Infantaria
189.
Do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
193.
Da Arma de Cavalaria
197.
—Do Serviço de Material—260.
Do Regimento de Infantaria do Funchal —265.
—Do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
—504.
-—

—

—-

—

—

—

—

—

—

—

—

Da Escola Prática de Cavalaria

—

509.

—Do Hospital Militar Regional n.° 3— 1132.
—Do Forte da Graça— 1137.
—Do Comando-Chefe das Forças Armadas dos Açores
—1159.
—Do Batalhão do Serviço Geral do Exército— 1201.
Do Regimento de Comandos
1205.
Da Escola Militar de Electromecânica
1209.
—

—

—

—

—

Da Inspecção-Geral do Exército

—

1498,
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Rectificação:
53.
Da Arma de Engenharia
—Do Batalhão do Serviço de Saúde—165.
242.
Do Regimento de ‘Engenharia n.° 1
Antiaérea de Cas
Artilharia
de
Instrução
de
Do Centro
524.
cais
524.
Da Escola Prática de Infantaria
de Lisboa
Mobilização
e
o
Recrutament
de
Do Distrito
1532.
—

——

—

—

—

—

—

—

——

—

c
Campo dc Instrução Militar de Santa Margarida (CIMSM):
—Altera OS artigos 2.° e
de Março—1394.

7•0

do ‘Decreto-Lei n.° 44/81, de lo

Carnaval:
—

Considera como dia feriado a terça-feira de Carnaval, dia
23 de Fevereiro de 1982, para os funcionários e agentes do
80.
Estado e demais entidades públicas
—

Cartapatente:
Dos oficiais das forças armadas
—251.

—

Actualização das normas

Cartão de Identificação:
Dos alunos estrangeiros que frequentem estabelecimentos mi
Altera a redacção do verso
litares de ensino em Portugal
do cartão—326.
—De beneficiário e de boletim de inscrição na ADSE—Apro
vação—1151.

—

—

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Sul (CGF/RMS):
—

Atribuições

—

466.
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XLI

Centros de Selecço do Exército:
Aprova a tabela de inaptidões para uso nos centros de selec
ção— 119.

Código das Custas Judiciais:
—

Alterações

—

Rectificações —308, 403, 471, 1402 e 1432.

Cõdigo da Estrada:
Revoga os artigos 51.°, 52.°,
e o n.° 3 do artigo 15.°
do Código—Alterações— 1, 9, 109, 269, 364, 502, 742, 1125
e 1417.
Multas
Novos quantitativos
Rectificação —249, 292, 473
e 514.
Regulamenta o uso de lentes de contacto e possibilita a
condução no caso de afacia bilateral aos condutores de veí
culos automóveis
364.
Determina que, na Região Autónoma dos Açores, os velo
cípedes com motor devem citular durante o dia mantendo
acesas as luzes referidas na alínea ti) do n.° 2 do artigo 30.°
do Código
502.
530,

—

—

—

—

—

—

—

—

Código de Justiça Militar:
Actualiza os valores dos crimes essencialmente militares de

carácter patrimonial
105.
Alterações
170 e 174,
—

—

—

Código Penal:
Rectificação —908 e 1516.
Aprovação
institui o regime aplicável em matéria penal aos jovens com
idade compreendida entre os 16 e os 21 anos— 1079.
—

—

Código de Processo Civil:
—

Alterações

—

Rectificações —30$, 403, 471, 1402 e 1432.

)L1t
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Código de Processo Penal:
Alterações

1085.

Código de Registo Civil:
Alterações

—

744.

Cofre dc Previdência das Forças Armadas:
—

fixa a tabela B anexa ao Estatuto (dos adicionais mensais
a cobrar aos subscritores) e eleva pata 300 000$ o limite
máximo dos subsídios a subscrever
Alterações ao Estatuto
-—148, 297 e 1390.
—

Comando-Chefe das Forças Armadas tios Açores:
—

Simbologia e ordenação da heráldica

—

1159.

Comando Militar tia Praça de Elvas:
—

Extinção

—

169.

Comissão:
—

—

Para a Regularização e Extinção das Contas das Regiões
Militares e Comandos Territoriais Independentes (CRECUL)
—Extinção 33.
De Trabalhadores dos Estabelecimentos Fabris das Forças
Armadas
Converte em definitivas as Normas da Organiza
86.
ção e funcionamento
Rectifica
De Explosivos
Alteração ao quadro orgânico
ção
304. 460 e 467.
Permanente de Assistência na Doença aos Militares das For
Alteração —421.
ças Armadas
Do Contencioso Militar
Constituição
522.
De Análise de Recursos de Saneamento e Reclassificação
Depende directamente do CEMGFA
1378.
—

—

—

•—

—

—

—

—

-—

—

—

—

-—
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XLIH

Comparticipação:
Do Estado nas despesas de assistência na doença aos mili
tares e seus familiares que se desloquem ao estrangeiro para
tratamento
Alteração
295.
—

—

Cocriptêiicias:
E atribuições do CEMOFA
3.
Subdelegações
29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 204, 208, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 370 e 465.
—Delegações—42, 204, 1173, 1174, 1175, 1176, 1283 e 1509.
Administrativas das entidades do EMGfA
Definição
57.
Para autorizar despesas com obras e com aquisições de bens
e serviços no Exército
Definição das entidades competentes
—394.
Do CIMSM
Alteração
1394.
—

—-

—

—

=

—

—

—

—

—

—

—

Comporturnento moral e civil:
—

Inexigibilidade do atestado para atribuição de quaisquer di
reitos ou regalias
1485.
—

Condecoração:
—Estrangeira atribuida ao Regimento
Declaração
1287.
—

de Infantaria n.°

15

—

Condução:
—

De veículos automóveis
Regulamenta o uso de lentes de
contacto e possibilita a condução no caso de afacia bilateral
aos condutores de veículos autuomóveis
364.
—

—

Conselho da Revolução:
—

—

Reestrutura os gabinetes dos membros do Conselho
2.
Adopção de providências relacionadas com a extinção do
Conselho da Revolução e respectivos Serviços de Apoio —741.
—

1. Série
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XLIV

Constituiçilo da República:
Primeira Revisão

—

525.

Contagem de Tempo de Serviço:
—

—

Altera o n.° 1 do artigo 24.° do Código de Justiça Mili
tar— 170.
Na reforma para cálculo das pensões de reserva e de re
forma das praças readmitidas —393.

Criine:
Actualiza
Essencialmente mi1itar.s de carácter patrimonial
105.
ção dos valores
Regulamenta o
Comuns julgados antes da incorporação
cumprimento de penas de prisão impostas a militares pelos
303.
tribunais comuns
1486.
Definição
Que não admitem liberdade provisória
—

—

—

—

—

—

—

—

Cursos:
—

Revoga
Diligências ou estágios determinados pelo Exército
O DecretoLei n.° 354-A/80, de 5 de Setembro—8.
De Engenharia de Máquinas, Engenharia de Energia e Sis
temas de Potência, Engenharia de Electrónica e Telecomu
meações e Contabilidade e Administração ministrados pelo
Instituto Militar dos Pupilos do Exército, são equiparados
aos cursos congéneres ministrados nos Institutos Superiores
de Engenharia e de Contabilidade e Administração—371.
—

1)
Defesa Nacional das forças Armadas:
—

Lei da Defesa Nacional das Forças Armadas

—

1441.

Deficientes:
—Motores—Rectifica a Portaria n.° 878/81, de 1 de Outubro
(anexo 2)—47.

XLV
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Fixa as mensalidades a praticar pelos estabelecimentos de
Atribuição de subsídio de educação espe
educação especial
cial—218 e 219.
Civis ou militares com grau de incapacidade igual ou supe
rior a 60
Isenção fiscal na aquisição de triciclos, ca
deiras, com OU sem motor, ou automóveis ligeiros de passa
239.
geiros, para uso próprio
259.
Atribuição
Abono complementar
Isenta do imposto de compensação Os deficientes cujo grau
Rectificação
de invalidez seja igual ou superior a 60
—32$. 722 e 1432.

-—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Delegações e Subdelegações de Competências:
Ver competências.

-—

I)cserção:
---Fixa o prazo previsto no artigo 2. do Decreto-Lei n.° 383/
/78, de 6 de Dezembro, relativo ao desertor que resida em
64.
território estrangeiro e regresse a território nacional
—

Despesas:
—

—

296.
De representação
Definição
Com obras e com aquisições de bens e serviços
394.
das entidades competentes
1396.
Das dotações orçamentais
De residência do pessoal civil do quadro dependente do
Actualização do abono
EMGFA colocado no estrangeiro
142$.
mensal
—

—

—

—

—

—

—

—

I)ia Festivo:
—

I)o Serviço de [ransportes —29.

1)irecção tio Serviço Histórico-Militar:
—-

-

Autorização —463.
Inspecções técnicas
Articulação, provisória, da Direcção do Serviço —463.
—

XLVI
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Dístico:
De identificação de deficiente motor
Rectificação —47.
Do Regulamento do Imposto de Compensação
Aprovação
125$.
—

——

—

—

Diuturnidades:
Do pessoal militar ou militarizado
Aumentadas, a partir
de 1 de Janeiro de 1982. para 1200$ cada (15 )
148
e 1173.
— Do pessoal civil dos Estabelecimentos Fabris das Forças Ar
madas e do Centro de Informática dos Estabelecimentos Fa
bris do Exército —— Aumentadas, a partir de 1 de Janeiro de
1982. para 870$ cada—1177.

—

—

—

I)uodéchnos:
-- Proibe a
—1195.

utilização dos

2

últimos duodécimos vincendos

E

Eleições:
—

Inconstitucionalidade do artigo 134.° da Lei n.° 14/79. de
16 de Maio (Lei Eleitoral para a Assembleia da República)
—417.

Empréstimo:
Às OGFE

—

Amortização —719 e 1508.

Escalas de Serviço:
— Regula a constituição das escalas de serviço de oficiais e
sargentos, previstas no artigo 24.° da II Parte cio Regula
49.
mento Geral do Serviço cio Ex&cito (RGSE)

Série
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XLVII

Escola de Sargentos do Exército:
Estabelece as Normas para a Vida Interna e Administração
dos Alunos
Esclarecimento
151 e 464.
-—

—

Escola do Serviço dc Saúde Militar:
—Introduz alterações
—1167.

ao quadro

orgânico

do

pessoal

civil

Estabelecimentos dc Educação Especial:
—Fixa as mensalidades a praticar por estes estabelecimentos
Atribuição de subsídio fie educação especial —21$ e 219.
—

Estat)elecimentos de Ensino Militar:
—

Estabelece as Normas para a Vida Interna e Administração
dos Alunos da Escola de Sargentos do Exército
Esclareci
mento— 151 e 464.
Contratação de professores civis pata a Academia Militar
167.
Define o regime disciplinar dos tirocinantes alunos da Aca
demia Militar —289.
fixa condições espcciais para o concurso de admissão à
Academia Militar
36$.
Alteração no quadro orgânico da Academia Militar —419.
Aprova e põe em execução o Regulamento de Aproveitamento
Escolar na Academia Militar —42$.
Regula o acesso de militares dc um ramo às academias mili
tares de um ramo diferente
513.
—

—

—

—

—

—

—

—

--—

Estabelecimentos Fabris do Exército:

—

Extinção do fundo de maneio, do fundo de renovação e
aquisição de máquinas, instalações e viaturas e do fundo de
apoio e acção social —55 e 173.
Regula a aplicação das taxas de reintegração dos bens do
activo mobilizado incorpóreo
Rectificação
171 e 385.
Alterações ao quadro orgânico do pessoal militar das Ofi
cinas Gerais de Fardamento e Equipamento
201.
-—

—

—-
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Estabelece gratificação aos oficiais do Exército que represen
tem, nos corpos sociais da $ociedade Portuguesa de Explo
sivos, os Estabelecimentos Fabris do Exército
521.
Regularização de empréstimo concedido às Oficinas Gerais
de Fardamento e Equipamento (OGFE)—719 e 150$.
—

-—

Estabelecimentos Fabris das Forças Armadas:
Pes
E quadros técnicos de informática das forças armadas
soal Civil—- Inconstitucionalidade do n.° 7 do artigo 3.° do
Alteração
67
Decreto-Lei n.° 525/77, de 29 de Dezembro
e 1377.
—Converte em definitivas as Normas da Organização e Ftin
86.
cionamento das Comissões de Trabalhadores
Aprovação de normas:
—

—

——

—

—

—

—

—

—

De admissão, admissão e selecção de aprendizes e exer
cicio de funções por cidadãos estrangeiros do pessoal
civil dos EFFA—339.
Relativas ao período normal de trabalho, isenção de
horário de trabalho, regime de trabalho a tempo par
cial, condições especiais de trabalho e penalização por
atraso na entrada ao serviço do pessoal civil— 1220.
Sobre a concessão da licença ilimitada do pessoal
civil
1227.
De estrutura das carreiras, acesso e mudança de car
reira e classificação de serviço do pessoal civil— 1243.
—

—

—

Esclarece •o procedimento a ter quanto a ]icença, por mater
nidade, do pessoal civil
464.
Revê o Estatuto do Pessoal Civil
Rectificação —85$ e 1511.
Contrato de trabalho do pessoal civil
Rectificação
905
e 1288.
E Centro de Informática dos Estabelecimentos Fabris do Exér
cito
Pessoal Civil
Aumenta as diuturnidades, a partir de
1 de Janeiro de 1982, para 870$ cada e aprova e põe em
execução as tabelas de vencimentos e salários
Rectificação
—1177 e 1438.
Aprova o Regulamento Disciplinar do Pessoal Civil
Rec
tificação—- 1305 e 1525.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Estabelecimentos Militares de Ensino:
—

Altera a redacção do verso do cartão de identificação dos
alunos estrangeiros que frequentem estabelecimentos militares
de ensino em Portugal
326.
—

—

XLIX
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Equipara os cursos de Engenharia de Máquinas, ingenharia
de Energia e Sistemas de Potência, Engenharia de Electrónica
e Telecomunicações e Contabilidade e Administração minis
trados pelo Instituto Militar dos Pupilos do Exército, aos
cursos congéneres ministrados nos Institutos Superiores de
Engenharia e de Contabilidade e Administração—37l.

Estado-Maior-General das Forças Armadas:
—Estabelece a constituição das forças armadas portuguesas, de
fine as competências e atribuições do CEMGFA e fixa a
estrutura interna do EMGFA —3.
Define as competências administrativas das entidades do
57.
EMGFA
——Cria a Junta Médica do Estado-Maior-General das Forças
Armadas (JM/EMGFA) —333.
Actua
Alteração ao quadro do pessoal civil (QPC/EMGFA)
lização da categoria de adjunto técnico principal —453 e 1496.
Actualiza o abono mensal para despesas de residência do
pessoal civil do quadro dependente do EMGFA colocado no
1428.
estrangeiro
Recrutamento de auxiliares de serviços para o quadro de pes
1429.
soal civil
—

—

—

—

—

—

—

—

Estandarte:
Aprovação:
—Da Região Militar de Lisboa—75.
142.
Do Centro de Instrução de Operações Especiais
—Do Batalhão de Serviço de Saúde—203.
Do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cas
cais —293.
294.
Do Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Do Regimento de Infantaria do Porto —427.
—Do Batalhão do Serviço Geral do Exército—515.
—Do Comando-Chefe das Forças Armadas dos Açores
-—1159.
1421.
Da Escola Militar de Electromecânica
—

—

—

—

—

—

—

—

Rectificação:
——

Do Centro de Instrução de Operações Especiais

—

385.

L
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Estatuto:
—

Do Oficial do Exército:
—Revoga o Decreto-lei n.° 354-A/80, de 5 de Setembro
—8.
Alterações—76, 363, 1397, 148$, 1489 e 1490.
Define o conceito de informação desfavorável constante
do n.° 2 do artigo 57° do FOE—423.
—

—

Dos Oficiais das forças Armadas:
—Revoga o § único do artigo 23.° do EOFA—56.
——Aiterações—106, 499, 71$, 741, 1198 e 1199.
Mantém a graduação depois de atingido o limite de
idade para a reserva o oficial graduado no posto ime
718.
diatamente superior ao seu
—

—

—

Do Cofre de Previdência das Forças Armadas:
Fixa a tabela B anexa ao Estatuto (dos adicionais men
sais a cobrar aos subscritores) e eleva para 300 000$ o
Alterações
limite máximo dos subsídios a subscrever
ao Estatuto— 148, 297 e 1390.
—

—Do Pessoal Civil da INDE?— Indústrias Nacionais de De
fesa, E. P.:
—

—

Aprovação

—

Rectificação

—

39$ e 523.

Do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das Forças Ar
madas e dos Estabelecimentos Fabris das Forças Armadas:
Revisão

—--

Rectificação

—

$11, 85$ e 1511.

Explosivos:
—-

Identificação
Transporte em veículos-cisterna
Regulamento
sobre a Segurança nas Instalações de Fabrico e de Armazena
Alterações —77. 222 e 1141.
gem de Produtos Explosivos
—

—

—

Expropriaçilo:
—Das parcelas de terreno destinadas à construção do novo
quartel de Faro
51.
—
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1.’ Série

F
Feriado;

Para os funcionários e agentes do estado e demais entidades
públicas, a terça-feira de Carnaval, dia 23 •de Fevereiro de
J982—80.

—

Filme:
—

Intitulado Portugal
1506.
lização

—

Varanda do Atlântico

—

Produção e rea

—

Forças Armadas Portuguesas:
Estabelece a constituição das forças armadas portuguesas,
define as competências e atribuições do CEMGFA e fixa a
3.
estrutura interna do EMGfA
Regulamenta o exercício de actividades políticas e sindicais
—1379.
—Lei da Defesa Nacional das Forças Armadas— 1441.
—

—

Forças de Segurança:
—

Não é aplicável o disposto no DecretoUso e porte de arma
-Lei n.° 207-A/75, de 17 de Abril, aos elementos das forças
de segurança—327.
—

Função Pública:
—

Restrições ao provimento dos lugares vagos por virtude das
520.
Esclarecimento
medidas de descongestionamento
—

—

Fundo:
—

De maneio, de renovação e aquisição de máquinas, instala
ções e viaturas e do fundo de apoio e acção social dos
55 e 173.
Extinção
estabelecimentos fabris do Exército
—

—

—

Cria uma reserva para fins sociais nos estabelecimentos fa
173.
bris do Exército
—

111
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1. Série

—Privativo dos serviços do Estado-Maior-General das forças
Armadas
Cri ação —402.
—

G

Gabinete de Documentação, Bibliotecas e Arquivos (GDBA):
—Criação— 1276.
Gratificação:
—Revisão—64.
Ou remuneração dos consultores nomeados ao abrigo do dis
posto no n° 2 do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 675/76. de
31 de Agosto—296.
Aos oficiais do Exército que representem, nos corpos sociais
da Sociedade Portuguesa de Explosivos, os Estabelecimentos
Fabris do Exército —521.
Aos militares em diligência junto dos órgàos de soberania
que exerçam funções de segurança
1484.
—

—

—

Guião de Mérito:
—
-

Da 3 Companhia de Comandos

—

Aprovação —422.

1
Incentivo:
Ao espírito criativo dos membros das forças armadas
mili
tares, militarizados e civis—, por forma a atingir-se um
maior desenvolvimento científico, tecnológico ou cultural
Regulamenta o Decreto-Lei n 60/81, de 2 de Abril
1263.
—

—

—

Imposto de Compensação:

—

Alterações —328.
Aprova o Regulamento do imposto de Compensação
tificaçâo—722 e 1432.

—

Rec

1. Série

—

—

Liii
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Aprova os novos modelos dos dísticos do Regulamento do
Imposto de Compensação
1258.
—

Impressos:
Normalizados, ao Exército
Reabastecimento atribuído ao
Serviço de Intendência
1279.
—

—

Inaptidões:
—-

Para uso nos centros de selecção do Exército
da tabeia—119.

—

Aprovaçãu

Indústrias Nacionais de Defesa, E. P. (INDEP):
—

Define a forma como o pessoal do quadro permanente cio
Exército pode prestar serviço na INDFP
139.
Fixa o capital estatutário
520.
——

—

—

Infonuaçüo:
Desfavorável

-—

Definição

—

Especificaço —423 e 1147.

Informática:
—

Das forças armadas e dos estabelecimentos fabris militares
Pessoal civil
Inconstitucionalidade do n.° 7 do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.° 525/77. de 29 de Dezembro
Alteração
—67 e 1377.

—

—

—

Inspecção-Geral do Exército fIGE):
—

Activada a partir de Janeiro de 1982— 80.

inspector-Geral do Exército:
—

Aprovada a grafia musical do sinal (toque)

—

1429.

fNDICE DA COLECÇÃO I)E 1982
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I. Stie

Instituto Militar dos Pupilos do E%ército:
Equipara os cursos de Engenharia de Máquinas, Engenharia
de: Energia e Sistemas de Potência, Engenharia de Electrónica
e Telecomunicações e Contabilidade e Administração minis
trados no IMPE aos cursos congéneres ministrados nos Ins
titutos Superiores de Engenharia e de Contabilidade e Admi
nistração
371.
—

J

Jwitas Médicas:
—

—

São competentes para disciplinar a concessão
Dos ramos
de licenças previstas nos artigos 75.° e 76.° dos respectivos
EPC— 175.
Do Estado-Maior-General das Forças Armadas (JM/EMGFA)
-—•Criação—333.
—

L

Lei do Serviço Militar:
—

Inconstitucionalidade das normas correntes do n.° 3 do ar
tigo 2.° e do n.° 4 do artigo 26.° da Lei n.° 2135, de li de
Julho de 1968—333.

Licenças:
—

—

—

Dos militares em comissão especial no território de Macau
—367.
De ausência de militares para o estrangeiro
Rectificação
Fixação de taxas —404, 1187 e 1420.
Por maternidade, do pessoal civil dos Serviços Departamen
tais das Forças Armadas e dos Estabelecimentos Fabris das
Forças Armadas
Procedimento
464.
—

—

—

—

1.

LV
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Série

M
Médicos:

Fixa, jJara o ano de 1980, os quan
—Das forças armadas
145.
titativos mensais do diferencial de carreira
—

—

Mensalidades:
A praticar pelos estabelecimentos de educação especial
buição de subsidio de educação especial —21$ e 219.

-—

—

Atri

Multas:

Previstas em legislação sobre trânsito e transportas, no Código
Alte
da Estrada e no Regulamento do Código da Estrada
514.
e
473
292.
472.
249,
Rectificações —243.
rações
—

—

N

NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte):

——Rectificação —44 e 1422.

O

Obras:
---Nos Serviços Sociais das Forças Armadas—361 e 1504.
No continente e na zona militar da Madeira-— 1275.
—Na Escola Prática de Transmissões— 1492.
1493.
No GAC, em Santa Margarida
1494.
No Hospital Militar Principal fHMP)
——Na Escola do Serviço de Saúde Militar— 1497.
1501.
Na Academia Militar, sede
No Estado-Maior-General das Forças Armadas, na Escola Mi
litar de Electromecânica e no Campo de Tiro de Alcochete
1505.
—

—

—

-—

—

—

—

—

—

LVI
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J. Série

Obrigações Militares:
—

Dos indivíduos beneficiados pela amnistia decretada pela Lei
n.° 17/82, de 2 de Julho—517.

Oficiais:
Revoga o Decreto-Lei n.° 354-A/80, de 5 de Setembro, que,
na contagem dos prazos previstos no n.° 2 do artigo 38.°
do EOE, não é considerado o tempo de frequência de cur
sos, diligências ou estágios determinados pelo Exército
8.
—Revoga o § único do artigo 23.° do EOFA—56.
Alterações:
—

—

—

Ao EOE —76, 363, 1397, 1488, 1489 e 1490.
—Ao EOFA—106, 499, 718, 741, 119$ e 1199.
—

Do quadro de complemento do Exército reintegrados na Po
lícia de Segurança Pública
Aplicação de várias disposições
do Decreto-Lei n.° 439/73, de 3 de Setembro
107.
Define a forma como o pessoal do quadro permanente do
Exército pode prestar serviço na INDEP— 139.
Ajudas de custo
144, 29$ e 1399.
——Médicos das forças armadas—Fixa, para o ano de 1980, os
quantitativos mensais do diferencial de carreira
145.
Regula a constituição das escalas de serviço
149.
im comissão de serviço prolongado no estrangeiro
Equi
paração entre oficiais e funcionários diplomáticos do Minis
tério dos Negócios Estrangeiros
Atribuição do abono único
—Idem para encargos de instalações— 156, 209. 221, 372.
462 e 1185.
Actualiza as normas relativas às cartas-patentes
251.
Define o conceito de informação desfavorável constante do
n.° 2 do artigo 57.° do EOE —423.
Do Exército que representem, nos corpos sociais da Sociedade
Portuguesa de Explosivos, os Estabelecimentos fabris do Exér
cito
Gratificação —521.
Mantém a graduação depois de atingido o limite de idade
para a reserva o oficial graduado no posto imediatamente
superior ao seu—718.
—Abono de remunerações adicionais, mensais— 1185.
Que se desloquem em missão oficial ao estrangeiro ou no
estrangeiro
Actualização da tabela de ajudas de custo diá
rias
1399.
-—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—-

—

—

—
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I. Série

—E sargentos que, tendo prestado mais de 8 anos de serviço
nos quadros permanentes, transitaram para a situação de dis
ponibilidade ou para o quadro de complemento sem direito
a pensão—Rectificação— 1401 e 1515.
Actualiza os quantitativos diários dos subsídios de embarque
a pagar em portos estrangeiros— 1427.
—

Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento (OGFE):
—

-

Alterações ao quadro orgânico do pessoal militar
Regularização de empréstimo —719 e 1508,

—

201,

OrganizaçA) Administrativa:
A povoação de Rapada passou a denominar-se Santo António
do ALva—332.
—Cria o Lugar Classificado da Praia, freguesia de Água de
Alto, concelho de Vila Franca do Campo —409.
—

Organuação do Tratado do Atlântico Norte (OTAN):
—

Rectificação

—

44 e 1422,

1’

Parecer:
—

Da Procuradoria-Geral •da República:
Arma proibida
Sobre Polícia de Segurança Pública
de fun
Exercício
proibida
arma
de
uso
de
Crime
O uso e porte de arma por elementos das for
ções
ças armadas e militarizadas não é disciplinado pelo
Decreto-Lei n.° 207-A/75, de 17 de Abril—373.
128$.
Processos Militares
Sobre o Imposto do Selo
—

-—

—

—

—

—

—

—

Penas:
—-De prisão impostas a militares pelos tribunais comuns, Foi.
Regulamen
crimes comuns julgados antes da incorporação
tação —303.
—-

lviii
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I. Sérië

Pensões:
—
-

De reserva e de reforma das praças readmitidas
Contagem
de tempo de serviço —393.
De reforma e de invalidez aos estrangJros que, sendo na
altura nacionais portugueses, se incapacitaram ao serviço das
forças armadas
720.
De preço de sangue e das pensões por serviços excepcionais
ou relevantes prestados ao País
1102.
De militares condenados em tribunais militares
São regula
das pelas disposições referentes à reforma constantes do Esta
tuto de Aposentação
1378.
A oficiais e sargentos que, tendo prestado mais de 8 anos
de serviço nos quadros permanentes. transitaram para a situa
çio de disponibilidade ou para o quadro de complemento
sem direito a pensão
Rectificação
1401 e 1515.
—

—

—

-

—

—

——

—

Pessoal Civil:
—

Dos Serviços Departamentais das forças Armadas:
—

—

Rectificações
45, 99 e 1186.
Fixa, a partir de 1 de Janeiro de 1982, a tabela de
vencimentos— 146.
Define que as juntas médicas dos ramos são compe
tentes para disciplinar a concessão de licenças
175.
Licença por maternidade
Procedimento —464.
Revisão do Estatuto
Rectificação
811 e 1511.
Regulamenta as modalidades de selecção para ingresso
e acesso do pessoal civil
Rectificações —1115, 1287
e 1526.
Aprova o Regulamento Disciplinar do pessoal civil
Rectificação
1305 e 1525.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

——

—

—

—

—

Apravação de normas:
De admissão, admissão e selecção de aprendizes e exer
cício de funções por cidadãos estrangeiros do pessoal
civil dos Serviços Departamentais das Forças Arma
das—350.
Relativas ao período normal de trabalho, isenção de
horário de trabalho, regime de trabalho a tempo par
cial, condições especiais de trabalho e penalização por
atraso na entrada ao serviço
1213.
De acesso, mudança de carreira e transferência
1229.
—

—

1?

LIX
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Série

De rescisão do contrato de direito público sem pré1239.
-aviso e a concessão de licença ilimitada
—

Contratação de professores civis
Da Academia Militar
167 e 419.
orgânico
quadro
ao
Alteração
Quadro do pes
E militar dos Serviços Prisionais Militares
1423.
soal—Alteração—237 e
Alteração ao quadro orgânico
Da Comissão de Explosivos
304, 460 e 467.
Rectificação
Apro
Indústrias Nacionais de Defesa, E. P.
Da INDFP
398 e 523.
Rectificação
vação do Estatuto
Alargamento do
Dos Serviços Sociais das Forças Armadas
1267.
e
quadro—Alteração—426
Do Estado-Maior-General das Forças Armadas:
—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

Actualização da categoria de
Alteração ao quadro
453 e 1496.
adjunto técnico príncipal
Actualiza o abono mensal
Colocado no estrangeiro
1428.
para despesas de residência
Recrutamento de auxiliares de serviços para o qua
1429.
dro
—

—

—

—

—

—

—

—

Restrições ao provimento dos lugares
Da função pública
Escla
vagos por virtude das medidas de descongestionamento
520.
recimento
—Da Escola do Serviço de Saúde Militar— Introduz alterações
1167.
ao quadro orgânico
Do Serviço de ‘Polícia Judiciária Militar:
Reajustamento do quadro de juizes de instrução do
SPJM —516.
—Alteração ao quadro orgânico— 1261.
corrige as anomalias na classificação de oficiais de
processos decorrentes da aplicação da Portaria n.° 962/
1482.
‘81, de 10 de Novembro
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Alteração ao quadro orgâ
Do Stiprerno Tribunal Militar
1266.
nico
Assalariado localmente para o serviço dos gabinetes militares
1430.
Fixação dos salários mensais
no estrangeiro
Dos Estabelecimentos Fabris das Forças Armadas:
—

—

-—

—

—

—

E dos quadros técnicos de informática das forças arma
das-— inconstitucionalidade do n.° 7 do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 525’77, de 29 de Dezembro•— Altera
ção—67 e 1377.
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—

1.” Sre

Aprovação de normas:
—

—

De admissão, admissão e se[ecção de aprendizes
e exercício de funçôes por cidadãos estrangeiros
do pessoal civíl dos Estabelecimentos Fabris das
Forças Armadas —339.
Relativas ao período normal de trabalho, isen
ção de horário de trabalho, regime de trabalho
a tempo parcial, condições especiais de trabalho
e penalização por atraso na entrada ao serviço
1220.
Sobre a concessão da licença ilimitada
1227.
De estrutura das carreiras, acesso e mttdança de
carreira e classificação de serviço
1243.

—

—

—

—

Licença por maternidade
Procedimento
464.
Revisão do Estatuto—Rectificação— $58 e 1511.
Contrato de trabalho do pessoal civil
Rectificação
—905 e 128$.
E do Centro de Informática dos Estabelecimentos fa
bris do Exército
Aumenta as diuturnidades. a partir
de 1 de Janeiro de 1982. pata 870$ cada e aprova e
põe em execução as tabelas de vencimentos e salários
Rectificação
1177 e 1438.
Aprova o Regulamento Disciplinar do pessoal civil
Rectificação
1305 e 1525.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Poticia Judiciária Militar:
Alteração aos efectivos militares do SPJM
1149.
—Alteração ao QO do pessoal civil do SPJM— 1261.
Pessoal civil
Corrige as anomalias na classificação de ofi
ciais de processos decorrentes da aplicação da Portaria n.° 962/
‘81, de 10 de Novembro—l482.
—

—

Polícia
-—

—

de Segurança Pública:
Aplica aos oficiais do quadro de complemento do Exército
reintegrados na PSP várias disposições do Decreto-Lei n.° 439/
/73, de 3 de Setembro
lf)7.
Arma proibida
Crime de uso de arma proibida
Exercício
de funções
Conclusão da Procuradoria-Geral da República
--—O uso e porte de arma por e]ementos das forças armadas
e militarizadas não é disciplinado pelo Decreto-Lei n.° 207-A
75, de 17 de Abril—373.
—

—-

—

—

—
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Série
Portarias:

-—Dos chefes de estado-maior

—

Aprovação do formulário

—

1501.

Praças:

Define a forma como o pessoal do quadro permanente do
139.
Exército pode prestar serviço na INDEP
-—Ajudas de custo—144 e 1399.
-

-

—

—Em comissão de serviço prolongado no estrangeiro—Atribui
ção de abonos para encargos de instalação—209 e 462.
Contagem de tempo de serviço na reforma
Readmitidas
393.
pata cálcult) das pensões de reserva e de reforma
—

—

-—

Dos três ramos das Forças Armadas que se desloquem cm
Actualiza
missão oficial ao estrangeiro ou no estrangeiro
1399.
diárias
de
custo
ção da tabela de ajudas
Actualiza os quantitativos diários dos subsídios de embarque
1427.
a pagar em portos estrangeiros
—

—

-—

Protoco)o:

Adicional ao Acordo entre o governo de Portugual e o go
157.
verno de Espanha sobre a dispensa de passaportes
Qualidade
da
Ministério
entre
o
De cooperação desportiva
159.
de Vida e o Estado-Maior do Exército
Entre o Estado-Maior do Exército e o Ministério da Admi
nistração Interna sobre trabalhos de engenharia— 161.
—

—

——

Q
Quadro:
do Estado-Maior do Comando-Giefe das Forças
10$.
Aliteração
nos Açores
do pessoal militar das Oficinas Gerais de Farda
Alterações —201.
Equipamento
23?
Alteração
Militares
Prisionais
Serviços
dos
pessoal
Do

Orgânico
Armadas
-—Orgânico
mento e

—

—

—

—

—

—

—

—

e 1423.
Orgânico do pessoal permanente da Comissão de Explosivos
304, 460 e 467.
Rectificação
Alteração
337.
Reestruturação
[)e adidos militares no estrangeiro
—

—

—

—

—
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1. Série

Orgânico da Academia Militar
Alteração —419.
De pessoal dos Serviços Sociais das Forças Armadas
Alar
gamento do quadro—Alteração—426 e 1267.
Do pessoal civil do Estado-Maior-General das Forças Arma
das
Alteração —453.
Do Serviço de Polícia Judiciária Militar:
—

—

—

—

—

—

—

Juizes de instrução
Reajustamento —516.
Alteração aos efectivos militares
1149.
Alteração ao quadro orgânico do pessoal civil
—

—

—

—

—

—

1261,

Da Escola do Serviço de Saúde Militar
Introduz alterações
ao quadro orgânico do pessoal civil—1167.
Do pessoal civil da Secretaria do Supremo Tribunal Militar
Alteração
1266.
—

—

——

—

R
Rectificações:
Ao quadro constante da Portaria n° 986/81, de 19 de No
vembro, publicada no Diário da República, 1 Série. n.° 267,
de 19 de Novembro de 1981. e na OE.. l Série, n.° 11/981.
pág. 636—44.
À Portaria n 962/81, de 10 de Novembro, publicada no
Diário da República, 1. Série, n.” 259, de 10 de Novembro
de 1981, e na O. E., l. Série, n.° 11/981, pág. 598—45, 99
e 1186.
—À Portaria n.° 878/81, de 1 de Outubro (anexo 2), publicada
no Diário da República, f. Série, n.° 226, de 1 de Outubro
de 1981, e na O.E., 1. Série, n.° 10/981, pág. 561—47.
—À Portaria de 22 de Maio de 1981. publicada na O. E., l Sé
rie, n.° 9/981, pág. 496—53.
À Portaria de 2 de Outubro de 1981, publicada na O. E.,
l. Série, n.° 12/981, pág. 666— 165.
—À Portaria de 2 de Outubro de 1981. publicada na O. E..
1 Série, n.° 1/982, pág. 21—242.
Ao Decreto-Lei n.° 123/82, de 22 de Abril, publicado no
Diário da República, 1. Série, n.° 93, de 22 de Abril de
1982, e na O. E., 1. Série, n.° 4/982, pág. 171 —385.
—À Portaria de 12 de Março de 1982, publicada na O. E, 1. Sé
rie, n.° 3/982, pág. 142—385.
—Ao Decreto-Lei n.° 222/82. de 7 de Junho, publicado no
Diário da República. 1. Série, n.° 129, de 7 de Junho dc
—

.

—

—
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1982, e na O. E., 1. Série, n.° 6/982, pág. 304—467.
Ao ‘Decreto-Lei n.° 224/82. de $ de Junho. publicado no
Diário da República, I. Série, n.° 130, de 8 de Junho de
1982. e na O. E., 1.’ Série, n.° 6/982, pág. 308 —-471.
Ao Decreto-Lei n.° 186/82, de 15 de Maio, publicado no
Diário da República, I. Série, n.° 110, de 15 de Maio de
1982, e na O. E., 1.’ Série, n.° 5/982, pág. 243 —472.
Ao Decreto-Lei n.° 187/82. de 15 de Maio, publicado no
Diário da República. t. Série, n.° 110, de 15 de Maio de
1982, e na O. E., l. Série, n.° 5/982, pág. 249—473.
—Ao Decreto-Lei o.” 272/82, de 13 de Julho, publicado no
Diário da República. l. Série. n.° 159, de 13 de Julho de
1982, e na O. E.. 1. Série, n.° 7/982. pág. 398—523.
—À Portaria de 20 de Novembro de 1981, publicada na O. E.,
1. Série. n.° 4/982, pág. 181 —524.
À Portaria de 3 de Fevereiro de 1982. publicada na O. E..
1 Série. n.0 4 9$2. pág. 189 —524.
Ao Decreto-Lei o.° 301/82. de 30 de Julho. publicado no
Diário da República. 1.’ Série. n.° 174. de 30 de Julho de
1982, e na O. E., l. Série. n.° 7/982, pág. 404—1187.
À declaração de transferências de verbas publicada no Diário
da República. 1. Série, n.° 157, de 10 de Julho de 1982.
e na O. E.. 1. Série. n.° 7/982, pág. 469—1191.
—Ao Decreto-Lei n.° 274/82, de 14 de Julho, publicado no
Diário da República, 1. Série, o.° 160, de 14 de Julho de 1982.
e na O. E., l. Série, n.° 8/982, pág. 478—1193.
Ao Decreto Regulamentar n.° 61/82, de 17 de Setembro. pu
blicado no Diário da República, l. Série, o.° 216, de 17 de
Setembro de 1982. e na O. E.. l. Série, n.° 9/982, pág. 1115
—1287 e 1526.
Ao Decreto-Lei n.° 393/82, de 20 de Setembro, publicado
no Diário da República, 1. Série, n.° 218, de 20 de Setem
bro de 1982, e na O. E., 1. Série, n.° 9/982, pág, 905— 1288.
Ao Decreto-Lei n.° 354-A/$2. de 4 de Setembro, publicado
no Diário da República, 1.’ Série, o.’ 205, Suplemento, de
4 de Setembro de 1982, e na O. E.. 1.’ Série. n.° 9,/982.
pág. 722—1432.
Ao Decreto-Lei n.° 454/82, de 19 de Novembro, publicado
no Diário da República. 1.’ Série. n.° 268. de 19 de Setem
bro de 1982. e na O. E., 1.’ Série. n.’ 11 ‘982. pág. 1402
l432
Às tabelas de vencimentos e salários do pessoal civil dos
Estabelecimentos Fabris das Forças Armadas e do Centro de
Tnformática dos Estabelecimentos Fabris do Exército, publi
cadas no Diário do República, 2.’ Série, n.° 219, de 21 de

-—

—

—

—

.

—

—

—

—

—

—

—

—
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Setembro de 1982, e na O. E., 1.’ Série, n.° 9/982, pág. 1177
143$.
—Ao Decreto-Lei n.° 380/82, de 15 de Setembro, publicado no
Diário da República, 1. Série, n.° 214, de 15 de Setembro
de 1982, e na O. E., 1. Série, n.° 9/982, pág. 811— 1511.
—Ao Decreto-Lei ti.0 381/82, de 15 de Setembro, publicado
no Diário da República, 1. Série, n.° 214, de 15 de Setem
bro de 1982, e na O. E., 1. Série, n.° 9/982, pág. 858— 1511.
Ao Decreto-Lei n.° 434’-S/82, de 29 de Outubro, publicado
no Diário da República, 1. Série, n.° 251, 3.° Suplemento,
de 29 de Outubro de 1982, e na O. E., 1. Série, n.° 11/982,
pág. 14Ú1—1515.
Ao Decreto-Lei n.° 400/82, de 23 de Setembro, publicado no
Diário da República, 1. Série, n.° 221, Suplemento, de 23 de
Setembro de 1982, e na O. E., 1. Série, ti.° 9/982, pág. 90$
—1516.
—Ao Decreto-Lei n.° 434-A/82, de 29 de Outubro, publicado
no Diário da República, 1. Série, n.° 251, Suplemento, de
29 de Outubro de 1982. e na O. E.. 1. Série, n.° 11/982,
pág. 1305—1525.
—À Portaria de 8 de Abril de 1982, publicada na O. E., 1. Sé
rie. n.° 8/982, pág. 504—1532.
—

-—

—

Reforma:
—

E reserva das praças readmitidas
Contagem de tempo de
serviço para cálculo das pensões
393.
—

—

Regimento de Infantaria n.’ 15:
Condecoração estrangeira

——

Declaração

—

1287.

Regulamento:
—Da Taxa Militar—Alteração— 172 e 501.
Do Código da Estrada
Alterações
Multas
269, 292, 364
e 514.
—Equestre Militar—Aprovação e execução a título experimen
tal durante um período de dois anos—362.
De Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas
Alteração —421.
De Aproveitamento Escolar na Academia Militar
Aprovação
e execução—428.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

Aprovação do Regulamento
Do Imposto de Compensação
e dos novos modelos dos dísticos—Rectificação—722, 1258
e 1432.
Sobre a Seguiança nas instalações de Fabrico e de Arma
zenagem de Produtos Explosivos—Alterações— 1141.
Disciplinar do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das
Forças Armadas e dos Estabelecimentos Fabris das Forças
1305 e 1525.
Rectificação
Aprovação
Armadas
1392.
Alteração
De Disciplina Militar
Mantém em vigor
De Educação Física do Exército (REFE)
1510.
a título experimental, durante o ano de 1983
—

—

—

—

—

—

—
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—

—

Reintegração:
i---•

Dos oficiais do quadro de complemento do Exército na PSP
Aplicação de várias disposições do Decreto-Lei n. 439/73,
de 3 de Setembro— 107.
De militares afastados das forças armadas antes do 25 de
Abril por motivos de ordem política—Alterações—400, 1391

—

-—

e 1395.
—

De oficiais e sargentos que, tendo prestado mais de 8 anos
de serviço nos quadros permanentes, transitaram para a situa
ção de disponibilidade ou para o quadro de complemento
1401 e 1515.
Rectificação
sem direito a pensão
—

—

Remunerações:
—

Ver abonos.

Reserva:
—

Contagem de tempo de
E reforma das praças readmitidas
393.
serviço para cálculo das pensões
Mantém a graduação depois
Dos oficiais das forças armadas
de atingido o limite de idade para a reserva—718.
-—

—

—

—

s
Salários:
-

—

Ver abonos.
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Sargentos:
Define a forma como o pessoal do quadro permanente do
Exército pode prestar serviço na INDEP— 139.

Ajudas de custo
144, 298 e 1399.
Regula a constituição das escalas de serviço
149.
—Estabelece as Normas para a Vida Interna e Administração
dos Alunos da ESE
Esclarecimento
151 e 464.
Em comissão de serviço prolongado no estrangeiro
Atri
buição de abonos para encargos de instalação
209 e 462.
Do quadro permanente do Exército
Especifica o conceito
de informação periódica cesfavoráve1
1147.
Dos três ramos das forças armadas que se desloquem em
missão oficial ao estrangeiro ou no estrangeiro
Actualiza
ção ‘da tabela de ajudas de custo diárias
1399.
—E oficiais que, tendo prestado mais de 8’ anos de serviço
nos quadros permanentes, transitaram para a situação de dis
ponibilidade ou para o quadro de complemento sem direito
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

a pensão—Rectificação— 1401 e 1515.
—

Actualiza os quantitativos diários dos subsídios de embarque
a pagar em portos estrangeiros
1427.
Do quadro complementar
Regularização da situação mili
tar
1480.
—

—

—

—

Serviço Histórico Militar:
-—

—

Inspecções técnicas
Autorização
463.
Articulação, provisória, da Direcção do Serviço —463.
—

—

Serviço Militar:
—

Inconstitucionalidade das normas correntes do n.° 3 do ar
tigo 2.° e do n.° 4 do artigo 26.° da Lei n.° 2135, de 11 de
Julho d’e 1968 (Lei do Serviço Militar)—333.

Serviço de Policia Judiciária Militar:
—-

Reajustamento do quadro de juizes de instrução
516.
Alteração aos efectivos militares
1149.
Pessoal civil
Alteração ao QO
Corrige as anomalias na
classificação de oficiais de processos decorrentes da aplicação
da Portaria n.° 962/81, de 10 de Novembro— 1261 e 1482.
—

—

—

—

-—

—
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Serviços Departamentais das Forças Armadas:
—

—

Rectificações —45, 99 e 1186.
Aprovação de normas:
*

De admissão, admissão e selecção de aprendizes e exer
cício de funções por cidadãos estrangeiros do pessoal
civil dos Serviços Departamentais das Forças Armadas

—350.
—

—

Relativas ao período normat de trabalho, isenção de
horário de trabalho, regime de trabalho a tempo par
cial, condições especiais de trabalho e penalização por
atraso na entrada ao serviço do pessoal civil— 1213.
De acesso, mudança de carreira e transferência do pes
1229.
soal civil
De rescisão do contrato de direito pt’iblico sem pré-aviso e a concessão de licença ilimitada do pessoal
1239.
civil
—

—

—

Esclarece o procedimento a ter quanto a licença, por mater
nidade, do pessoal civit—464.
—Revê o Estatuto do pessoal civil—Rectificação—811 e 1511.

—

—

—

Regulamenta as modalidades de selecção para ingresso e
acesso do pessoal civil—Rectificações-— 1115, 1287 e 1526.
Aprova o Regulamento Disciplinar do Pessoal Civil
ficaçâo—1305 e 1525.

—

Recti

Serviços e Fundos Autónomos:
—

Normas— 1403.

Serviços Prisionais Militares:
—

Quadro do pessoal civil e militar

—

Alteração

——

237 e 1423.

Serviços Sociais dass forças Armadas:
—

Alargamento do quadro de pessoal

—

Alteração —426 e 1267.

Servidão Militar:
—

Para os quuartéis da Amadora e Qtietuz —415.
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Sinal (toque):
—

Relativo ao Inspector-Geral do Exército

—

Aprovação

—

1429.

STANAG:
—2031 (4. Edição)—239,
Subdelegações e Delegaçções de Competências:
—

Ver Competências.

Subsídio:
De educação especial
Atribuição —218 e 219.
Mensal vitalício, de nascimento, de aleitação, de casamento
e de funeral
Atribuição
259.
D:e embarque a pagar em portos estrangeiros
Actualização
1427.
—De viagem e de marcha—Actualização— 1502.
—

—

—

—

—

—

—

—

Substâncias Psicotrópicas:
importação, exportação
—103, 104 e 143.

—

e

comercialização

—

Reclassificação

Supremo Tribunal Militar:
Altera o quadro de pessoal civil da secretaria do STM

—

—

1266,

T
Tabagismo:
Prevenção —475.

—

Tabela:
—

De inaptidões para uso nos centros de selecção do Exército
—Aprovação— 119.

—

-.ug
h
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De vencimentos e salários do Pessoal Civil dos Serviços De
partamentais das Forças Armadas, dos Estabelecimentos Fabris
das forças Armadas e do (‘entro de Informática dos Esta
belecimentos Fabris do Exército—Rectificação—— 146, 1177
e 1438.

Taxa de Licença Militar:

-

— De ausência para o estrangeiro — 1420.
‘Taxa Militar:
—Eleva para480$ a quota anual—172.
—Única de 9600$ para os residentes no estrangeiro

—

501.

Trabalhos:
—

Para o lançamento da rede de cabos militares—, área de
1507.
Lisboa
.3
-

—

‘Transporte:

--.“-]

:.

..

-—De militares e seus familiares que se desloquem ao estrangeiro
Alteração —295.
para tratamento — Comparticipação
—

Trasladação:
—

Cremação e irfcineração dos restos mortais de cidadãos fa
Esclarecimento — Rectificação
Regime jurídico
lecidos
—47$, 518 e ]193,
—

—

‘I’rit)unaís:

—

Declara com força obrigatória geral a inconsti
tucionalidade do n.° 3 do artigo $3.° da Lei n.° 82/77, de
6 de Dezembro (Aprova a Lei Orgânica dos Tribunais Judi
ciais) — 8.
Regulamenta o cumprimento de peóas de prisão
Comuns

Judiciais

—

—

impostas a militares por crimes comuns juigados.. antes da
incorporação — 303.
.‘

Extingue o 4.° e o 5.° Tribunais Militares Terri
Militares
1376.
toriais de Lisboa (TMTL)
—

—
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U
Unidades:
Batalhão de Reconhecimento das Transmissões (BRT), trans
formado em Batalhão de Informações e Reconhecimento das
Transmissões (BIRT)
364.
Regimento de Infantaria n.° 15
Condecoração estrangeira
Declaração
1287.

—

—

—

—

—

—

Uso e Porte de Arma:
—Não é aplicável o disposto no Decreto-Lei n.° 207-A/75, de
17 de Abril, aos elementos das forças de segurança —327.

V
Veículos:
—

—

Afectos ao serviço de deficientes motores
Rectifica a Por
taria n. 878/81, de 1 de Outubro (anexo 2)—47.
A adquirir pelo Estado no ano de 1982— Estabelece as carac
terísticas a que deverão obedecer
1170.
—

—

Velocípedes:
—

Com motor na Região Autónoma dos Açores
Devem cir
cular durante o dia mantendo acesas as luzes referidas na
alínea b) do n.° 2 do artigo 30.° do Código da Estrada
—502.
—

Vencimentos:
—

Ver abonos.

Verbas:
—

—

—

—

Transf.rências
Rectificação —95, 299, 300, 469, 1191, 1285,
1521 e 1527.
Alterações orçamentais
384 e 1435.
Proibe a utilização dos 2 últimos duodécimos vincendos
1195.
Dotações orçamentais
Despesas
1396.
—

—

—

—

—
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Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército:
—

Considerado sempre investido na qualidade de representante
do Ramo, quando presente nas cerimónías de índole militar,
a celebrar no âmbito do Exército— 1510.
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ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
1.’

DO

EXÉRCITO

SÉRIE

N. 1/31 DE JANEIRO DE 1982
Publica-se ao Exército o seguinte:
1— DECRETOS-LEIS
MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES

Direcção-Geral de Viação
Decreto-Lei n.’ 6/82
de 12 de Janeiro

ólL

%/4/9

94’4
‘&‘_

ARTIGO 59.°
(Legislação revogada)
Ficam revogados es artigos 51.’, 52.’ e 53.’ do Código da
Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 39 672, de 20 de Maio de 1954.

ARTIGO 60.’

(Entrada em vigor)
O disposto no presente diploma entra em vigor 6 meses após
a data da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de Novembro
de 1981.
Francisco José Pereira Pinto Balsemão.
—

Promulgado em 30 de Dezembro de 1981.

•

1
2
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Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANEs.

(D. R. —1 Série, n.° 9, de l2Jan82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei n.° 17/82
de 26 de Janeiro
O Conselho da Revolução decreta, nos termos do n.° 1 do artigo
144° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0
1
Os membros do Conselho da Revolução poderão
ser apoiados no exercício das suas funções, quando o considerem
necessário, por 1 chefe de gabinete e 1 secretário pessoal.
2
O membro do Conselho da Revolução que exerça as funções
de presidente dos Serviços de Apoio poderá ser apoiado no exercício
das suas funções por 1 chefe de gabinete e 2 secretários pessoais.
Art. 2.°
1
Os chefes de gabinete e os secretários pessoais
—

—

—

—

são livremente providos e exonerados pelo presidente dos Serviços
de Apoio do Conselho da Revolução, sob proposta do respectivo
membro deste Conselho.
2
Aos agentes referidos no número anterior é aplicável o
disposto nos n.°° 2 a 5 do artigo 4.° e no n.° 2 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 267/77, de 2 de Julho. não lhes aproveitando o disposto
na alínea b) do n.° 1 do artigo l.° do Decreto-Lei n.° 519-H2/79,
a menos que preencham as condições nela referidas.
Art. 3.° Os chefes de gabinete e cs secretários auferem os venci
mentos e, quando for caso disso, as ajudas de custo dos membros
dos gabinetes dos ministros em idênticas funções.
Art. 4.° Os agentes que actualmente desempenham as funções
de secretário mantêm-se no exercício dessas funções, sem dependência
de qualquer formalidade, e têm direito aos vencimentos previstos
neste diploma a partir de 1 de Janeiro de 1980.
—

Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 3 de Outubro
de 1979.
Promulgado em 11 de Março de 1981.
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Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHo EANES.
meiro-Ministro, Francisco José Pereira Pinto Balsemo.

—

O Pri

(D. R. —1 Série, n.° 21, de 26Jan82.)

41
Decreto-Lei n.’ 20/82

‘

de 2$ de Janeiro
Ccnvindo reajustar o Decreto-Lei n.° 400/74, de 29 de Agosto,
às actuais realidades das forças armadas, consolidando os conceitos
de comando operacional •e de coordenação que são exercidos pelo
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, designadamente
com os objectivos de clarificar as relações orgânicas no âmbito interno
das forças armadas, de optimizar as actividades de interesse comum
e de simplificar a estrutura interna do Estado-Maior-General das
Forças Armadas:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a)
do n° 1 do artigo 148° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.°
1
As forças armadas portuguesas são uma insti
tuição nacional definida na Constituição e compreendem:
—

—

a) O ccmando das forças armadas;
b) Os 3 ramos das forças armadas:
A Marinha;
O Exército;
A Força Aérea.
2— O comando das forças armadas compreende:
a) O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
(CEMGFA);
b) O Conselho dos Chefes dos Estados-Maiores (CCEM);
c) Os chefes dos Estados-Maiores dos ramos (CEMs).
Art. 2.° —1—O CEMGFA:

a) 1 o responsável pela adequação dos meios à política militar
da defesa nacional, estabelecendo a coordenação entre os
ramos através dos CEMs respectivos;
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b) Exerce o comando operacional das forças armadas, tanto
em tempo de paz como em tempo de guerra, através dos
CEMs, dos comandos-chefes e dos comandos conjuntos.
2— Compete ao CEMGFA, no uso de atribuições próprias:
a) Planear o emprego operacional conjunto ou combinado dos
sistemas de forças e os exercícios conjuntos;
b) Orientar e coordenar as actividades de informações e sistemas
de comando, controle e comunicações;
c) Orientar e coordenar as actividades de relações públicas;
d) Orientar e coordenar, nos aspectos comuns aos ramos, as
actividades relativas a pessoal, instrução, logística e finanças;
e) Planear, dirigir e controlar as actividades dos organismos
colocados na sua dependência directa;
f) Coordenar as ligações com a Assembleia da República e,
através do Ministro da Defesa Nacional, com o Governo;
g) Praticar todos os actos respeitantes ‘à nomeação, transferência,
exoneração, reforma, aposentação, demissão ou reintegração
dos servidores do Estado que lhe estejam directamente subor
dinados.
3

—

Compete ao CEMGFA, ouvido o CCEM:

a) Aprovar os critérios de ordem geral relativos ao pessoal das
forças armadas, bem como à distribuição do contingente de
pessoal destinado ao cumprimento do serviço militar;
b) Orientar e coordenar a preparação e a execução da mobilização
militar;
c) Coordenar os projectos orçamentais e aprovar os orçamentos
dos departamentos militares dentro dos limites acordados
com o Governo, assim como verificar a respectiva gestão
financeira;
d) Definir a política de coordenação de actividades de interesse
comum das forças armadas;
e) Definir a política de uniformização e racionalização de material
e equipamento das forças armadas;
f) Orientar e coordenar, no âmbito militar, os contactos e relações
com organizações militares internacionais ou de outros países;
g) Orientar e coordenar os assuntos relacionados com a satisfação
dos compromissos militares decorrentes dos acordos interna
cionais;
h) Orientar e coordenar as actividades de colaboração das forças
armadas, quando empenhadas nas tarefas conjuntas de recons
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trução nacional, de desenvolvimento tecnológico e científico
e de apoio humanitário às populações;

i) Propor o estabelecimento de restrições ao exercício do direito
de propriedade, por motivos de segurança nacional.
4—O CEMGFA é respcnsável pela difusão das decisões do
CCEM.
O CEMGFA será substituído nos seus impedimentos ou
5
ausências pelo oficial general mais antigo de entre o Vice-Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas (VCEMGFA) e os CEMs.
—

Art. 3.°—1—O CCEM:
a) Ë constituído pelo CEMGFA, que preside, e pelos CEMs;
b) Ë secretariado pelo Gabinete do CEMGFA;
c) Reúne mediante convocação do CEMGFA, por iniciativa
própria ou sob proposta de qualquer dos restantes membros.
2—O CCEM tem as seguintes atribuições:
a) Deliberar sobre:
1) A estratégia de defesa militar;
2) Os sistemas de forças necessários à satisfação da estratégia
militar;
3) Os planos anuais e pLurianuais de desenvolvimento, de
preparação e de aquisição de meios militares para as forças
armadas, incluindo as incidências financeiras;
4) O planeamento do emprego operacional conjunto ou combi
nado dos sistemas de forças;
b) Emitir parecer sobre:
1) A distribuição ‘pelos ramos das forças armadas do contin
gente de pessoal destinado ao cumprimento do serviço
militar;
2) As propostas orçamentais das forças armadas;
3) A orientação e coordenação da preparação e da execução
da mobilização militar;
4) As actividades de colaboração das forças armadas, quando
empenhadas em tarefas conjuntas de reconstrução nacional,
de desenvolvimento tecnológico e científico e de apoio
humanitário às populações;
5) Os contactos e relações com organismos militares de outros
países e internacionais;
6) Os assuntos relacionados ccm a satisfação de compromissos
mihtarcs decorrentes de acordos internacionais;

6
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7) A política de coordenação de actividades de interesse comum
aos ramos das forças armadas;
8) A política de uniformização de material e equipamento
das forças armadas;
9) Os assuntos relativos a pessoal das forças armadas, a
instrução, a lcgística, a finanças e a outros que o CEMGFA
e os CEMs entendam submeter ao CCEM;
10) As propostas de promoção aos postos de oficial general.
Art. 4°
1
Os ramos das forças armadas são comandados
pelos respectivos CEMs.
2
A organização de cada um dos ramos é definida em legislação
própria, cabendo-lhes, nomeadamente, receber, preparar, administrar
e empregar os meios que lhes forem atribuidos.
Art. 5.° —1—O EMGFA:
—

—

—

a) Apoia o CEMGFA e desempenha funções de estado-maior
coordenador;
b) Ë dirigido pelo VCEMGFA ou, na falta ou impedimento
deste, pelo adjunto do CEMGFA mais antigo, em acumulação;
c) Compreende:
1) Departamentos;
2) Divisões;
3) Órgãos de apoio geral.
2
Os departamentos do EMOFA abrangendo áreas funcionais
são dirigidos por adjuntos do CEMGFA (generais ou vice-almirantes),
em regra pertencentes a ramos diferentes, e compreendem normalmente:
—

-

1) Divisões, estruturadas em repartições, e estas em secções,
competindo-lhes o desenvolvimento das funções de estado-maior coordenador;
2) Serviços e órgãos de execução.

Os cargos de chefe de divisão, de director de serviço ou
3
de órgãos de nível equivalente são, em regra, desempenhados por
brigadeiros ou contra-almirantes.
4—Sempre que as circunstâncias o aconselhem, o CEMGFA
poderá designar um adjunto coordenador (general ou vice-almirante),
o qual, como mais directo colaborador do VCEMGFA. terá as
atribuições que especificamente lhe forem cometidas.
5 Os órgãos de apoio geral são dirigidos por um brigadeiro
ou contra-almirante com a designação de comandante dos órgãos
de apoio geral (COAG).
—

—

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 1

1. Série

7

6— O pessoal militar para serviço do EMGFA é rcquisitado
aos ramos de acordo com o posto, a capacidade e a competência
para as funções a desempenhar.
O Gabinete do CEMGFA é o órgão de apoio
Art. 6.’— 1
do
CEMGFA.
pessoal
directo e
2— O Gabinete do CEMGfA compreende:
—

a) O chefe do Gabinete (oficial de qualquer ramo das forças
armadas);
b) 6 adjuntcs (oficiais dos 3 ramos das forças armadas);
c) A Auditoria Jurídíca do CEMGFA;
d) O Procolo do CEMGFA;
e) A secretaria do Gabinete.
A Auditoria Jurídica do CEMGFA dispõe de 2 assessores
3
jurídicos pertencentes ao quadro do pessoal civil do EMGFA.
4—Adstrito ao Gabinete, haverá um centro de estudos de
direito militar, com as funções que lhe vierem a ser atribuidas em
matéria de estudo, divulgação, ensinamento e aperfeiçoamento daquele
ramo do direito.
Na dependência do CEMGFA existem:
1
Art. 7.°
a) O director nacional de Armamento (oficial general de qualquer
ramo das forças armadas, no activo ou na reserva), que
exercerá as suas funções nos termos da Portaria n.° 660/81,
de 5 de Agosto;
b) Outros organismos e entidades nos termos de legislação própria;
c) Os assessores pessoais do CEMOFA (oficiais generais ou
superiores de qualquer ramo das forças armadas, no activo
ou na reserva, nomeados pelo CEMGFA, quando razões
de serviço o justifiquem), os quais desempenharão as tarefas
específicas que lhes forem atribuidas.
—

—

—

2— Junto do CEMGFA poderá existir um auditor jurídico,
procurador-geral-adjunto da República, a nomear conforme as necessi
dades •de serviço e nos termos da lei.
Art. 8.° A regulamentação da organização interna do EMGfA
e a definição das atribuições dos seus diversos órgãos será feita por
portaria do CEMGFA.
1.0 e os artigos
Att. 9.°—1—São revogados o n.° 6 do artigo
•a
Agosto, com
de
29
de
400/74,
4.° e seguintes do Decreto-Lei
2°
do Decreto
artigo
17°,
o
artigo
e
7.°
do
artigo
do
2
n.°
do
excepção
-Lei n.° 192/77, de 13 de Maio, e o Decreto-Lei n.° 375-A/79, de 12
de Setembro, bem como o despacho do CEMGFA de 14 de Janeiro
de 1975, publicado no DMrio do Governo, 1.’ série, n.° 37, de 13
de Fevereiro de 1975.

$
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2— Mantêm-se em vigor as disposições do Decreto-Lei n.° 85/79,
de 18 de Abril, e da Portaria n.° 660/81, de 5 de Agosto.
Art. 10.° Todos os actos regulamentares e de gestão de pessoal
praticados com o apoio dos diplomas revogados pelo artigo 9.° deste
diploma subsistem em vigor até à regulamentação prevista no artigo 8.0
Art. 11.0 As dúvidas suscitadas na execução do presente diploma
serão resolvidas por despacho conjunto do CEMGFA e dos CEMs
dos ramos das forças armadas.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 20 de Janeiro
de 1982.
Promlgado em 26 de Janeiro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHo EANEs.
(D. R.—l.0 Série, n.° 23, Suplemento, de 28Jan82.)

Decreto-Lei n.° 22/82
de 30 de Janeiro

Considerando a conveniência em definir com maior precisão
prazos das comissões normais previstas no artigo 38.°, n.° 1, alínea
do Estatuto do Oficial do Exército (Decreto-Lei n.0 176/71, de
de Abril):
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a)
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo único. Ë revogado o Decreto-Lei n.° 354-AJ80, de 5
Setembro.

os
e),

30
do
de

Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 20 de Janeiro
de 1982.
Promulgado em 26 de Janeiro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANEs.

(D.R.

—

l. Série, n.0 25, de 30Jan82)
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II— DECRETOS REGULAMENTARES
MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES INTERIORES
Direcção-Geral de Viação
Decreto Regulamentar a.’ 4/82
de 15 de Janeiro
A manisfesta desactualização de algumas disposições do Código
Estrada em vigor impõe que se proceda de imediato à revisão
certas matérias nele contempladas, sem esperar pela publicação
um novo diploma que o substitua e cuja preparação continua
curso.
Entre essas matérias, assume especial relevo o sistema de
averbamento de serviço público, que através do presente decreto
é substituido por exame ‘de condução de automóveis pesados de•
passageiros, até agora inexistente, fixando-se do mesmo passo os
requisitos a exigir aos candidatos a condutores da referida categoria
de veículos, nomeadamente no que se refere a aptidão física e psíquica.
‘Por outro lado, entende-se conveniente clarificar os preceitos
relativos à revalidação das cartas de condução e tornar a mesma
dependente da apresentação do certificado de registo criminal, como
forma de comprovação, pelo condutor, da não verificação das condi
ções de inabilidade previstas nos n.°’ 2 e 4 do n. 1 do artigo 46.’ do
Código da Estrada. Constitui inovação a submissão •a novas provas
de exame dos titulares de cartas de condução que, em 2 ou mais
escalões etários sucessivos, não tenham procedido à sua revalidação,
por tal fazer presumir o não exercício da condução por longo período
de tempo, com a correspondente perda da aptidão necessária para
conduzir com segurança.
A melhoria das condições de segurança da circulação constitui
também a razão de ser das medidas que agora se adoptam quanto
à sinalização dos automóveis pesados, dos veículos longos e, bem
assim, dos veículos lentos, para além do uso de espelhos retrovisores
exteriores e utilização dos médios, durante o dia, nos motociclos.
Tendo em atenção a necessidade de reformar o sistema de ins
pecções de veículos, face às obrigações que decorrerão da integração
na CEE, procura-se também, com a alteração das disposições funda
mentais do Código que se lhe referem, estabelecer as bases a que
obedecerá o novo regime de inspecções que em breve pretende instituir.

da
de
de
em
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Alteram-se, ainda, outras disposições do mesmo diploma, como
as que se referem à condução de máquinas agrícolas e industriais, à
condução de veículos adaptados por indivíduos portadores de defi
ciências físicas, à obtenção de carta de condução nacional por troca
com outro título considerado equivalente e à admissão aos exames
de condução.
Finalmente, cabe referir a necessidade de estabelecer um prazo
para a troca de cartas de condução emitidas nas ex-colónias, anterior
mente à independência, regularizando definitivamente a situação dos
referidos títulos.
Assim:
Considerando o disposto no § único do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.° 39 672, de 20 de Maio de 1954, o Governo decreta, nos termos
da alínea e) do artigo 202.° da Constituição, o seguinte:
Artigo l.° A redacção do n.° 1 do artigo 20°, dos n.°’ 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do artigo 30.°, do n.° 1 do artigo 35.°,
dos n.°° 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo 36.°, dos n.° 5 e 6 do artigo 46.°, dos
do artigo 48.° e do n.° 6 do artigo 49°
n.°° 2, 4, 5, 7 e 8 do artigo
todos do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 39 672,
• de 20 de Maio de 1954, passa a ser a seguinte:
470,

Artigo 20.°
Iluminação
Nenhum veículo pode transitar cu estacionar nas vias
públicas desde o anoitecer ao amanhecer ou quando as condições
atmosféricas o exijam sem que tenha acesas uma ou duas luzes
brancas à frente e uma ou duas luzes vermelhas à retaguarda,
perfeitamente visíveis, mas não tão intensas que possam produzir
encadeamento.
São dispensados da utilização destas luzes os veículos que
—

estacionem em locais cuja iluminação permita o seu fácil reconhe
cimento à distância de 100 m.
Sempre que possível, os veículos que, por qualquer motivo,
tenham de ser rebocados transitarão também com as luzes da
retaguarda acesas.
Estas disposições são extensivas às máquinas indnstriais, agrí
colas ou de qualquer outra natureza.
Para além do disposto no primeiro parágrafo, os motociclos,
durante o dia, transitarão mantendo acesas as luzes referidas na
alínea b) do n.° 2 do artigo 30.°
A contravenção do disposto neste número será punida com
a multa de 400$ a 2000$ ou 200$ a 1000$, consoante se trate, res
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pectivamente, de veículos automóveis e reboques ou de outros
veículos.

Artigo 30.°
Iluminação

4—Todos os veículos automóveis, ou conjuntos de veículos,
cujo peso bruto exceda 3500 kg, ou cujo comprimento total seja
superior a 12m (veículos longos), deverão ser sinalizados com
uma ou duas placas de material retrorreflector amarelo e ver
melho fluorescente apostas no painel da retaguarda e cujas carac
terísticas serão fixadas em regulamento.
Exceptuam-se do disposto neste número os veículos em qua
dro e os veículos ligeiros especiais para caravana.
A contravenção do disposto neste número será punida com
de 400$ a 2000$.
multa
a
Os automóveis ligeiros e pesados serão providos de um
5
sinal luminoso de cor vermelha ou alaranjada, destinado a assi
nalar a travagem do veículo. Esta luz deve acender-se sempre
que seja utilizado o travão de serviço do automóvel e, quando
de cor vermelha, a sua intensidade deve ser superior à luz ver
melha a que se refere o n.° 1, se com esta estiver agrupada ou
incorporada.
A contravenção do disposto neste número será punida com
a multa de 403$ a 2000$.
6— Os automóveis ligeiros e pesados serão providos de um
sinal luminoso, destinado a manobra de mudança de direcção,
nos termos a fixar em regulamento.
com
A contravenção do disposto neste número será punida
a multa de 400$ a 2000$.
a que
7— Os reboques disporão também das luzes brancas
veículo
do
a
excede
largura
sua
se refere o n.° 1, sempre que a
exigidas
tractor, e levarão à retaguarda as mesmas luzes que são
que será
para os automóveis, exceptuando o sinal de travagem,
atrelados.
dispensado quando for visível o do veículo a que vão
a
traseiro
painel
do
lado
cada
de
ainda,
Os reboques terão
reflectores
quatro
laterais,
painéis
dos
or
posteri
parte
a
assinalar
vermelhos, nas condições previstas no n.° 2 do artigo 20.°
—
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A contravenção do disposto neste número será punida com
a multa de 400$ a 2000$ ou de 200$ a 1000$ consoante se trate,
respectivamente, da falta de luzes ou de reflectores.
8—Os aparelhos luminosos a que se referem os números
anteriores serão colocados simetricamente em relação ao plano
longitudinal de simetria ou no mesmo plano, consoante se trate
de automóveis ou de motociclos.
Sempre que os automóveis possuam à retaguarda apenas uma
luz vermelha, esta será colocada do lado esquerdo.
Nos automóveis ligeiros as luzes da retaguarda poderão ficar
no plano longitudinal de simetria, quando assim vierem da fábrica.
9— Será permitida a utilização na via pública de quaisquer
aparelhos luminosos não previstos nos números anteriores, desde
que obedeçam às condições gerais constantes do presente Código.
Os faróis de marcha atrás serão constituídos por luzes de
cor branca ou amarela de alcance não superior a 10 m, insus
ceptíveis de provocarem encadeamento.
Os projectores de orientação manual não poderão ser usados
nas vias públicas.
A contravenção do disposto neste número será punida com
a multa de 1000$ a 5000$.
10—O número de matrícula inscrito à retaguarda do veículo
ou do reboque deverá ser iluminado durante a noite com uma luz
branca que permita a sua fácil leitura à distância de 20 m.
A contravenção do disposto neste número será punida com
a multa de 400$ a 2000$.
11
O sinal de reboque, previsto no n.° 3 do artigo 35°,
será iluminado durante a noite com uma luz branca, por forma
a ser perfeitamente visível nos dois sentidos de trânsito à dis
tância mínima de lOOm.
A contravenção do disposto neste número será punida com
a multa de 400$ a 2000$.
12—Nos veículos da policia e de bombeiros e nas ambu
lâncias podem ser utilizados ainda um ou dois faróis de luz azul
rotativa ou intermitente, instalados na parte superior dos mesmos
veículos e destinados a assinalar a sua marcha quando transitem
em serviço urgente.
A Direcção-Geral de Viação pode autorizar a instalação e
utilização do referido dispositivo em outros veículos especialmente
afectos a serviços de socorros urgentes de reconhecido interesse
público.
É proibida a instalação dos dispositivos referidos neste
número em quaisquer outros veículos, a qual é punida com a
multa de 2000$ a 10000$.
—

1.’
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13

Os veículos afectos a determinados serviços de carácter
13
público, tais como obras e conservação de vias, colocação de
sinalização e limpeza, que, por efeito da sua missão, sejam obri
gados a deslocar-se lentamente e, bem assim, os prontos-socorros
que removam veículos sinistrados podem ser equipados com um
ou dois faróis de luz amarela rotativa ou intermitente, instalados
na parte superior desses veículos e destinados a assinalar de noite
a presença e a marcha dos mesmos.
A instalação do dispositivo referido neste número em quais
quer outros veículos é punida com a multa de 1000$ a 5000$.
14—Em todos os veículos automóveis a instalação dos apa
relhos luminosos terá carácter permanente.
Sempre que um veículo esteja equipado com várias luzes da
mesma natureza, estas devem ser da mesma cor.
Exceptuados os indicadores da mudança de direcção e os
sinais luminosos referidos nos n.°’ 12 e 13, nenhuma luz deve ser
intermitente.
A contravenção do disposto neste número será punida com
a multa de 400$ a 5000$.
—

Artigo 35

Acessórios
1 —Todos os automóveis ligeiros e pesados devem possuir
um espelho retrovisor interior e dois exteriores, um indicador de
velocidades e, pelo menos, um limpador automático do pára-brisas.
Os espelhos retrovisores exteriores devem estar colocados
or
um de cada lado do veículo, de forma a permitir ao condut
m.
100
menos,
observar facilmente a via numa extensão de, pelo
r
No entanto, é dispensado o uso do espelho retrovisor exterio
da
vidro
o
que
desde
passageiros
de
ligeiros
direito nos automóveis
retaguarda tenha dimensões que permitam ao condutor uma per
feita visibilidade e esta não seja afectada pela carga ou reboque.
Os motociclos, ciclomotores e velocípedes com motor deverão
estar equipados com, pelo menos, um espelho retrovisor, colocado
ao lado esquerdo do condutor, salvo se tiverem cabina para este,
caso em que deverão possuir dois espelhos retrovisores exteriores,
garantindo, em qualquer dos casos, as condições de visibilidade
exigidas no presente número.
As contravenções do disposto neste número serão punidas com
aos
a multa de 200$ a 1000$, à excepção ‘das que respeitem

14

ORDEM DO EXËRCITO N?

l. Série

espelhos retrovisores, que serão punidas com a multa de 400$
a 2000$.
Artigo 36
Inspecções
1
Os veículos automóveis e os reboques serão submetidos
a inspecção para aprovação da respectiva marca e modelo
e não
poderão ser matriculados sem que lhes sejam conferidas as carac
terísticas regulamentares. As inspecções referidas neste número
tomam a designação de inspecções iniciais e serão efectuadas nos
termos fixados em regulamento
*h
2
Os veiculos automoveis e reboques desde que matri
culados serão inspeccionados periodicamente nos termos que
vierem a ser definidos por portaria do Ministério da Habitação,
Obras Públicas e Transportes.
3
Os veículos automóveis e os reboques serão ainda sub
metidos a inspecção extraordinária:
a) Sempre que haja alteração das características regulamen
tares;
b) Quando tal for determinado pela Direcão-Geral de Viação,
a fim de verificar as condições de segurança dos veículos
ou a sua conformidade com os requisitos exigidos pelo
presente Código e respectivo regulamento.
As condiões em que estas inspecções serão realizadas, bem
como as taxas a cobrar, serão fixadas em regulamento.
-?
4
A aprovação do veículo em inspecção será certificada
por uma ficha de inspecção, entregue ao respectivo proprietário.
Se o veículo não for aprovado, far-se-á entrega de um ver
bete onde se indiquem es motivos da reprovação.
5
Quando em inspecções se verifiquem deficiências ou
irregularidades que não digam respeito às condições de segurança
do veículo, este não será impedido de transitar, mas será fixado
ao proprietário um prazo adequado para que proceda às neces
sárias reparações ou alterações e sujeite o veículo a nova inpec
ção. Esta última inspecção será gratuita.
Se as deficiências respeitarem ao funcionamento dos órgãos
de direcção ou de travagem ou a outras condições de segurança,
•
o veículo não poderá transitar apreendendo-se o respectivo
livrete até ser aprovado em inspecção.
Nos casos previstos no parágrafo anterior, o livrete será
substituído por uma guia que permita a apresentação do veículo
à inspecção seguinte, depois de reparado.
—

—

—

—

—
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6— Sempre que o veículo se não apresente à inspecção na
data indicada, será marcada nova data, da qual será notificado o
proprietário. A falta a esta inspecção determinará a apreensão do
livrete, que só será restituído quando o veículo for aprovado
em inspecção.
A falta a uma inspecção, salvo por motivos justificados, não
exime o proprietário do veículo do pagamento das taxas que
forem devidas.
Nenhum veículo automóvel utilizado em transportes públicos
que tenha o livrete apreendido nos termos deste artigo poderá,
sem motivos justificados, manter-se nessa situação por prazo
superior a scssenta dias, scb pena de serem canceladas definiti
vamente as respectivas licenças.

Artigo 46.°
Habilitaçilo legal para conduzir

5—Não se consideram abrangidos pelo disposto nos n.° 2
e 4 deste artigo os condutores e candidatos a condutor condenados
em pena cuja execução tcnha sido suspensa, mas a carta de con
dução só terá validade durante o período da suspensão.
6
A condução de tractores agrícolas pode ser exercida por
titulares de carta de condução de automóveis pesados ou de
tractores agríccias. Pode ainda ser exercida por titulares de carta
de condução de automóveis ligeiros, quando o tractor não circule
com reboque e tenha tara não superior a 3500 kg ou, circulando
com reboque, o peso bruto do cunjunto não exceda os 6000 kg.
A condução de tractores agrícolas só é permitida em per
cursos não superiores a 50km, a contar do local de recolha dos
mesmos tractores, podendo, todavia, ser exercida em desloca
ções para prédios rústicos ou urbanos do proprietário do tractor
ou para a estação ou apeadeiro de caminho de ferro mais pró
ximo.
A condução de máquinas agrícolas ou industriais, cujo trân
sito na via pública foi devidamente autorizado pela Direcção
-Geral de Viação, só pode efectuar-se, quando o respectivo peso
bruto exceder 3500 kg, por titulares de carta de condução de
automóveis pesados, podendo as máquinas agrícolas e industriais
com peso bruto não superior a 3500kg ser conduzida por titu
lares de carta de condução de automóveis ligeiros ou de tractores
agrícolas.

16
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A contravenção do disposto neste número será punida com

a multa de 5000$ a 25000$.

íi
Artigo 47.°
Cartas de condução

2—As cartas de condução mencionarão sempre a classe de
veículos automóveis que os seus titulares estão autorizados a
conduzir.
O exame de condução de automóveis pesados habilitará

sempre à condução de automóveis ligeiros.
As cartas de condução passadas a indivíduos que, por virtude
de deficiências físicas, careçam de veículos adequados indicarão
todas as adaptações do veículo que o seu titular está autorizado
a conduzir. A condução de veículo sem as referidas adaptações
por indivíduos nestas circunstâncias será punida com a multa de
2000$ a 10000$.

4—Só podem conduzir automóveis pesados de passageiros
os condutores com menos de 65 anos de idade e que tenham
averbada aquela categoria na respectiva carta de condução.

5
Os titulares dos boletins de condução a que se refere
o artigo 16.° do Decreto-Lei n. 22 804, de 6 de Julho de 1933,
o artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 44 882, de 14 de Fevereiro de
1963, o artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 44 949, de 30 de Março de
1963, e o artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 46 203, de 26 de Fevereiro
de 1965, poderão requerer, em qualquer direcção ou secção de
viação, até 12 meses depois de licenciados, de terem baixa de
serviço ou de passarem à disponibilidade, à reserva ou à reforma,
a troca dos mencionados boletins pela carta de condução, com
dispensa de exame e da apresentação de outros documentos, além
do referido na alínea c) do n.° 1 do artigo seguinte, salvo quando
tiverem baixa de serviço ou passarem à reforma, casos em que
terão de apresentar também o documento referido na alínea b).
Os titulares das licenças referidas nas alíneas d) e e) do
—

n.° 1 do artigo anterior, com excepção das licenças internacio

nais de condução, podem, desde que este}am domiciliados em
Portugal, obter carta de condução, com dispensa de exame, na
direcção ou secção de viação da área da respectiva residência,
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dentro do prazo de validade do respectivo título, mediante a
entrega deste e a comprovação dos requisitos referidos nas
alíneas a) a d) do n.° 1 do presente artigo, em termos a regula
mentar por despacho do director-geral de Viação.
Qualquer titular de carta de condução poderá requerer que
lhe seja passada nova carta, por troca, na direcção ou secção de
viaç.o da área para a qual mudou a sua residência.
7—As cartas de condução são válidas pelo período nelas
averbado.
A revalidação das cartas de condução efectua-se mediante
a entrega pelos seus titulares, nas direcções e secções de viação,
de atestado de aptidão médico-sanitária e de certificado de registo
criminal, nos seis meses que antecedem aqueles em que perfi
zerem as idades referidas nas alíneas seguintes:
Condutores não profissionais: 40, 50, 0, 65 e 70 anos.
A partir dos 70 anos o atestado deve ser entregue de dois
em dois anos;
h) Condutores profissionais: 35, 45, 50, 55 e 60 anos.
dcis em dois anos.

a)

Coexistindo no mesmo condutor as situações de não profis
sional e profissional, aplicar-se-ão os prazos previstos na alínea b).
No entanto, podem ser impostos aos condutores, por decisão
médica, períodos de reinspecção menores que os indicados nas
alíneas a) e b), devendo, nesse caso, os atestados das respectivas
reínspecções ser entregues até ao último dia do mês anterior
àquele em que se completar a idade correspondente aos períodos
que tenham sido fixados.
Os atestados de aptidão médico-sanitária apresentados pelos
condutores com mais de 70 anos de idade devem ser sempre
obtidos mcdiante submissão a inspecção especial.
A condução por titular de carta de condução caduca será
punida com multa de 2000$ a 100005, ficando •os contraventores
impedidos de conduzir até à sua revalidação.
Os condutores que ultrapassem sucessivamente dois dos limi
precei
tes etários indicados nas alíneas a) ou b) sem cumprir o
a
revalidar
poderão
tuado na prÏmeira parte deste número só
de
provas
normais
nas
aprovação
a
carta de condução mediante
s
exame a que se refere o n.° 1 do artigo 49°, excepto se demon
licença
outra
de
trarem que, durante esse período, foram titulares
de condução válida nos termos do n.° 1 do artigo 46.°
Os condutores que, encontrando-se nas circunstâncias previstas
anterior, não revalidem as respectivas cartas de
parágrafo
no
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condução, bem como os que forem reprovados nas correspon
dentes provas de exame, são considerados, para todos os efeitos,
não habilitados para a condução de veículos automóveis.
8
O director-geral de Viação, em despacho fundamentado,
poderá sujeitar, gratuitamente ou não, conforme determinar, à
prestação de novo exame de condução completo ou a qualquer
das suas provas, bem como a exame psicotécnico ou a inspecção
médico-sanitária, qualquer condutor ou candidato a condutor a
respeito do qual se mostrem dúvidas sobre a capacidade técnica,
física ou psíquica para exercer a condução com segurança.
Desta decisão cabe recurso para o Ministro da Habitação,
Obras Públicas e Transportes, a interpor no prazo de 10 dias
a contar da notificação do interessado.
—

Artigo 48.°
Admissão a exame

Serão admitidos ao exame referido no artigo 49. os
1
indivíduos que, preenchendo os requisitos exigidos no artigo
anterior, o requeiram, na direcção ou secção de viação da área
da sua residência, mediante proposta da escola de condução ou
do instrutor por conta própria.
Os indivíduos que não estejam obrigados à frequência de
lições de condução podem requerer exame com dispensa de
proposta da escola de condução ou do instrutor por conta própria.
Ao requerimento devem juntar-se os documentos seguintes:
—

a) Bilhete de identidade;
b) Atestado médico-sanitário, nos termos do n.° 3
artigo 50.°;
c) Certificado de registo criminal;
d) Cartão de eleitor ou número fiscal de contribuinte.

do

Os exames de condução de cidadãos portugueses residentes
no estrangeiro só podem ser requeridos nas direcções de viação
com jurisdição no distrito da sua última residência no País,
ficando dispensada a apresentação do documento referido na
alínea d).
Os candidatos a condutor que, em virtude da sua idade,
não se encontrem ainda obrigatoriamente recenseados podem,
em substituição do cartão de eleitor, entregar atestado de resi
dência, passado pela respectiva junta de freguesia.
É dispensada a apresentação do atestado médico-sanitário
sempre que o candidato tenha feito a sua aprendizagem nos
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termos do artigo 51.0 e não tenha expirado ainda o prazo de
validade do atestado apresentado nos termos do a.° 1 do mesmo
artigo.
Aos candidatos já habilitados a conduzir veículos automóveis
de classe diferente só será exigida a apresentação do certificado
do registo criminal se já tiver caducado a validade do que
anteriormente apresentaram.
Serão admitidos ao exame de condução de automóveis
2
pesados de passageiros os titulares de carta de condução profis
sional de automóveis pesados de mercadorias há, pelo menos,
um ano, com menos de 50 anos de idade e que, além de
demonstrarem possuir as necessárias condições psico-físicas,
comprovadas através da submissão a inspecção médico-sanitária
especial e a exame psicotécnico, satisfaçam um dos seguintes
requisitos:
—

a) Sejam propostos por escola de condução, nos termos do
n.° 1 do presente artigo;
b) Apresentem certificado passado por qualquer empresa
de transporte púlico, comprovativo de nela terem obtido
aproveitamento num curso de formação de condutores,
de harmonia com programa aprovado pela Direcção-Geral
de Viação.
Para os candidatos de nacionalidade estrangeira, a compro
3
vação de que sabem ler e escrever e o documento a que se refere
a alínea c) do n.° 1 serão substituidos por certificados do respectivo
consulado que atestem possuir o candidato habilitações corres
pondentes à 4. classe da instrução primária e a idoneidade
correspondente à exigida pelo presente Código e, no caso de
serem nacionais de pais sem representação diplomática em Portugal,
por certificado de habilitações literárias passado pelo Ministério
da Educação e das Universidades e certificado do registo criminal
passado pelas autoridades portuguesas.
—

4— Os candidatos membros do corpo diplomático acreditados
junto do Governo Português que, por intermédio do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, requeiram a admissão a exame serão
dispensados da apresentação de quaisquer documentos referidos
do n.° 1 deste artigo, bem como do pagamento da respectiva
taxa.
Admitido o requerente, a direcção ou secção de viação
5
fixará o dia, hora e local em que deverá apresentar-se a fim de
ser submetido a exame.
—
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Artigo 49.°
Exames

6—Sem prejuízo de procedimento criminal a que houver
lugar, so considerados nulos e de nenhum efeito, com perda

das taxas pagas, os exames prestados por indivíduos:
a) Que se encontrem proibidos de conduzir, nos termos
dos artigos 55.° e 61.°;
b) Que tenham prestado falsas declarações, apresentando
documentos falsos ou viciados ou se tenham feito substituir
no exame por outra pesssoa.

Art. 2.
As trocas de cartas de condução e de licenças
1
de instrutor previstas no Decreto n.° 247/76, de 7 de Abril, apenas
poderão ser requeridas no prazo de 6 meses, a partir da data da
publicação do presente diploma.
2— Se o título apresentado para troca suscitar dúvidas quanto
à sua autenticidade, só poderá ser trocado após confirmação efectuada
pelas entidades de origem, que, para o efeito, serão consultadas
pela Direcção-Geral de Viação.
Não sendo recebida, no prazo de 6 meses, a confirmação
3
a que se refere o número anterior, a emissão de carta de condtição
ou de licença de instrutor só será possível mediante a aprovação
em provas de exame, com dispensa do pagamento de taxa.
4— O interessado é considerado como não habilitado caso
reprove no exame referido no número anterior.
Art. 3. Até 6 meses após a data da publicação deste diploma,
podem obter o averbamento da categoria de automóveis pesados
de passageiros os condutores profissionais de automóveis pesados
de mercadorias com menos de 65 anos de idade que, possuindo as
necessárias condições psico-físicas, comprovadas por atestado médico-sanitário, nos termos do n.° 3 do artigo 50°, comprovem ainda
ter 1 ano de prática na condução daquela categoria de veículos,
mediante a apresentação de certificado passado pela empresa ou
organismo onde exerçam a sua actividade, acompanhado de fotocópias
autenticadas do respectivo livrete e do título de registo de propriedade.
Art. 4.° Ë revogado o n.° 7 do artigo 46.’ do Código da Estrada.
Art. 5. O disposto nos artigos 1.0 e 4.° entra em vigor 6 meses
após a data da publicação do presente diploma, salvo quanto à nova
—

—

—
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do Código
redacção do n.° 1 do artigo 20.° e do artigo 36.°, ambos
da Estrada.
José Carlos Pinto Soro
Francisco José Pereira Pin.to Balsem Elo
ta.
Baptis
nienho Viana
—

Promulgado em 30 de Dezembro de 1981.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo

RAMALHo

Ens.

(D. R. —1 Série, n.° 12, de l5Jan$2.)

III

—

PORTARIAS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34.° da
dc 1969, manda o Conselho da
-Maior do Exército, aprovar o
Regimento de Engenharia n.° 1,
anexa à presente portaria:

Portaria n.° 24 107, de 30 de Junho
Revolução, pelo Chefe do Estadomodelo do Brasão de Armas do
cuja reprodução consta da gravura

Escudo de negro, uma pá de oiro, posta em pala, acompanhada
de duas buzinas do mesmo embocadas, viroladas e com
cordão de vermelho, a da sinistra voltada; brocante dois
machados de prata encabados de oiro, passados em aspa.
s
—Elmo militar, de prata, ferrado de vermelho, a três quarto
para a dextra.
Correia de vermelho perfilada de oiro.
l’aquife e virol de negro e de oiro.
Timbre: Uma aspa de vermelho, com 6 bolotas de oiro nas
de
pontas de cima, três em cada uma; brocante um castelo
negro.
de
aberto
ado
e
ilumin
oiro
Condecorações: Circundando o escudo o colar do comendador
de
da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealda
.
e Mérito
,
Divisa: Num listel de branco, ondulado sotoposto ao escudo
OS
«SÃO
,
elzevir
estilo
de
ulas,
em letras de negro, maiúsc
PRIMEIROS».

—

—

—

—

—

—
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Simbologia e alusão das peças:
—

A PÁ alude aos trabalhos de sapa, actívidade lenta e persistente.
O nome de sapadores tem origem em sapa
pá
ferramenta
essencial para o cumprimento das missões de que a unidade
estava primitivamente incumbida.
As BUZINAS recordam os Sapadores dos Caminhos de
Ferro
os «Sempre Fixe>—, que tiveram origem no Regi
mento e a quem, posteriormente, legaram as suas tradições.
Os MACHADOS são o símbolo do discernimento objectivo
dos contrários, tão necessário nos perigos da guerra como
nas fadigas da reconstrução da paz.
A ASPA alude a Lisboa, onde a unidade sempre esteve aquar
telada, através da figura do grande traumaturgo e Doutor
da Igreja, Santo António de Lisboa
Fernando de Bulhões
no século
que a cidade se orgulha de ter visto nascer e que
tão tradicionalmente venera e popularmente festeja.
O CASTELO simboliza a protecção que advém das obras de
fortificação e organização do terreno, executadas pelos artí
fices, mestres e engenheiros.
A DIVISA exprime a sua grande vontade em força, energia,
espírito de sacrifício e desejo de bem servir, na ubiquidade e
polimorfia das suas acções em proveito do mesmo ideal nobre
e alevantado
o prestígio do Exército Português.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Os esmaltes significam:
—

—

—

—

O OIRO a sabedoria e constância que põe no seu agir presente
na fidelidade ao passado cheio de tradições e glória.
A PRATA a pureza da sua actuação na esperança de bem
cumprir a multiplicidade das tarefas que lhe incumbem.
O VERMELHO a bravura por vezes temerária no seu empe
nhamento em combate e a generosidade do seu devotamento
às missões de paz.
O NEGRO a firmeza, no cumprimento integral das missões
que lhe são atribuídas, e a humildade que anima o soldado
de Engenharia, na sua actuação em apoio de outros.

Estado-Maior do Exército, 2 de Outubro de 1981.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.

1

.

Série
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PRflÇi
BRASÃO DE ARMAS DO REGIMENTO
DE ENGENHARIA N.° 1

(Anexo à portaria do EME, de 2Out81)

25

ORDEM DO EXËRCITO N.° 1

l. Série

Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho de
-Maior
1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado
Escola
da
Armas
de
Brasão
do
o
model
r
o
aprova
to,
Exérci
do
anexa
a
gravur
da
de Sargentos do Exército, cuja reprodução consta
à presente portaria:
—Escudo chevronado de dez peças de verde e de oiro.
s
Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três quarto
para a dextra.
Correia de vermelho perfilada de oiro.
Paquife e virol de verde e de oiro.
atadas
—Timbre: Duas alabardas de oiro passadas em aspa,
antes,
flamej
bicos
dois
com
lucerna
uma
de verde, sustentando
do primeiro.
escudo,
—Divisa: Num listel de branco, ondulado sotoposto ao
TADE
«VON
,
em letras de negro, maiúsculas, de estilo elzevir
—

—

—

E SABER».

Simbologia e atuso das peças:
do Sargento, é
—O CHEVRONADO, evocando as insígnias
esta classe, elo
a
formad
símbolo do aluno da Escola onde é
to.
Exérci
fundamental da estrutura do
«A sua arma he huma
Em timbre duas ALABARDAS
na clássica MILICIA
lê-se
a»
insígni
alabarda e lhe serve de
e a LUCERNA
PRÁTICA ao referir-se ao posto de Sargento
básica e de aperfeiçoa
bilume a invocar a dupla formação
que constitui a missão desta Escola.
mento
—

—

—

—

—

Os esmaltes significam:
—

—

ial à obtenção da
O OIRO a constância no esforço essenc
sabedoria.
de do candidato e a
O VERDE o entusiasmo da juventu
a.
esperança no prosseguimento da carreir

de 1981,—O Chefe
Estado-Maior do Exércio, 28 de Outubro
dos Santos, general.
do Estado-Maior do Exército Amadeu Garcia
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E
BRASÃO DE ARMAS DA ESCOLA DE SARGENTOS
DO EXËRCITO

(Anexo

à

portaria

do EME. 28Otzt$I)
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DESPACHOS

—

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
Despacho
Por despacho de 9 de Dezembro de 1981, do General Vice-Chefe
do Estado-Maior do Exército, foi fixada a data de 29 de Junho
pata dia festivo do Serviço de Transportes.
Estado-Maior do Exército, 9 de Dezembro de 1981.—O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exércíto, José Lopes Atves, general.

ESTADO-MAIOR-GENERAL I)AS FORÇAS ARMADAS
Estado-Maior do Exército
Despacho
1 —Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis a.°’ 42 800
e 48 059, respectivamente de 11 de Janeiro dc 1960 e de 23 de Novembro
de 1967, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 2 de
Outubro de 1981 do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
subdelego no director do Serviço de Pessoal, brigadeiro Baltazar
António de Morais Barroco, a competência que, nos termos do n.° 1
do mesmo despacho, em mim
os

respeitantes

actos

foi

oficiais,

a

delegada para a prática de todos

sargentos,

praças

servidores

e

civis

do Exército, relativamente aos assuntos relacionados no anexo a este
despacho.
2— Desde já fica autorizado o brigadeiro director do Serviço de
Pessoal,

Baltazai-

subdirector

e

prática

actos

dos

chefes

nas

a

respeitantes

3—Este
de 11

mesmas

no

entidades

Barroco,

Morais
suas

das

referidos

delegar
actos

de

António

nos

n.°
a

repartições
1

sua

deste

a

despacho,

competência

às

funções

específicas

do

anula e

substitui

Despacho

de Maio, publicado no

bem

própria

despacho

o

no

subdelegar

a

competência

para

como

a

relativa

serviço.
a.°

13/AG/8l,

Diário da República, 2. série, n.° 116,

de 21 de Maio de 1981.
Estado-Maior do Exército, 4 de Janeiro de 1982.—O Ajudante-General do Exército, Joaquim Lopes Cavalheiro, general.
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Delegações
1

—

Anexo ao Despacho

n.°

1 /AG/$2

Averbamentos e matrícula;

—

Averbamentos de cursos e especialidades normalizados a:
Oficiais;
Sargentos;
Praças;
Requerimentos para averbamentos de ER e de aumento
de tempo de serviço de todos os militares;
Equivalência de condições de promoçao de sargentos;
Averbamentos respeitantes a filhos, mudança de nome e de
estado de todos os militares e funcionários civis;
Averbamentos a introduzir nos processos dos reformados.
2

—

Emigrantes e tripulantes:
Afilamento de incorporção de tripulantes de navios baca
lhoeiros;
Transferência para a reserva de marinha dos tripulantes da
frota bacalhoeira:
Adiamento de incorporação de mancebos residentes no estran
geiro (emigrantes);
Regularização da situação militar de mancebos ausentes no
estrangeiro;
Licenças de emigração (casos particulares de emigração legal);
Prorrogação da permanência no País por mais de 90 dias
aos mancebos residentes no estrangeiro que vêm à metró
pole;
Passagem à situação de licença registada para fazer parte da
tripulação de barcos de pesca do bacalhau.

3

—

Graduações e promoções:
Promoções e graduações de sargentos
-mor, inclusive;
Promoções e graduações de oficiais
do QP e QC, inclusive;
Promoções do quadro de pessoal
excepção dos técnicos superiores
Promoções de pessoal militarizado.

até ao posto de sargentoaté ao posto de capitão
civil do Exército, com
e pessoal docente.

4— Incorporação:
Dispensa do l.° ciclo por terem frequentado a instrução
no Colégio Militar, Pupilos do Exército ou instrução pré
-militar;

1. Série
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Adiamento da incorporação:
Mancebos com irmão a incorporar no mesmo ano;
Para doutoramento, até aos 30 anos.

5

—

Licenças:
Para matrícula em cursos civis de todos os militares, sem
prejuízo para o serviço, com excepção dos oficiais generais;
Eventuais de ausência para o estrangeiro de todos os militares,
com excepção dos oficiais generais, em casos excepcionais
devidamente considerados;
Para o desempenho de funções civis, sem prejuízo para o
serviço, de oficiais (com excepção de oficiais generais),
sargentos e praças;
Registadas aos militares do QC e sargentos e praças do QP;
Prorrogação de licença no estrangeiro a militares com a
situação militar regularizada;
Para prestação de serviço de sargentos e praças, em acumu
lação, em forças militarizadas e corporações, sem prejuízo
para o serviço;
Sem vencimento e ilimitada a todos os civis;
Para acumulação de serviço de pessoal civil em outros
ministérios.

6

—

Mudanças de situação:
Homologação dos pareceres da JHI e JER, que não envolvam
mudança de situação de oficiais generais e superiores;
Homologação dos pareceres da JHI e JER, de oficiais do
QP até capitão, inclusive, e de oficiais do QC, sargentos,
praças, pessoal civil e militarizado;
Autorização para apresentação à JHI de todos os militares
para efeitos de mudança de situação;
Autorização para apresentação à JHI de todos os defi
cientes para atribuição de percentagem de invalidez;
Autorização para apresentação à JHI de funcionários civis
e militarizados;
Autorização para convocar militares da disponibilidade;
Homologação de pareceres de juntas de pessoal deficiente
físico;
Mudança de situação de pessoal civil e militarizado;
Requerimento de sargentos e praças pedindo a passagem
à reserva nos termos do Decreto-Lei n.° 514/79.
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7

—
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Nomeações, colocações, transferências e diligências:
De todos os militares do QC, até ao posto de capitão, in
clusive, desde que as mesmas não sejam contrariadas por
determinações especiais;
De funcionários civis de todas as categorias, salvo o pes
soai dos grupos docente e técnico superior;
Ingresso de alunos do IMPE nos cursos de oficiais mili
cianos, bem como o seu ingresso nas fileiras, no posto
de segundo-sargento ou furriel;
Nomeação de todos os mílitares para a frequência de cursos,
estágios e tirocínios, com excepção dos cursos do IAEM,
júris de concursos diversos e provas de selecções de pessoal;
Nomeação de militares até ao posto de primeiro-sargento,
inclusive, a ceder aos outros ministérios em condições já
regulamentadas;
Requerimentos dos sargentos do QC que pretendam in
gressar no serviço efectivo como voluntários, desde que
nas condições regulamentadas;
Autorização para abono e prorrogação de ajudas de custo
de oficiais, sargentos e praças por diligência, desde que

a deslocação esteja superiormente autorizada;
Trocas para efeitos de colceação em unidades de todos os
militares, até ao posto de major, inclusive;
Publicação no Diário da República das nomeações e exo
nerações de pessoal civil e militarizado.
$

—

Admissões e readmissões:
Accionamento dos concursos de promoção de pessoal mi
litarizado;
Accionamento dos concursos de promoção e de admissão
de pessoal civil depois de aprovada a sua abertura:
Requerimentos de praças pedindo readmissão.

9

Dirsos:
Decisões de recursos de amparos dos alistados:
Reinspeção de mancebos;
Antecipação da inspecção:
inspecção em distrito de recrutamento e mobilização di
ferente do da naturalidade;
Levantamento das notas de refractário, compelido e faltoso:
Passagem às tropas territoriais;
Autorização de alistamento de praças na disponibilidade
nas corporaçõs da GNR, GF e PSP;

1, Série

ORI)EM DO EXËRCITO N.° 1
Tratamento e hospitalização de praças na disponibilidade;
Assuntos aos militares auxiliados da ATFA;
Baixas de posto do COM e CSM por motivo disciplinar,
sua reclassificação e colocação;
Cartas-patentes, com excepção das dos oficiais generais;
Contratos de militares ao abrigo do Decreto-Lei n.° 316-A/76;
Requerimentos de pessoal civil e militarizado pedindo
certificados;
Requerimentos de oficiais na situação de re!erva, até ao
posto de coronel, inclusive, para continuarem na efec
tividade de serviço, de acordo com as normas em vigor;
Requerimentos de oficiais na situação de reserva, até ao
posto de major, inclusive, para voltarem à efectividade
de serviço, de acordo com as normas em vigor;
Requerimentcs de sargentos e praças na situação de re
serva para continuarem ou voltarem à efectividade de
serviço, de acordo com as normas em vigor;
Requerimentos de oficiais, excepto de oficiais generais, e de
sargentos na situação de reserva e na efectividade de
serviço a pedir a desistência de continuarem ao serviço
antes do termo do prazo concedido.

O Ajudante-General do Exército, Joaquim Lopes Cavalheiro,
general.
(D. R.— II Série, n.° 17, de 2lJan82.)

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Estado-Maior do Exército
I)cspacho n.° 5-A/82
O Decreto-Lei n.° 624/75, de 13 de Novembro, criou a Comissão
para a Regularização e Extinção das Contas das Regiões Militares
e Comandos Territoriais Independentes (CRECUL), para proceder
à mais rápida e completa solução de todos os problemas de ordem
administrativa e financeira ligados às unidades, subunidades, estabe
lecimentos e serviços militares que operaram nos territórios que
constituíam as antigas colónias.
Dado o carácter transitório da citada CRECUL, ccnsidera-se
oportuno proceder à sua extinção.
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Assim, determino o seguinte:
1 —Nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n.’ 624/75, de 13
de Novembro, é extinta, em 31 de Março de 1982, a CRECUL.
2— Os departamentos do Estado-Maior do Exército expedirão
as instruções necessárias à execução do contido no número anterior.
Estado-Maior do Exército, 7 de Janeiro de 1982.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
(D. R.—II Série,

n.°

21, de 26Jan&2.)

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Estado-Maior do Exército
Direcção do Serviço de Pessoal
Despacho
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.°’ 42 800 e 4$ 059,
respectivamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Nóvembro de
1967, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 4 de Janeiro

de 1982 do general ajudante-general do Exército, subdelego no chefe
da Repartição de Pessoal Civil desta Direcção do Serviço de Pessoal,
coronel Joaquim António Gonçalves Pires, a competência que me
foi atribuída para a prática de todos os actos respeitantes aos assuntos
a seguir descriminados:
a) ‘Promoção de pessoal civil até à categoria de segundo-oficial,
inclusive, ou idêntica;
b) Promoção de pessoal militarizado até à categoria de adjunto
de coordenação de 2.’, inclusive;
c) Autorização para apresentação à JHI de pessoal civil e
militarizado;
d) Homologação de pareceres da JHI de pessoal civil e mili
tarizado, que não envolvam mudança de situação;
e) Publicação no Diário da República das admissões e exone
rações de pessoal civil e militarizado;

j) Requerimentos de pessoal civil e militarizado solicitando certi
ficados;
g) Requerimentos dos candidatos a concursos de promoção e
admissão;

I. Série
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h) Mudança de situação de pessoal civil até à categoria de
segundo-oficial ou equivalente, inclusive;
i) Averbamentos respeitantes a filhos, mudança de nome e de
estado de todos os funcionários civis;
j) Transferência de funcionários civis até segundo-oficial, inclusive.
Direcção do Serviço de Pessoal, 4 de Janeiro de 1982.—
O Director, Baltazar António de Morais Barroco, brigadeiro,

Despacho
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.° 42 800 e 48 059,
respectivamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Novembro
de 1967, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 4 de
Janeiro de 1982 do general ajudante-general do Exército, subdelego
no chefe da Repartição Geral desta Direcção do Serviço de Pessoal,
tenente-coronel do SGE, João Nunes Cebolas, a competência que
me foi atribuída para a prática de todos os actos respeitantes aos
assuntos a seguir descriminados:

a) Despacho de requerimentos:
A pedir a concesão de regalias, dos Deficientes das Forças
Armadas (DFA);
A solicitar autorização para apresentação à JHI, dos deficientes
fisicos, para atribuição ou modificação de percentagens de
invalidez;
A solicitar certidões do que constar nos registos de matrícula
e documentos existentes na Repartição, excepto o que
respeita a oficiais generais;
De praças reformadas a pedirem para continuarem ao serviço
nos termos do Decreto-Lei n.° 28 401, de 31 de Dezembro
de 1937;
Para introduzir averbamentos nos processos de reformados,
excepto de oficiais generais;
Relativos à passagem e substituição de cartas patentes, excepto
de oficiais generais;
b) Promoção dos militares deficientes das forças armadas até
ao posto de sargento-ajudante, inclusive;
c) Passagem de:
Declaração para a concessão de regalias dos DFA;
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Certidões do que constar nos registos de matrícula e documen
tcs existentes na Repartição, excepto de oficiais generais;
d) Assinatura dos seguintes documentos,
referentes a oficiais generais:

com

excepção dos

Bilhetes de identidade;
Credenciais dos oficiais e sargentos, na situação de reserva,
que se encontram ao serviço;
Cartões de identificação dos DFA, pessoal militarizado e
pessoal civil.
Direcção do Serviço de Pessoal, 4 de Janeiro de 1982.
O Director, Baltazar António de MoraAr Barroco, brigadeiro.

—

Despacho
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.° 42 800 e 48 059,
respectivamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Novembro
de 1967, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 4 de
Janeiro de 1982 do general ajudante-general do Exército, subdelego
no chefe da Repartição de Recrutamento desta Direcção do Serviço
de Pessoal, coronel Attinino Fernandes Gonçalves, a competência
que me foi atribuida para a prática de todos os actos respeitantes
aos assuntos a seguir descriminados:
a) Pedidos de:
Turno;
Convocação para a marinha mercante e pára-quedistas;
Aceitação, fora do prazo legal, de documentos comprovativos
de matrícula no serviço cívico e em cursos superiores;
Ausência para o estrangeiro, por um espaço superior a 90
dias, de recrutas de licença registada;
Frequência do CSM por soldados recrutas com habilitações
para tal, mas que foram indevidamente incorporados no
contingente geral;
Reinspecção (tuberculosos e defeitos fisicos notórios);
Inspecção em distrito de recrutamento e mobilização diferente
ao da naturalidade;
b) Adiamentos de incorporações:
De tripulantes de navios bacalhoeiros;
Para doutoramento, até aos 30 anos de idade;
Por ter irmão incorporado ou a incorporar no mesmo ano;
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c) Regularização da situação militar de:
Emigrantes;
Refractários, compelidos e faltosos;

d) Licenças de emigração (casos particulares de emigração legal);
e) Passagem à reserva de Marinha;
f) Prorrogações de prazo de permanência no País;
g) Dispensa do l.° ciclo do CSM, ou COM, de ex-alunos do
CM e IMPE ou ex-recrutas das forças armadas, que ali
juraram bandeira;
h) Homologação dos pareceres da JHI;
i) Amparos:
Despacho de processos de indivíduos ainda não incorporados;
Recursos do despacho de indeferimento liminar, exarado
sobre os processos de amparo, pelo chefe do DRM.
Direcção do Serviço de Pessoal, 4 de Janeiro de 1982.
O Director, Baltazar António de Morais Barroco, brigadeiro.

—

Despacho
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.° 42 800 e 48 059,
respectivamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Novembro de
1967, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 4 de Janeiro
de 1982 do general ajudante-general do Exército, subdelego no chefe
da Repartição de Praças desta Direcção do Serviço de Pessoal, coronel
António José Amorim Torres Pinto de Queiroz, a competência que
me foi atribuída para a prática de todos os actos respeitantes aos
•assuntos a seguir discriminados:
a) Transferência de praças (readmitidas, contratadas e no cumpri
mento do serviço militar obrigatório);
b) Averbamentos e rectificações respeitantes às praças;
c) Homologação de pareceres da JHI que não envolvam mudança
de situação respeitantes a praças;
d) Transferência de obrigações militares;
e) Requerimentos de praças solicitando a desistência do contrato
ao abrigo do Decreto-Lei n.° 316-A/76;
f) Licenças eventuais de ausência para o estrangeiro de todas
as praças, casos excepcionais devidamente considerados;
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g) Prorrogação de licença no estrangeiro a militares com a situação
militar regularizada.
Direcção do Serviço de Pessoal, 4 de Janeiro de 1982.
O Director, Battazar António de Morais Barroco, brigadeiro.

—

Despacho
Ao abrigo da disposições dos Decretos-Leis n.° 42 800 e 48 059,
respectivamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Novembro de
1967, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 4 de Janeiro
de 1982 do general ajudante-general do Exército, subdelego no chefe
da Repartição de Sargentos desta Direcção do Serviço de Pessoal,
coronel Rui Fernando Apolónio Reis, a competência que me foi
atribuída para a prática de todos os actos respeitantes aos assuntos
a seguir descriminados:

a) Averbamento de cursos (militares e civis) e de especialidades
normalizadas de sargentos;
b) Promoção e graduação de sargentos do QP e do QC, até
ao posto de sargento-chefe, inclusive;
c) Homologação de pareceres da JHI respeitantes a sargentos
do QP que não envolvam mudança de situação;
d) Homologação de pareceres da JHI respeitantes a sargentos
do QC;
e) Nomeações, colocações, transferências, diligências e prorrogação
de deslocamento dos sargentos do QP, até sargento-chefe,
inclusive, e dos do QC;
f) Trocas, para efeitos de colocação em unidades e estabeleci
mentos militares, de todos os sargentos;
g) Requerimentos:
1) De sargentos do QP, na situação de reserva, pedindo:
Para continuar a prestar serviço;
Desistência de continuarem ao serviço, antes do termo
do periodo concedido;
2) De sargentos do QC solicitando a prestação de serviço
ao abrigo do Decreto-Lei n.° 316-A/76;
3) Mudança de GMP nos termos das NCOSQP;

h) Licenças:
1) Para a matrícula em cursos civis de sargentos, sem prejuízo
para o serviço e sem dispêndio para a Fazenda Nacional;
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2) Eventuais, de ausência para o estrangeiro, de sargentos em
casos excepcionais e devidamente considerados;
3) Prorrogação de licença no estrangeiro a militares com a
situação militar regularizada.
Direcção do Serviço de Pessoal, 4 de Janeiro de 1982,
O Director, Baltazar António de Morais Barroco, brigadeiro.

—

Despacho
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.° 42 800 e 48 059,
respectivamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Novembro de
1967, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 4 de Janeiro
de 1982 do general ajudante-general do Exército, subdelego no chefe
da Repartição de Oficiais desta Direcção do Serviço de Pessoal,
coronel António Marques de Abreu, a competência que me foi
atribuida para a prática de todos os actos respeitantes aos assuntos
a seguir descriminados:
a) Averbamento de cursos (militares e civis) e de especialidades
normalizadas de oficiais;
b) Promoção e graduação de oficiais do QP e do QC, até
ao posto de capitão, inclusive;
c) Licenças:
1) Para a matrícula em cursos civis, de oficiais, com excepção
dos oficiais generais, sem prejuízo para o serviço e sem
dispêndio para a Fazenda Nacional;
2) Eventuais, de ausência para o estrangeiro, de oficiais, com
excepção dos oficiais generais, em casos excepcionais e
devidamente considerados;
3) Prorrogação de licença no cstrangeiro a militares com a
situação militar regularizada;
d) Nomeações, colocações, tranferências e diligências de oficiais
do QC;
e) Trocas, para efeitos de colocação em unidades e estabele
cimentos militares, de oficiais do QC;
f) Requerimentos de oficiais do QC, solicitando desistência do
contrato ao abrigo do Decreto-Lei n.° 3l6-A/76;
g) Requerimentos de oficiais, até ao posto de ca itão na situação
de reserva, pedindo desistência de continuarem ao serviço;
h) Homologação de pareceres da JHI, respeitantes a oficiais, que
não envolvam mudança de situação.
Direcção do Serviço de Pessoal, 4 de Janeiro de 1982.
O Director, Baltazar António de Morais Barroco, brigadeiro.
—
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Despacho
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.° 42 $00 e 4$ 059,
respectivamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Novembro de
1967, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 4 de Janeiro
de 1982 do general ajudante-general do Exército, subdelego no
subdirector desta Direcção do Serviço de Pessoal, coronel •de artilharia
António Nunes de Carvalho Pires, a competência que me foi atribuída
para prática de todos os actos respeitantes aos assuntos a seguir
descriminados:
a) Promoção de pessoal civil, até à categoria de técnico superior
e pessoal docente, exclusive;
b) Accionamento de concursos e promoção de pessoal militari
zado;
e) Licenças:
Registada às praças;
Para prestação de serviço de praças, em acumulação em
forças militarizadas e corporações, sem prejuízo do
serviço;
Sem vencimentos e ilimitada a todos Os civis;
Para acumulação de serviço de pessoal civil em outros
Ministérios;

d) Homologação de pareceres da JHI que envolvam mudança
de situação respeitantes a praças;
) Homologação de pareceres da JHI relativos a pessoal civil
e militarizado;
f) Autorização para apresentação à JHI de praças, funcionários
civis e militarizados, para efeitos de mudança de situação;
g) Homologação de pareceres de juntas de pessoal deficiente
físico;
h) Mudança de situação de praças, pessoal civil e militarizado;
i) Transferência, nomeação, colocação e diligência de funcio
nários civis de todas as categorias, salvo do pessoal dos
grupos docente e técnico superior;
j) Prestação de serviço por praças na reserva;
k) Publicação no Diário da República das nomeações e exone
rações de pessoal civil e militarizado;
1) Accionamento dos concursos de promoção e de admissão
de pessoal civil depois de aprovada a sua abertura;

I.
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m) Requerimentos de praças pedindo readmissão;
Autorização de alistamento de praças na disponibilidade nas
coorporações da GNR, GF e PSP;
o) Tratamento e hospitalização de praças na disponibilidade;
p) Assuntos relativos às praças auxiliadas da AlFA;
q) Contrato de praças ao abrigo do Decreto-Lei n.° 316-A/76;
r) Assinatura de cartas patentes, com excepção das referentes a
oficiais generais.
ti)

Direcção do Serviço de Pessoal, 4 de Janeiro de 1982.
o Director, Battazar António de Morais Barroco, brigadeiro.
(D. R.

—

—

II Série, n.° 22, de 27Jan82.)

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Estados-Maiores da Armada, do Exército e da Força Aéria
Despacho conjunto
Considerando ser necessário fixar para o ano 1982 as áreas de
jurisdição pertencentes a cada ramo, para efeito de inquérito às
condições de vida da pessoa ou pessoas a amparar, conforme o esta
belecido no artigo 9.° do Regulamento de Amparos, integrado no
Decreto-Lei n.° 412/78, de 20 de Dezembro, determina-se:
—

Áreas da competência do Exército, Marinha e Força Aérea:

a) Concelho de Lisboa
neste concelho cada ramo das forças
armadas encarregar-se-á dos seus próprios inquéritos;
b) Arquipélago dos Açores
neste arquipélago serão atribuidos
aos ramos das forças armadas segundo o critério do comando-chefe local;
—

—

2— Áreas da competência exclusiva da Armada:
Concelhos de Arruda dos Vinhos, Barreiro, Canha, Palmela,
Seixal, Vila Franca de Xira e Moita.
3

—

Áreas da competência exclusiva da Força Aérea:
Concelhos de Alcochete, Alenquer, Azambuja, Barquinha,
Cadaval, Constância, Entroncamento, Ilhavo, Loures, Mari
nha Grande, Montijo, Murtosa, Nazaré, Paços de Ferreira,
Sintra e Vagos.
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4—Áreas da competência exclusiva do Exército:
Concelhos restantes do território continental e arquipélago
da Madeira.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 12 de Janeiro de

1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
O Chefe do Estado-Maior
Viriato Tavares de Meio Egiio, general.
O Chefe do
da Armada, António Egídio de Sousa Leitíío, almirante.
O
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, José Lemos Ferreira, general.
—

—

—

—

(D. R.

—

II Série, n.° 23, de 281an82.)

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Despacho
Nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 7.° do Decreto-Lei

400/74, de 29 de Agosto, delego no presidente da Delegação Por
tuguesa à Comissão Mista Luso-Alemã, general Octávio de Carvalho
Galvão de Figtieiredo, a competência para:
Autorizar a realização de despesas até ao montante de
2 500 000$, com o cumprimento ou dispensa das formalidades legais.
2—Autorizar a adjudicação de empreitadas, no âmbito dos
acordos militares luso-alemães, cujos encargos, nos termos dos mesmos
acordos, são de conta das autoridades alemãs, até acs montantes de
10 000 000$ e de 5 000 000$, respectivamente, com cumprimento
e com dispensa de formalidades legais.
Aprovar os contratos cujas operações e condições hajam sido
3
previamente autorizadas superiormente.
Visar as contas correntes elaboradas nos termos das normas
4
administrativas, respeitantes à execução de infra-estruturas, no âmbito
dos mesmos acordos.
5— Autorizar deslocações em serviço para o estrangeiro.
Autorizar deslocações em serviço em território nacional,
6
incluindo por via aérea ou em viatura própria.
7—Gerir o provimento, o acesso e a exoneração do pessoal
directamente afecto à Delegação Portuguesa à Comissão Mista Luso
-Alemã, em conformidade com as normas legais em vigor, e usar da
competência disciplinar sobre o mesmo pessoal.
n.°

—

—

—

—
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8—Praticar os actos mais correntes, ou repetidos, relativamente
às funções especificas dos órgãos na sua dependência.
Este despacho produz efeitos desde 11 de Janeiro de 1982.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de Janeiro de
1982.—O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
Vririato Tavares de Meio Egídio, general.
(D. R.

—

II Série, n.° 24, de 291an82.)
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DECLARAÇÕES

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Serviços de Apoio do Conselho da Revolução
Declaração
Declara-se que o quadro constante da Portaria n.° 986/81, publi
cada no Diário da República, 1. Série, n.° 267, de 19 de Novembro
de 1981, saiu com uma inexactidão, que a seguir se rectifica:

Cargos

(a)

A) Chefia da Missão:
Chefe da Missão
Vice-chefe da Missão
3) Gabinete do Chefe da Mis
sao:
Adjunto do Exército
Adjunto da Armada
Adjunto da Força Aérea
Adjunto do chefe da Missão
Secretário do chefe
C) Sub-registo e centro de do
cumentação da Missão:
Chefe
Amanuenses
Auxiliares
Totais
Total geral
Serviços de Apoio do Conselho da Revolução, 21 de Dezembro
de 1981.—Pelo Secretário Permanente do Conselho da Revolução,
Rui Vasco de Vasconcelos e Sá Vaz, capitão-de-fragata.
(D. R.
1 Série, a.° 4, de 06Jan82.)
—

1.’ Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 1

45

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Serviços de Apoio do Conselho da Revolução

/

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que a Portaria n.° 962/81, de 10 de
NoVembro, publicada no Diário dci
República, l.a série, n.° 259, de 10 de Novembro de 1981, saiu no
respectivo anexo com algumas inexac
tidões, que assim se rectificam:
1 —Na p. 2966, onde se lê:
Pessoal operário semiqualificado

Designação anterior

Letra

Auxiliar de serviço de 1. classe [costureiro(a)]

Designação actual

U

Aprendiz
Aprendiz, de 1. classr

Letra

Operájio de 3. classe

R

—

Aprendiz

—

Aprendiz

—

—

deve ler-se:
Pessoal operário semiqualificado

Designação anterior

-

Auxiliar de serviço de 1. classe [costureiro(a)]

Aprendiz
Aprendiz dc 1 classe
Aprendiz de 2. classe

Letra

Designação actual

T

Operário de 3. classe

—

R

—

Aprendiz

.

2

Letra

—

—

Na p. 2972, onde se lê:
Operador de máquinas pesadas e ou de terraplenagem

Designação anterior

Contramestre

Operador de máquinas pesadas e ou de ter
raplenagem de 1,a classe

P

especial

Operador de
Operário de
Motorista (a)
Operário de
Operário de

Designação actual

Letra

M e N

Operador (a)
Operador

Letra

(a)

máquinas (tractorista)
l. classe (a)
2. classe (a)
3. classe (a)

Q
R
R
S
S
T

V

M

—____________________

_______________

Operador de máquinas pesadas e ou de terraplenagem de l. classe

O
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Operador de máquinas pestdas e ou de terraplenagem

Designaç5o anterior

Designaçiio actual

Letra

Contramestre

Letra

M e N
Operador de máquinas pesadas e ou de ter
raplenagem de 1.’ classe

Operador (a)
Operador especial(a)
Operador e máquinas (tractorista)
Operário de 1.’ classe (a)
Motorista (a)
Operário de 2.’ classe (a)
Operário de 3.’ classe (a)

3

—

P
O
R
R
S
S
T

M
-______

Operador de máquinas pesadas e ou de terraplenagem de 2.’ classe

O

Na p. 2973, onde se lê:
Pessoal com regime especial

Direcção de estabelecimentos de ensino

Designação anterior

Designação actual

Letra

Director(a) de estabelecimento de ensino

D

Director(a) de estabelecimento de ensino

Subdirector(a) de estabelecimento de ensino

D

Director(a) de estabelecimento de ensino

Letra

...

(a) C
C

...

deve ler-se:
Pessoal com regime especial
Direcção de estabelecimentos de ensino

Designação anterior

Letra

Letra

Designação actual

Director(a) de estabelecimento de ensino

D

Director(a) de estabelecimento de ensino

Subdirector(a) de estabelecimento de ensino

D

Subdirector(a) de estabelecimento de ensino

...

(a) C
C

4
Na p. 2970, no quadro «fiel de depósito e armazém (conservação e guarda)», deve ser alterada a
sua disposição como a seguir se indica:
—

Designação anterior

Chefe de armazém
Fiel principal
Encarregado de depósito
Fiel de armazém
Fiel d 1.’ classe
Fiel
Fiel de depósito
Fiel de 2.’ classe
Ajudante de fiel

Designação actual

Letra

Letra

L

Chefe de armazém

N

Fiel principal

L

s

Fiel de 1.’ classe

O

s

Fiel de 2.’ classe

O

Q
R
QeS
S
8

Serviços de Apoio do Conselho da Revolução, 22 de Dezembro de 1981.— Pelo Secretóro-Geral do Con
selho da Revolução, Mário José Vargas Cardoso.
(D. R.

1 Série, n.° 5, de O7JanS2.)
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria-Geral

t

Declaração

Segundo comunicação do Ministério dos Transportes e Comuni
cações, o anexo 2 da Portaria n.° 878/81, publicada no Diário
da
República, 1. Série, n. 226, de 1 de Outubro de 1981, e cujo origina
l
se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral, saiu com inexac
tidão,
pelo que de novo se procede à sua publicação.

1. Série
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ANEXO 2
DÍSTICO DE IDENTIFICAÇÃO DE DEF
ICIENTE MOTOR
DISTICO DE IDENTIFICAÇZO
DE DEFICIENTE MOTOR

NOME

VEÍCULO(S) MATRtCULAfS)___
__

VtLI

DO

4T

EMITIDO POR

PORTUGAL

FRENTE

CONDUTORES

AUtORIZADOS

NOMES

2

NOTA

Esta parte do dístico s6 deve ser pree
nchida quando este for passa
do a favor de deficiente não habititad
o pata conduzir

VERSO
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho
de Ministros, 28 de Dezembro de 1981.
França Martins.
(D. R.

—

1 Série, n.° 22, de 27Jan82.)

—

O Secretário-Geral,
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria-Geral
Declaração
Para os devidos efeitos se faz público que o Ministro
da Justiça.
por despacho de 28 de Dezembro de 1981 e nos termos
dos artigos 1O.°,
n.° 2, alinea a), e !13.° do Decreto-Lei n.° 845/76, de
11 de Dezembro,
e da Resolução do Conselho de Ministros n. 216/81
, de 7 de Outubro,
declarou de utilidade pública urgente a expropriação
das parcelas de
terreno indicadas na zona delimitada na planta anexa,
com a área
total aproximada de 212 127m’ e destinadas
à construção do novo
quartel de Faro.
Tudo consta do processo arquivado nesta Secreta
ria-Geral.
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 4 de
Janeiro de 1982.
O Secretário-Geral, frança Martins.
—

(D. R.

—

II Série,

n.°

25, de 301an82.)
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VI— RECTIFICAÇÕES
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
Rectificaçilo
Por ter sido publicada com inexactidão a portaria do Brasão de
Armas da Arma de Engenharia, se procede à seguinte rectificação:
Na linha 4 da pág. 498, da O. E. n.° 9— 1 Série, de 30 de
Setembro de 1981, onde se lê: «fortificações’, deve ler-se: «fortifi
cação).
.

Estado-Maior do Exército, 18 de Janeiro de 1982.—O Chefe
do Gabinete do CEME, Mário Stoffel Martins, coronel.
O Chefe do Estado-Maior do Exército
Amadeu Garcia dos Santos, general
Está conforme.

O Ajudante-General

Joaquim Lopes Cavalheiro, general

ESTADO-MAIOR

ORDEM

DO

EXÉRCITO

DO

EXÉRCITO

1.’ SÉRIE

N.° 2/28 DE FEVEREIRO DE 1982

1

Publica-se ao Exército o seguinte:
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CONSELHO DA REVOIJÇQ
Decreto-Lei
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‘

de 6 de Fevereiro
O Fundo de Maneio dos Estabelecimentos Fabris do Exército
foi criado pelo Decreto-Lei n.° 39 117, de 2$ de Fevereiro de 1953,
exclusivamente para aqueles estabelecimentos.
Considerando que a aplicação do Decreto-Lei n.° 39 117, de 28
de Fevereiro de 1953, na prática, nunca foi efectuada, uma vez que
até à data há estabelecimentos fabris do Exército que não deram
execução ao preceituado na legislação que criou o Fundo de Maneio,
bem como na que posteriormente a alterou ou complementou;
Considerando que os estabelecimentos fabris do Exército não
aproveitaram da existência do Fundo de Maneio, designadamente
tendo em vista a finalidade que presidiu à sua criação (com particular
relevo para o financiamento de investimentos vultosos, uma vez que
lhes estava vedado o crédito bancário);
Considerando que o Fundo de Maneio, como qualquer fundo em
época de inflação, como a actual, se revela uma fonte de avultados
prejuízos financeiros, pela desvalorização acelerada dos depósitos con
signados:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
do n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.° É extinto o Fundo de Maneio dos Estabelecimentos
Fabris do Exército, devendo o saldo existente ser distribuído propor
cionalmente às contribuições efectuadas por cada estabelecimento.

:‘
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1. Série

Art. 2. São revogados os Decretos-Leis n.° 39 117 e 42480, res
pectivamente de 28 de Fevereiro de 1953 e 31 de Agosto de 1959,
assim como as disposições dos diplomas a seguir mencionados que se
refiram ao Fundo de Maneio dos Estabelecimentos Fabris do Exér
cito: Decretos-Leis n.° 41 892, 43 082 e 43 120, de 3 de Outubro de
1958, de 21 de Junho de 1960 e de 11 de Agosto de 1960, respecti
vamente.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 20 de Janeiro
de 1982.
Promulgado em 26 de Janeiro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANEs.
(D. R.—I Série, n.° 31, de 06Fev82.)

Decreto-Lei n.° 44/82
de

10 de Fevereiro

Considerado achar-se manifestamente desajustada, perante a
actual estrutura militar, a norma contida no § único do artigo 23.°
do Estatuto dos Oficiais das Forças Armadas, dispoição essa que
subsistiu, na sua redacção original, à revogação operada pelo artigo 1.
do Decreto-Lei n. 409/74, de 5 de Setembro:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0 Ë revogado o § único do artigo 23,° do Estatuto dos
Oficiais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 46 672,
de 29 de Novembro de 1965.
Art. 2.° O estatuto funcional dos marechais e almirantes da Ar
mada será reformulado através de legislação própria.

I. Série
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Art. 30 Nos estatutos dos oficiais de cada um dos ramos das
forças armadas serão introduzidas, por portaria dos respectivos Chefes
dos Estados-Maiores, as alterações decorrentes do presente diploma.
Art. 4.° O presente diploma produz efeitos desde 16 de Dezembro
de 1981.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 16 de Dezembro
de 1981.
Promulgado em 27 de Janeiro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHo EANEs.
(D. R.

—

1 Série, n.° 34, de 10Fev82.)

Decreto-Lei n

47/82

de 11 de Fevereiro
Considerando a necessidade de adaptação dos escalonamentos de
competência para autorização de despesas em face do disposto no
Decreto-Lei n.° 211/79, de 12 de Julho, tendo em atenção as desig
nações das entidades hierárquicas do Estado-Maior-General das Forças
Armadas;
Considerando a vantagem de reunir num só diploma a legislação
que sobre esta matéria se encontra actualmente publicada:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n° 1 do artigo l48.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0
1
São competentes para autorizar despesas com
obras e com aquisições de bens e serviços, com cu sem dispEnsa de
realização de concurso público ou limitado e de celebração de con
trato escrito, as entidades referidas no quadro anexo ao presente
diploma, dentro dos limites de competência que no mesmo são fixados.
2—No que respeita ao Chefe do Estado-Maior-General das For
ças Armadas, a competência para efeitos de autorização de despesas
é a que, originariamente ou por delegação, estiver atribuída ao Pri
meiro-Ministro.
Art. 2.0
1
As competências mencionadas no presente diploma
poderão ser delegadas dentro dos limites e condições fixados pela
entidade delegante.
—

—

—

—
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2— A competência delegada poderá, com autorização da entidade
delegante, ser subdelegada nos termos do número anterior, não po
dendo voltar a ser subdelegada.
1
Salvo norma especial, as despesas referidas no
Art. 3.°
artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 211179, de 12 de Julho, só podem
ser efectuadas mediante autorização do Chefe ou do Vice-Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas.
2— Sempre que se trate de despesas que devam considerar-se
excepcionais para o órgão que as tenha de realizar, o disposto no
número anterior só se aplica quando excedam os seguintes limites:
—

—

10000$ para o Conselho Administrativo do Estado-Maior-General das Forças Armadas;
500 000$ para os oficiais generais adjuntos do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Art. 4.° O presente diploma aplicar-se-á em conjugação com o
disposto no Decreto-Lei n.° 211/79, de 12 de Julho.
Art. 5.° Fica revogado o Decreto-Lei n.° 42316, de 16 de Junho
de 1959.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 20 de Janeiro
de 1982.
Promulgado em 26 de Janeiro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHo EANEs.

com

competência

autorizar despesas

—

de
formalidades
legais

Com cumprimento

de

dispensa
de
realiza-

escudos)

competência
de

ção de concurso público
ou limitado e de celebração de contrato escrito.

Com

(milhares

Limites

25 000

6 250

75

50 000

12 500

150

aprovados.

500

40000

Sem limitação

legalmente

à execução dc planos de
aplicação de dotações or
çamentais ou de planos
anuais
ou
plurianuais

Com obras e aquisições de
bens e serviços relativos

__

_____

_____

1.0

__

_____

_____

De acordo com o disposto no n.° 2 do artigo

(D. R. —1 Série, n.° 35, de llFev82.)

a) Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
b) Generais adjuntos do Chefe do
Estado-Maior-General das For
ças Armadas
c) Conselho Administrativo do Estado
-Maior-General das Forças Ar
madas

Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas

para

Entidades

ANEXO
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Decreto-Lei n.° 49-A/$2
de 1$ de Fevereiro
Considerando as medidas legislativas do Governo em matéria d
remunerações para a função pública;
Considerando o estabelecido nos artigos 1., 2.° e 3.° do Decreto-Lei n. 354/80, de 5 de Setembro:
O Conselho da Revuloção decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.°—1—Os vencimentos base a abonar mensalmente acs
oficiais dos 3 ramos das forças armadas a partir de 1 de Janeiro de
1982 são os seguintes:

Postos
General e vice-almirante
Brigadeiro e contra-almirante
Coronel e capitão-de-mar-e-guerra
Tenente-coronel e capitão-de-fragata
Major e capitão-tenente
Capitão e primeiro-tenente
Tenente e segundo-tenente
Alferes, subtenente e guarda-marinha

Vencimentos
base
47 100$00
43 600$00
40 900$00
38 300$00
35 800$00
32 000$00
26 900$00
24 300$00

2— Identicamente, os vencimentos base a abonar mensalmente
aos sargentos dos 3 ramos das forças armadas a partir de 1 de Janeiro
de 1982 são os seguintes:
Postos
Sargento-mor
Sargento-chefe
Sargento-ajudante
Primeiro-sargento
Segundo-sargento
Furriel e subsargento

Vencimentos
base
28 800$00
27 000$00
23 300$00
21 000$00
18 800$00
17 200$00

No respeitante às praças do grupo A e do extinto quadro da
3
taífa da Armada e às praças readmitidas e contratadas do Exército
e da Força Aérea, independentemente do tempo de serviço prestado,
—

1. Srje
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os vencimentos base a abonar mensalmente a partir de 1 de Janeiro
de 1982 são os seguintes:
Postos

Vencimentos
base

Armada
Do grupo A:
Cabo
Primeiro-marinheiro
Segundo-marinheiro
Grumete reconduzido (a)

17200$00
15 700$00
10 500$00
14400$00

Do extinto quadro da taifa:
Primeiro-despenseiro (a)

18 800$00

Exército e Força Aérea
Readmitidas:
Primeiro-cabo
Segundo-cabo
Soldado

15700$00
14400$00
13 600$00

Contratadas:
Primeiro-cabo
Segundo-Cabo
Soldado

10 500$00
10 400$00
10300$00

(a) A extinguir com o desaparecimento das praças que ainda existirem com
este posto.
4—O vencimento base estabelecido no n.° 4 do artigo l.° do
Decreto-Lei n.° 251-A/78, de 24 de Agosto, é actualizado,
a partir
de 1 de Janeiro de 1982, para 52 300$. As despesas de represe
ntação
são as fixadas no n.° 4 do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 354/80
, de
5 de Setembro.

5
Os alunos da Academia Militar, da Escola Naval e da
Academia da Força Aérea são abonados, a partir de 1 de Janeiro
de 1982, dos seguintes vencimentos mensais:
—

Postos
Cadetes alunos:
No 1.0 e no 2.° ano
No 3.° e no 4.° ano
Aspirante a oficial (incluindo o tirocínio)

Vencimentos
base
-

2 000$00
2 600$00
12 200$00

1. Série
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6—Os alunos do curso de formação de sargentos dos quadros
permanentes, quando graduados ou promovidos a furriéis em conse
quência da frequência desse curso, têm, a partir de 1 de Janeiro de
1982, o vencimento mensal de 12 200$.
Art. 2.° A partir de 1 de Janeiro de 1982, as percentagens fixadas
nas alíneas a) a f) do n.° 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 251-A’78,
de 24 de Agosto, passam a ser, respectivamente: 26, 18, 14, 21, 14 e 8.
As remunerações estabelecidas no presente diplo
Art. 3.
1
ma, bem como as diuturnidades, são liquidas de qualquer imposto
com início de vigência posterior a 31 de Dezembro de 1981.
2—Para aplicação de imposição fiscal nos termos do número
anterior, as remunerações sobre as quais incida imposto serão acres
cidas da correspondente carga fiscal, bem como dos demais encargos
obrigatórios resultantes do acréscimo, mediante portaria do Conselho
da Revolução e do Governo, a emitir pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelo Ministro de Estado e das Finan
ças e do Plano.
Art. 4.° Enquanto não se proceder às alterações orçamentais
necessárias à execução do presente diploma, os encargos dele resul
tantes poderão ser satisfeitos, no corrente ano, por conta das adequa
das dotações orçamentais.
Art. 5.° As dúvidas resultantes da aplicação do presente diploma
serão resolvidas por despacho conjunto do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos chefes dos estados-maiores dos
departamentos militares.
—

—

Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 10 de Fevereiro
de 1982.
Promulgado em 15 de Fevereiro de l82.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHo EANEs.

—

O Pri

meiro-Ministro, Francisco José Pereira Pinto Bal.s-emêo.
(Para ser publicado no

Boletim Oficial de Macau.)

Decreto-Lei n.0 49-11/82
de 18 de Fevereiro
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Os vencimentos a abonar mensalmente aos miii
1
Artigo 1.0
—

—

tares dos 3 ramos das forças armadas durante o período de prestação

1. S&ie
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de serviço militar obrigatório nas fileiras, a partir de 1 de Janeiro
de 1952, são os seguintes:

Postos
Aspirante a oficial
Segundo-furriel e segundo-subsargento
Primeiro-grumete
Primeiro-cabo
Segundo-cabo e segundo-grumete aluno
Soldado e segundo-grumete
Soldado recruta e segundo-grumete recruta

Vencimentos
mensais
12 200$00
10 500$00
3 600$00
2 200$00
2000$00
1 900$00
800$00

2— Os cadetes e soldados cadetes que prestam serviço militar
nos 3 ramos das forças armadas, na frequência dos cursos de oficiais

milicianos e dos cursos de formação dos oficiais da reserva naval e

da reserva marítima, os instruendos dos cursos de sargentos milicianos

do Exército e da Força Aérea e os instruendos dos cursos de formação
de sargentos e complemento da Armada são abonados, a partir de 1 de
Janeiro de 1982, dos seguintes vencimentos mensais:

Situaçoes
.

.

Durante o período de instrução de recrutas
Após o período de instrução de recrutas

Vencimentos
mensais

800$00
1 900$00

Art. 2.° As remunerações estabelecidas no presente diploma são
líquidas de qualquer imposto com início de vigência posterior a 31

de Dezembro de 1981.
Art. 3.° Equanto não se proceder às alterações orçamentais neces
sárias à execução do presente diploma, os encargos dele resultantes
poderão ser satisfeitos, no corrente ano, por conta das adequadas
dotações orçamentais.
Art. 4.° As dúvidas resultantes da aplicação do presente diploma
serão resolvidas por despacho conjunto do Chefe do Estado-Maior
-General das Forças Armadas e dos chefes dos estados-maiores dos
departamentos militares.

1.0 Série
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Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 10 de Fevereiro
de 1982.
Promulgado em 15 de Fevereiro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHo EANEs.

—

O Pri

meiro-Ministro, Francisco José Pereira Pinto Balsemo.
(Para ser publicado no Boletim Oficial de Macau.)

Decreto-Lei n.0 49-C/82
de 18 de Fevereiro
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
1 do artigo 14$.° da Constituição, o seguinte:
Nos casos em que o desertor resida em território
1
Artigo 1.0
estrangeiro e regresse a território nacional, o prazo previsto no
artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 3i3/78, de 6 de Dezembro, conta-se,
sem interrupção, a partir da primeira entrada no Pais ocorrida após
a publicação do presente diploma.
n.°

—

—

2— Quando o regresso se tenha já verificado e o desertor se
encontre sujeito a processo por crime de deserção ou no cumprimento
de pena pelo mesmo crime, considera-se como tendo sido feita a
apresentação no prazo a que se refere o número anterior.
Art. 2.° Este decreto-lei entra em vigor na data da publicação.
Aprovado em Conselho da Revolução em 3 de Fevereiro de 1982.
Promulgado em 17 de Fevereiro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo

RAMALHo EANEs.

(D.R. —I Série, n.° 41, Suplemento, de 18Fev82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei n.° 59/82
de 27 de Fevereiro
O
pulava
forças
mento

artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 25l-A/78, de 24 de Agosto, esti
no seu n.° 4 que as remunerações acessórias praticadas nas
armadas que entretanto não tivessem sido objecto de trata
específico deveriam ser revistas no prazo de 60 dias.

1. Série
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A complexidade dos problemas a tratar e as suas implicações não
permitiram efectivar no citado prazo a revisão decretada.
É agora possível dar cumprimento à disposição legal em questão,
tornando-se, contudo, necessário prorrogar o prazo previsto para o seu
tratamento.
Nestes termos:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1
1
As gratificações pelo desempenho de funções
especiais de docência e instrução, previstas nos Decretos-Leis n.° 28 403,
de 31 de Dezembro de 1937, 30 249, de 30 de Dezembro de 1939,
39 184, de 22 de Abril de 1953, e em legislação complementar são
revistas, passando a vigorar a seguinte tabela:
Assessores e professores
1 200$0Q
Professores-adjuntos e instrutores
900$00
Encarregados de instrução
400$00
Auxiliares de instrução
200500
2—Os abonos previstos no número anterior só serão percebidos
por militares em desempenho de funções docentes ou de instrução
em estabelecimentos de ensino, incluindo escolas práticas e centros
de instrução, segundo a definição de funções e condições mínimas
de prestação de serviço a fixar em cada ramo pelo respectivo chefe
de estado-maior.
São extintas as gratificações pcr acumulação de regências.
3
Art. 2.° São extintas as gratificações pelo desempenho de funções
especiais de estado-maior, a que se referem os Decretos-Leis n. 30 249’,
de 30 de Dezembro de 1939, 49/71, de 23 de fevereiro, 160/71, de
24 de Abril, e legislação complementar, sem prejuízo de se manterem
os abonos aos militaress que actualmente os percebem enquanto
permanecerem na situação que ‘do antecedente lhes conferia esse
direito, cessando os mesmos, em qualquer circunstância, a partir
de 31 de Dezembro de 1983.
Art. 3.° Os acréscimos ao soldo previstos no n.° 2 do artigo l.°
do Decreto-Lei n.° 710/73, de 31 de Dezembro, deixarão de ser per
cebidos pelos militares que iniciarem, a partir do ano lectivo de 1982-1983, os cursos que àqueles acréscimos vêm dando direito.
Art. 4.° São extintas as gratificações a seguir indicadas, sem
prejuízo da manutenção do respectivo abono aos militares que actual
mente as percebem enquanto se mantiverem na situação que do ante
cedente lhes conferia esse direito:
a) As gratificações ‘a praças mecânicos e condutores auto, a que
se referem os Decretos- Leis n.° 28403, de 31 de Dezembro
de 1937, 39 184, de 22 de Abril de 1953, e legislação comple
mentar;
.°

—

—

—
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b) As gratificações por desempenho de funções especiais a sar
gentos e praças da Armada, a que se refere o Decreto-Lei
n.° 30249, de 30 de Dezembro de 1939, e legislação comple
mentar;
c) As gratificações de especialidade aos sargentos e praças da
Força Aérea, a que se refere o Decreta-Lei n.° 41 $10, de 9
de Agosto de 1958;
d) As gratificações às praças impedidas no rancho geral, a que
se refere o artigo 21.° do regulamento aprovado pelo Decreto
n.° 41 964, de 19 de Novembro de 195$.
Art.
1
Nos Decretos-Leis n.°’ 46 195, de 20 de Fevereiro
de 1965, 49192, de 18 de Agosto de 1969, e 49 349, de 31 de Outubro
de 1969, com a extensão estabelecida pelo Decreto-Lei n.° 219/76,
de 27 de Março, são eliminadas as diferenciações de abonos entre
militares com e sem encargos de família, por um lado, e, por cutro,
entre militares colocados em Lisboa e Porto e os colocados noutras
localidades do continente, pelo que, nos diplomas citados, as situações
a considerar ficam sendo unicamente as seguintes:
5,0

—

—

a) Nos comandos, unidades, serviços e restantes organismos no
continente;
b) Nos comandos, unidades, serviços e restantes organismos nos
arquipélagos dos Açores e da Madeira.
2— Para efeitos ‘de adaptação da tabela em vigor, os quantita
tivos a considerar para as situações indicadas nas alíneas a) e b) do
número anterior são, respectivamente, os constantes das alíneas a) e
b) do n.° 1 da referida tabela.
Art. 6.°
1
O n.° 5 do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 345/73,
de 7 de Julho, passa a ter a seguinte redacção:
—

—

As normas reguladoras da concessão deste subsídio cons
5
tarão ‘de portaria conjunta do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas e dos chefes de estado-maior dos departa
mentos militares.
—

2— O disposto no número anterior não prejudica a manutenção
das normas actualmente em vigor até que seja publicada a portaria
conjunta nele prevista.
Art.
O presente diploma entra em vigor a partir do dia 1
do mês seguinte ao da sua publicação, considerando-se prorrogado,
em conformidade, o prazo de revisão constante do n.° 4 do artigo 6.°
do Decreto-Lei n.° 251-A/78, de 24 de Agosto.
7•0
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Art. 8.° As dúvidas resultantes da aplicação do presente diploma
e os casos omissos serão resolvidos por despacho conjunto do Chefe
de Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos chefes de estado-maior dos departamentos militares.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 29 de Junho
de 1979.
Promulgado em 20 de Maio de 1980.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANEs.
meiro-Ministro, Francisco José Pereira Pinto Balscmõo.
(D. R.

—

—

O Pri

1 Série, n.° 48, de 27Fev82.)

II— RESOLUÇÕES
CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Resolução n.° 32/82
Ao abrigo do disposto na alínea c) do artigo 146.° e no n.° 1
do artigo 28l.° da Constituição, o Conselho da Revolução,
a solici
tação do Provedor de Justiça e precedendo parecer da Comissão Cons
titucional, declara, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidad
e
do n.° 7 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 525/77, de 29 de Dezembro,
na parte em que exige a idade máxima de 35 anos como condiç
ão
de admissibilidade em certos concursos relativos ao pessoal civil
de
informática das forças armadas, por violação dos artigos 13°, 48.0,
n.° 4, e 51.°, especialmente o seu n.° 3, da Constituição.
Aprovada em Conselho da Revolução de 3 de Fevereiro de
1982.
O Presidente do Conselho da Revolução, António Ramalho Eanes.
(D. R.
1 Série, n.° 42, de l9Fev82.)
—
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Resolução u. 34/82
Ao abrigo do disposto na alínea c) do artigo 146.° e no n.0 1
281.0 da Constituição, o Conselho da Revolução, a solici
artigo
do
tação do procurador-geral da República e precedendo parecer da
Comissão Constitucional, declarou com força obrigatória geral a
inconstitucionalidade do n.° 3 do artigo 83.0 da Lei n.° 82/77, de 6
de Dezembro, em virtude de tal norma infringir os artigos 206.°, 208.°
e 212.° da Constituição da República Portuguesa.
Aprovada em Conselho da Revolução em 10 de Fevereiro
de 1982,
O Presidente do Conselho da Revolução, António Ramalho Eanes.
(D. R.

—

1 Série, n.° 44, de 22Fev82.)

111—PORTARIAS
CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado
-Maior do Exército, publicar a iluminura do Brasão de Armas da
Região Militar do Norte, cuja reprodução a preto e branco, bem
como a sua descrição heráldica, constam da Portaria de 27 de Julho
de 1972 publicada na Ordem do Exército, n.° 7, 1.0 Série, página 410.
Estado-Maior do Exército, 4 de Novembro de 1981.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
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Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado
-Maior do Exército, aprovar o modelo de Brasão de Armas da
Arma
de Artilharia, cul a reprodução consta da gravura anexa à presen
te
portaria e com a descrição heráldica seguinte:
Escudo de vermelho, dois canhões antigos de oiro passad
os
em aspa, acompanhados de três granadas flamejantes
do
mesmo, uma em chefe e uma em cada um dos flancos.
Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três quarto
s
iara a dextra.
—Correia de vermelho perfilada de oiro.
Paquife e virol de vermelho e de oiro.
Timbre: Uma palma e uma espada ambas de oiro
passadas
em aspa, a palma em banda e a espada em barra;
brocante
uma torre coberta de negro lavrada de oiro com
três frestas
em pala iluminadas de vermelho.
Grito de Guerra: EFICÁCIA! FOGO!
Divisa: Num listel de branco, ondulado sotoposto
ao escudo,
em letras de negro, maiúsculas, de estilo elzevir
, «O CÉU,
A TERRA E AS ONDAS ATROANDO.
—

—

—

—

—

—

Simbologia e atuso dar peças:
—Os CANHÕES representam a Arma de
Artilharia.
As GRANADAS FLAMEJANTES aludem
às três áreas espe
cíficas de actuação da Artilharia: campanha,
costa e antiaérea.
A TORRE e a PALMA simbolizam
Santa Bárbara, uma
vez que são os seus atributos mais signifi
cativos e que sempre
acompanharam a sua representação.
A ESPADA simboliza o poder e o domín
io sobre o Império
do Fogo dado por Deus a Santa Bárbar
a, poder invocado
pelos artilheiros para os favorecer e
proteger no emprego da
pólvora e no uso dos seus canhões.
—

—

—

Os esmaltes significam:
—O OIRO poder e potência.
O VERMELHO valor e firmeza.
O NEGRO prudência e sabedoria.

—

—

Estado-Maior do Exército, 6 de
Novembro de 1981.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército,
Amadeu Garcia dos Santos, general.
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Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo de Estandarte da Região
Militar de Lisboa conforme a figura n.° 43 da Ordem do Exército,
n.° 6_1.0 Série, de 30 de Junho de 1969, com a descrição heráldica
seguinte:
—

—

Estandarte quadrado, medindo 1 metro de lado, gironado de

oito peças de prata e de vermelho e bordadura contragironada
de vermelho e de prata e brocante uma cruz firmada de prata.
No centro do Estandarte, brocante sobre o ordenamento geomé
trico, um listel circular de prata, contendo a divisa: «H1C
ERGO VJVERE GLORIA EST em letras de estilo elzevir,
maiúsculas, de negro. Dentro do círculo de vermelho, delimi
tado pelo listel contém-se o escudo do Brasão de Armas da
Região Militar de Lisboa, circundado por uma coroa de louros

—

—

de oiro (conforme figura 45 da mesma Ordem do Exército).
O Estandarte é debruado por um cordão de prata e de
vermelho.
Os cordões fixam o Estandarte à haste por meio de uma la
çada com pontas terminadas em borla dcs mesmos metal e
cor.
O Estandarte é franjado de oiro, enfia na haste por meio
de uma baínha, com 4 denticulos, sendo o 1.0 e o 2.° de

vermelho e o 3.° e o 4.° de prata e enfia na vareta horizontal
por meio de uma bainha contínua que o mantém desfraldado.
A haste e a lança são de oiro.
—A lança é em folha de loureiro, com nervura boleada.
—

Sendo necessário, o oiro pode ser representado por amarelo
e a prata por branco, mas não deverão figurar, simultanea
mente, o oiro e o branco ou o amarelo e a prata.

Ao emprego do oiro corresponderá sempre o da prata e ao
amarelo o do branco.
Os esmaltes significam:
—

—

A PRATA a riqueza e eloquência.
O VERMELHO o ardor bélico e força.

Estado-Maior do Exército, 3 de Fevereiro de 1982.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
—
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria n.° 165/82
de 6 de Fevereiro
Considerando a necessidade de actualizar os valores constantes
da Portaria n.’ 163/81, de 3 de Fevereiro, de accrdo com o valor
estabelecido como salário mínimo nacional pelo Decreto-Lei n.° 296/81,
de 27 de Outubro:
Manda o Conselho da Revoluço, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, fixar em 10 700$ o valor do rendimento
global ilíquido a que se refere o artigo l.°, n.° 4, do Regulamento de
Amparos e em 5400$ o valor do rendimento global ilíquido referido
no artigo 3.°, n. 1, alíneas a) e b), do mesmo Regulamento.
A presente portaria produz efeito a partir de 1 de Janeiro de
1982.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 22 de Janeiro de
1982.— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
Viriato Tavares de Meio Egídio, general.
(D. R. —I Série, n.° 31, de 06Fev82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Portaria n.’ 199/82
de 18 de Fevereiro
Para cumprimento do disposto no artigo 2.° do Decreto-Lei
n.° 273/81, de 1 de Outubro:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército, que se observe o seguinte:
l.° À alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30
de Abril (Estatuto do Oficial do Exército), são aditados 2 subnúmeros,
com a seguinte redacção:
Artigo 44.°
a)
b)

1. Série

ORDEM DO EXËRCITO N. 2

77

20) Sendo coronéis, estejam a aguardar preenchimento
de vacaturas nas condições da alínea c) deste artigo.
21) Sendo brigadeiros ou coronéis, estejam a aguardar
preenchimento de vacaturas nas condições do n.° 6
do artigo 48.°
2.° A presente portaria produz efeitos desde a entrada em vigor
do Decreto-Lei n.° 185/80, de 12 de Junho.
Estado-Maior do Exército, 23 de Dezembro de 1981.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Arnddeu Garcia dos Santos, general
—

(D. R.— 1 Série,

IV

n.° 41, de l8Fev82.)

—

DESPACHOS NORMATIVOS

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES INTERIORES
Direcção-Geral de Transportes Terrestres
Despacho Normativo n.° 8/82
Em face de recentes aquisições no domínio da regulamentação
internacional do transporte de mercadorias perigosas, é já possível
atribuir números de identificação e de perigo a uma grande parte
das matérias que figuram no apêndice r da Portaria n.° 1045/80, de
10 de Dezembro, alterado pelo Despacho Normativo n.° 269/81, de
29 de Setembro, sem a indicação de tais números, a incluir nos painéis
cor-de-laranja, e nos quais assenta o sistema de segurança para equi
pas de socorros, bem como para a fiscalização rodoviária.
Nestes termos:
Determino, ao abrigo do disposto no n.° 2i° da Portaria
n.° 1045/80, de 10 de Dezembro, o seguinte:
Os números de identificação de matéria e de identificação de
perigo constantes do quadro abaixo são atribuidos às correspondentes
matérias perigosas, pelo que deverão ser acrescentados nas respectivas

colunas do apêndice

i

da Portaria n.° 1045/80, de 10 de Dezembro.
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Disignaçio da matéria
(1)

Ar comprimido
Árgon comprimido
Azoteto de bário (soluções com pelo menos
50% de água ou álcoois)
Azoto comprimido
Azoto comprimido, contendo no máximo 6%
em volume de etileno
Brometo de vinilo
Cis-e trans-buteno2
Carvão vegetal recentemente extinto, em pó ou
em grão
Cianetos inorgânicos pulverulentos ou granu
lados
Cianetos inorgânicos (soluções e preparações 1
líquidas)
Crípton comprimido
Crípton líquido (refrigerado)
Deutério comprimido
1,1-difluoretano (Rl52a)
Dióxido de carbono, contendo de 1% a 10%
em peso de oxigénio
Dióxido de carbono, contendo no máximo 6,
em peso de óxido de etileno
Dióxido de carbono, contendo mais de 6%.
mas no máximo 35% em peso de óxido de
etileno
Enxofre
Etano líquido
Etano líquido (refrigerado)
Ferro-carbonito (ferro-pentacarbonilo)
Ferro-silício pulverulento ou granulado, com
mais de 30% e menos de 70% de silício
Fluoreto de boro comprimido
Fluoreto de vinilo
Gás de água comprimido
Gás natural comprimido
Gás de cidade comprimido
Gás de síntese comprimido
Hélio comprimido

Numero ONU
de dentificaçio
de matéria
(3)

Número de
identlficolio
de perigo
(4)

1 002

20

1 006

20

1 571
1 066

63
20

1 066
1 085
1 012

20
236
23

1361

40

1 588

66

1
1
1
1
1

935
05
970
953
030

66
20
22
23
23

1 014

20

1 952

239

1
1
1
1
1

041
350
035
961
994

239
40
23
223
663

1
1
1
1
1
1
2
1

408
008
860
023
973
023
600
046

X 623
26
239
236
23
236
236
20
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Número ONU
de dentificaçio
de matéria

Deslgnaqio da matéria

(1)

Número de
ideotificaçio
de perigo

(4)

Hexafluoretano (RI 16)
Hexafluorpropeno (1U216)
Hidrogénio comprimido
Hidrogénio líquido (refr,,crado)
Metano comprimido
Misturas de brometo de metilo e cloropicrina.
com uma tenão de vapor a 50’C superior

2 193
1 858
1 049
1 966
1 971

20
26
23
223
23

a 3 kg/cm
Misturas de cloreto de metilo e cloreto de
metileno
Misturas de cloreto dc metilo e cloropicrina

1 581

26

1 912
1 582

Mistura gasosa R500
Mistura gasosa R503

2 602
2 599

1-monocloro-2.2.2-trifluoretano (R133a)
Monóxido de carbono comprimido
Nécn comprimido
Néon líquido (refrigerado)
Níquel-carbonilo (níquel-tetracarbonilo)
Octofluorciclobutano (RC318)
Óxido de etileno, contendo no máximo 1C%
em peso de dióxido de carbono
Óxido de etileno, contendo mais de 10Ç,, mas
no máximo 50% em peso de dióxido de car
bono
Oxigénio comprimido
Pentassuifureto de fósforo
Peróxido de butilo terciário
Sesquissulfureto de fósforo
Tetrafluormetano (R14)
Tetranitrometano
Tintas de esmalte com ponto de inflamação
inferior a 21°C
Tintas de esmalte com ponto de inflamaço
superior oco igual a 21°C, contendo no máximo
30% de matérias sólidas
Trifluorcioroetileno (Ri 113)
1,1,1-trifluoretano
Vernizes com ponto de inflamação inferior a
21°C

1 983
1016
1 065
1 913
1 259
1 976

20
20
236
20
22
663
20

1 041

236

1 041
1 072
1340
2 102
1341
1 982
1 510

236
25
40
539
40
20
559

1 263

33

1 263
1 082
2035

30
236
23

1263

33

•

236
236
20
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Declaraçio da maIria

Número ONU
de dentificação
de matéria

(1)

(3)

Vernizes com ponto de inflamação superior ou
igual a 21°C, contendo no máximo 30% de
matérias sólidas
Xénon liquido
Xénon líquido (refrigerado)

Número de
identificação
de perigo
—

1 263
2.036
2 591

(4)

30
20
22

Secretaria de Estado dos Transportes Interiores, 8 de Janeiro de
1982.
O Secretário de Estado dos Transportes Interiores, Abílio
Gaspar Rodrigues.
—

(D. R.

—

1 Série, n.° 26, de OlFev$2.)

MIMSTÉRIO DA REFORMA ADMINISTRATIVA
Gabinete do Ministro
Despacho Normativo n.° 14/82
Ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo único do Decreto-Lei
n.° 335/77, de 13 de Agosto, determina-se que a terça-feira de Carna
val, dia 23 de Fevereiro, seja considerada para os funcionários e
agentes do Estado e demais entidades públicas como dia feriado.
Ministério da Reforma Administrativa, 9 de Fevereiro de 1982.
O Ministro da Reforma Administrativa, José Manuel Meneres
Sampalo Pirnentel.

—

(D. R.

—

1 Série, n.° 40, de 17fev82.)

V

—

DESPAChOS

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
Despacho
AcTIVAÇÃO DA INSPEcÇÃO GERAL DO EXÉRCITO (IGE)
Considerando a necessidade de se conhecer o grau de eficácia
geral dos Órgos do Exército;

1.
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Considerando a conveniência em dinamizar e modernizar os
métodos de gestão e de funcionamento com vista ao constante aper
feiçoamento e melhoria da operacionalidade do Exército;
Considerando que a 1GE, nos termos da legislação em vigor,
como órgão de inspecção inserido na Organização Superior do Exército,
pode, através das actividades inspectivas a desenvolver, realizar e
incrementar a prossecução daqueles objectivos;
Considerando, face ao exposto, a conveniência em activar a
IGE e definir a sua constituição, orgânica e atribuições específicas;
Determino, de acordo com o artigo 29.° do Decreto-Lei n.° 949/
/76, de 31 de Dezembro de 1976, o seguinte:
1. A IGE será activada a partir de Janeiro de 1982;
2. À IGE, com vista à realização dos objectivos que lhe estão
definidos no citado Decreto-Lei n.° 949/76, compete:
a) Realizar as inspecções que lhe forem determinadas ou que o
General Inspector-Geral do Exército (Gen IGE), dentro dum
programa aprovado pelo Gen CEME, decida promover, com
vista à melhoria da eficiência, rentabilidade e operacionalidade
do Exército;
b) Na execução das actividades de inspecção às Unidades, Esta
belecimentos e outros órgãos do Exército, determinar defi
ciências ou erros de funcionamento, averiguando as suas causas
e propondo, quando conveniente, medidas correctivas que se
afigurem pertinentes;
c) Acompanhar o desenvolvimento dessas medidas correctivas,
impulsionando, sempre que necessário, a implementação dos
procedimentos consequentes;
d) Propor o aprofundamento do estudo e/ou a difusão de conhe
cimentos e de normas de procedimento de interesse comum;
e) Estudar e fazer a análise crítica de relatórios das Inspecções
das DA/DS/CS que sejam recebidos na IGE por conterem
matéria de reconhecido interesse e, posteriormente, coordenar
com estas entidades as soluções mais convenientes;
J) Compilar e manter actualizados elementos estatísticos, ele
mentos informativos, dados técnicos ou outros, que lhe per
mitam fazer avaliações de rentabilidade e de eficácia dos ser
viços e dos órgãos do Exército;
g) Colaborar, quando conveniente, em estudos, planeamentos e
programas, tendentes à simplificação e eficiência dos serviços.
Ii) Recorrer, à medida que os meios disponíveis o venham a
permitir, ao apoio de técnicas modernas de gestão e con
trolo, nomeadamente as que possibilitem a realização de
análises do tipo «custo-eficácia e «custo-benefício».
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3. Ao General Inspector-Geral do Exército (Gen IGE) compete:
a) Superintender e orientar todas as actividades da IGE;
b) Apresentar ao General CEME planos das actividades a
desenvolver bem como, nos casos pertinentes, relatórios conclu
sivos das inspecções realizadas;
e) Propor, aos níveis adequados, medidas de correcção que visem,
de acordo com as normas legais em vigor, proporcionar
aumentos de rentabilidade e eficácia ou as que, com vista
à melhoria da eficiência do funcionamento dos diversos
órgãos do Exército, possam acarretar alterações de legislação
ou a adopção de sistemas modernos de gestão e controlo;
d) Tomar parte nas reuniões que superiormente sejam consi
deradas de interesse para o Exército;
e) Propor a colocação na IGE do pessoal que a integrará e a
colaboração de outro pesseal qualificado que se revele
necessário e adequado à finalidade e tipo das inspecções a
realizar;
f) Promover, quando oportuno, a realização de inspecções globais
a Unidades, Estabelecimentos e outros órgãos do Exército,
em coordenação com as DA/DS/CS;
4. Disposições diversas:
a) O QO da IGE é o constante do anexo A;
b) O presente despacho entra imediatamente em vigor.
Estado-Maior do Exército, 9 de Dezembro de 1981.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
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ANEXO ao Despacho do General CEME de 9 de Dezembro de 1981

Quadro Orgânico da Inspecção Geral do Exército
PESSOAL

DESIGNAÇÕES

Quadro
Arma
ou
Serviço

z

Especialidades

,g

-

.

.

.

-_______

INSPECÇÃO GERAL DO EXÉRCITO
INSPECTOR GERAL (General)

01
02

ADJUNTOS DO E G. (Brig. ou Cor.)
AJUD. DE CAMPO DO 1. G. (Cap ou Sub.

03
04

GABINETE

04.1

Chefe

04.2

SECÇÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO

CGen

1

DGen/QQ

—

3

QQ

—

—

—

—_____

—

01

Chefe (Ten. Cor. ou Maj.)

QQ

02

Adjunto (Maj.)

OQ

04.3

—

-

—

1

SECÇÃO DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS

—

01

Chefe (Ten. Cor. ou Maj.)

QQ

02

Adjunto (Maj.)

OQ

04.4

—

1

SECÇÃO DE EXPEDIENTE E ARQUIVO
01

Chefe (Cap. ou Sub.)

SOE

02

Amanuenses

SOE

03

Escriturários

Pesa

04

Escriturário-Dactilógrafo

QPCE

05

Auxiliar

QPCE

06

Condutores Auto

Ï
3

—

656— Escriturário
-

2

Escriturário-Dactilógrafo

1

—

1

Atixiliar de svc 1./2. Classe

rtiiipt.IIPCE Motorista/840_Cond. A/R

4

1

SOMA
RESUMO:
01

—

Inspector Geral

02—Adjuntos do 1. O

3

03—Ajudante de Campo do 1. G

1

04.— Gabinete

5

TOTAL

-
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—
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QO DA INSPEcÇÃO GERAL DO EXÉRCITO
FUNÇÕES MAIS SIGNIFICATIVAS

1. Secção de Estudos e Planeamento:
a) Elabora estudos e planos, que interessem às actividades a
desenvolver pela IGE;
b) Faz a compilação de dados de actualização estatística, de
elementos informativos, de dados técnicos ou outros, que
permitam avaliação de rentabilidade e eficiência, e estuda
a sua aplicabilidade ao Exército;
e) Planeja, de acordo com orientação que receber e após coorde
nação prévia com as DAIDS/CS e RM/ZM, planos globais
de inspecção aos diversos órgãos do Exército;
Estuda,
de acordo com a experiência, nomeadamente a prati
d)
cada em outros Exércitos, ou de conceitos teóricos, índices
concretos de avaliação e testagem da operacionalidade das
forças do Exército;
e) Colabora, quando conveniente, em planeamentos, estudos e
programas tendentes à simplificação e eficiência dos serviços;
f) Elabora normas e esquemas orientadores que visem obter cada
vez maior eficácia nas actividades de inspecção;
Estuda
a possibilidade de aplicação aos órgãos do Exército,
g)
e efeitos dai resultantes na sua rentabilidade e operacionali
dade, de técnicas modernas de gestão;
h) Elabora para apresentação superior relatórios sobre as activi
dades da 1GE com as sugestões que a prática corrente acon
selhe, ou outras pertinentes, e que visem melhorar a funcio
nalidade dos serviços e, sempre que conveniente, estuda e ela
bora. propostas sobre assuntos que requeiram medidas ime
diatas.
2. A Secção da Organização e Métodos:
a) Promove, quando justificável, para sancionamento superior,
a frequência de cursos ou estágios de actualização de métodos
de trabalho, organização funcional dos serviços, técnicas de
gestão e sistemas de avaliação de rentabilidade;
b) Promove a aquisição de documentação sobre rentabilidade
prática e melhoria de processos de gestão;
e) Avalia os resultados das inspecções, através da análise de
relatórios processados através da IGE ou de relatórios das
DA/DS/CS e RM/ZM, tendo em vista a funcionalidade e
rentabilidade dos serviços;
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d) Propõe, quando conveniente, medidas correctivas que visem
aumentar a eficiência dos órgãos do Exército e a aplicabilidade,
quando de eficácia comprovada, de técnicas modernas de
gestão;
e) Promove a difusão oportuna de dados técnicos ou elementos
informativos que se revelem de interesse geral para o fun
cionamento dos serviços, procurando, quando conveniente,
que sejam adaptadas regras de procedimento comum;
f) Avalia a rentabilidade da aplicação dos recursos disponíveis
recorrendo, quando conveniente e necessário, às modernas
técnicas de amostragem ou servindo-se de análises de custo-eficácia e custo-benefício.
3. Secção de Expediente e Arquivo:
a) Assegura o apoio administrativo ao gabinete;
b) Organiza, e mantém devidamente actualizado, um ficheiro de
dados estatísticos, de elementos informativos e de dados téc
nicos, com os elementos fornecidos pelas restantes secções.

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
ESTADOS-MAIORES DA ARMADA, DO EXÉRCITO
E DA FORÇA AÉREA
Despacho conjunto
Nos termos do artigo 21.° das Normas Provisórias da Organi
zação e Funcionamento das Comissões de Trabalhadores dos Esta
belecimentos Fabris das Forças Armadas, aprovadas pelo despacho
conjunto de 20 de Novembro de 1979 publicado no Diário da Repú
blica, 2. série, n.° 274, de 27 de Novembro de 1979, e do n.° 1 do
artigo l09.° do Estatuto do Pessoal Civil dos Estabelecimentos Fabris
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 33/80, de 13
de Março, e depois de procedida à revisão das mencionadas normas
provisórias, determina-se que as mesmas, com as alterações decor
rentes dos despachos conjuntos de 18 de Março de 1980 e 21 de Abril
de 1981, publicados no Diário da República, 2. série, n.°’ 73, de 27
de Março de 1980, e 100, de 2 de Maio de 1981, sejam convertidas
definitivas, constituindo regulamentação do disposto no capítulo xi
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do também referido estatuto, para cujo efeito se publicam, segui
damente, no seu texto actualizado:
Nonnas da Organização e Funcionamento das Comissões de Traba
lhadores dos Estabelecimentos Fabris das Forças Armadas.
CAPflTJLO 1
Definição, âmbito e objectivos
Artigo 1.0 —1
As comissões de trabalhadores (CTs) constituem
os órgãos representativos do pessoal civil dos estabelecimentos fabris
das forças armadas junto das respectivas direcções ou administrações,
e de participação na vida dos mesmos estabelecimentos.
2— As CTs são órgãos colegiais democraticamente eleitos pelos
trabalhadores, podendo representar dependências, delegações ou sucur
sais, quando existam.
3
Compete ao pessoal de cada dependência, delegação ou
sucursal propor a constituição de CI própria, ou a sua integração
na CT da sede.
Art. 2.°
1
Estes órgãos têm por objectivo a defesa dos
interesses sócio-profissionais dos representados e permitir a sua par
ticipação na vida dos respectivos estabelecimentos.
—

—

—

—

2— A actuação destes órgãos é feita sempre:
a) Sem ofensa do legítimo direito de decisão, a qual pertencerá
exclusivamente aos chefes hierarquicamente responsáveis;
b) Sem exclusão da apresentação e defesa dos interesses indivi
duais que continuarão a ser feitos directamente pelos próprios
aos seus respectivos chefes;
e) Com exclusão de assuntos de natureza política ou que ponham
em causa a hierarquia das forças armadas ou qualquer órgão
de soberania.
Estes órgãos podem também participar ou cooperar em
3
tarefas concretas de natureza sócio-profissional, relativas ao pessoal
que representam.
Art. 3•0 No âmbito das forças armadas não são permitidas acti
vidades sindicais concorrentes ou em substituição das actividades
que são das atribuições das Cis, bem como as que possam prejudicar
a eficiência da organização militar ou a preservação dos valores que
a enformam.
Art. 4.° Dentro do estabelecido nas presentes normas, as relações
do pessoal civil e dos seus órgãos representativos, entre si, com o
pessoal militar em serviço no respectivo estabelecimento e com os
—
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seus chefes, devem pautar-se pelo respeito mútuo e dignidade cívica,
tendo em consideração os conceitos de ética militar que, em quais
quer circunstâncias, prevalecem nos organismos das forças armadas,
contribuindo assim para a sua coesão e disciplina.
CAPITULO II
Constituição das comissões dc trabalhadores

As CTs são constituídas por um número variável
1
Art. 5.°
de membros de acordo com o efectivo do pessoal civil representado,
na seguinte correspondência:
—

—

Efectivo igual ou inferior a 200—3 membros;
Efectivo entre 201 e 500— 5 membros;
Efectivo entre 501 e 1000—7 membros;
Efectivo entre 1001 e 2000—9 membros;
Efectivos igual ou superior a 2001 —11 membros.
2— Haverá também membros suplentes em número igual ao
dos efectivos.
Quando o impedimento de um membro efectivo for superior
3
ou previsive]mente superior a 30 dias, processar-se-á a sua substituição,
a título definitivo, por 1 membro suplente.
Os membros das CTs são eleitos por voto directo
Art. 6.° —1
e secreto, segundo o sistema de representação proporcional e o método
da média mais alta de Hondt.
2— O mandato dos membros das CTs terá a duração de
1 ano.
Cada CT só poderá exercer as suas funções após a publicação
3
em ordem de serviço do respectivo resultado eleitoral.
4—Será também publicada em ordem de serviço toda e qualquer
alteração à composição das CTs.
—

—

—

CAPITULO III
Atribuições, direitos e deveres
Art. 7.° São atribuições das CTs as seguintes:
1) Apresentar ou transmitir questões e sugestões relativas a
assuntos de carácter sócio-profissional, respeitantes aos tra
balhadores do estabelecimento, sem prejuízo do expresso nas
alíneas b) e c) do n.° 2 do artigo 2.° das presentes normas;
2) Apresentar sugestões que visem melhorar a eficiência e a
qualidade do trabalho;
3) Transmitir aos seus representados toda a informação que as
direcções ou administrações lhes comuniquem com esse fim;
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4) Dar parecer, quando solicitadas, sobre critérios de remuneração
do pessoal; regulamentação relativa a admissão, reclassificação,
promoção, transferência e notação do pessoal; reciclagem e
aperfeiçoamento profissionais;
5) Pronunciar-se, quando solicitadas, sobre estudos relativos à
reorganização dos respectivos estabelecimentos;
6) Dar parecer sobre empreendimentos de natureza social, despor
tiva ou recreativa;
7) Sugerir medidas tendentes a contribuir para a melhoria da
disciplina;
8) Cooperar na criação e funcionamento de serviços ou empreen
dimentos de carácter social, desportivo ou recreativo, tais
como: cantinas, jardins-escolas, creches e outros semelhantes
e participar na sua gerência quando solicitadas;
9) Elaborar as normas internas da própria CT.
Constitui um direito das CTs receberem, para
Art. 8.°
1
conhecimento, o relatório anual da direcção ou administração, sobre
a actividade do estabelecimento.
2—As CTs terão também direito a receber, pelo menos uma
vez por ano, informações que não sejam contrárias à segurança militar
ou, cuja divulgação em si, ou antecipada à verificação de certos resul
tados, não seja considerada lesiva dos interesses do estabelecimento,
das forças armadas ou de terceiros, no que diz respeito:
—

—

a) À situação actual do estabelecimento a perspectivas da sua
evolução;
b) A programas de produção e sua evolução geral que permitam
ajuizar da sua situação de emprego no estabelecimento;
c) A programas de renovação e modificação de equipamentos,
métodos de produção e de exploração que permitam ajuizar
das suas consequências nas condições de emprego e do trabalho.
3
O âmbito das informações a que se refere o número anterior
é do critério exclusivo da direcção ou administração do estabele
cimento fabril.
Art. 9.°
1
O exercício das atribuições que são conferidas às
CTs deve ser efectuado com respeito pelas leis e regulamentos em
vigor nas forças armadas aplicáveis nos estabelecimentos, bem como
pelas disposições internas de cada estabelecimento que não contrariem
as presentes normas.
2—A violação do disposto no número anterior constitui, para
os membros das CTs. infracção disciplinar.
3
Independentemente daquela responsabilidade disciplinar, os
membros das CTs que participem na gerência das obras sociais ou
—

—

—

—
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culturais ficam sujeitos às mesmas responsabilidades dos demais
gestores.
CAPITULO IV
Funcionamento das comissões de trabalhadores
Art. 10.0
1
A cada membro das CTs em efectividade de fun
ções é facultado mensalmente um crédito de horas para exercício da
sua actividade nas respectivas comissões, mediante a concessão de
dispensa de comparência no seu posto de trabalho, variável de acordo
com o efectivo de pessoal civil que representam, nos seguintes quan
titativos máximos:
—

—

Efectivos de pessoal:
Créditos
mensai!

Até 200 trabalhadores
De 201 a 500 trabalhadores
De 501 a 1000 trabalhadores
De 1001 a 2000 trabalhadores
Igual ou superior a 2001 trabalhadores

16
20
24
28
32

2— Respeitando o somatório dos créditos de horas atribuidos
aos membros de cada CT, a sua distribuição pelos vários membros
poderá ser alterada até ao limite máximo do dobro do crédito indivi
dual, mediante proposta a apresentar à respectiva direcção ou
administração.
3
As dispensas de comparência ao serviço nos termos deste
artigo deverão ser pedidas de acordo com as normas que vigoram
em cada estabelecimento.
4— Durante as referidas dispensas de comparência •ao serviço,
os membros das CTs são considerados, para todos os efeitos, como se
estivessem presentes ao trabalho.
Art. ll.°
1
Os membros das CTs podem deslocar-se dentro
das instalações do seu estabelecimento, dependência, delegação ou su
cursal para exercício das suas funções e durante os períodos das cor
respondentes dispensas de comparência ao trabalho, sem interferir
no serviço, devendo contactar de imediato a chefia da secção ou
sector visitado, a fim de indicar o motivo e obter anuência para a
mesma.
Ficam ressalvados, no entanto, os casos para os qua haja qual
quer interdição, determinada superiormente e fundamentada em razões
de segurança nacional e de segurança militar (incluindo pessoal, infor
mações, documentos e materiais) e também das decorrentes dos estados
de prevenção, de sítio ou de emergência.
—

—

—
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2—As deslocações para fora das instalações do estabelecimento,
dependência, delegação ou sucursal, carecem de autorização da direc
ção, administração ou chefia respectiva, solicitada com antecedência
mínima de 24 horas, salvo urgência excepcional e devidamente funda
mentada, e com a indicação precisa do local a visitar, dia, hora e
duração aproximada da ausência.
Art. 12.° A apresentação dos assuntos da competência das CTs
às direcções e administrações dos estabelecimentos ou às chefias res
pectivas, a não ser feita nas reuniões previstas nas presentes normas,
deverá revestir a forma de documento escrito, devidamente assinado.
Os assuntos apresentados e as decisões tomadas nas referidas reu
niões deverão fiear registadas em acta.
Art. 13.°—i —As reuniões das CTs com as direcções ou admi
nistrações dos estabelecimentos fabris respectivos, para tratar dos
assuntos da sua competência, podem ser normais ou extraordinárias.
2
As reuniões normais efectuam-se mensalmente, sendo a agen
da de trabalho elaborada em moldes a acordar em cada estabelecimento,
entre a direcção ou administração e a respectiva CT.
3
As reuniões extraordinárias serão convocadas pelas direcções
ou administrações dos estabelecimentos, ou solicitadas pela CT para
tratar de assuntos de reconhecida urgência, devendo a agenda de
trabalhos ser apresentada previamente pela entidade que a convoca
ou solicita.
4— Os procedimentos referidos nos n.°’ 1 e 2 aplicam-se às CTs
nas dependências, delegações ou sucursais, quando existam.
—

—

Art. l4.
1
As informações a divulgar pelas CTs só poderão
abranger estritamente o seu âmbito.
Quando essas informações revestirem a forma gráfica, deverá
uma cópia ser fornecida previamente à respectiva direcção, administra
ção ou chefia.
2—É interdita, assim, a divulgação de documentos ou outro
material de natureza política ou que possa afectar a disciplina e a
coesão das forças armadas.
3
Serão facultadas às Cis, nos estabelecimentos onde prestam
serviço, painéis próprios para se afixarem os elementos de informação
referidos no n.° 1.
—

—

—

Art. 15.° Dentro das possibilidades do estabelecimento, deverão ser
postos à disposição das Cis locais de trabalho e instalações necessárias
ao exercício das funções específicas que lhe são conferidas pelas pre
sentes normas.
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CAPITULO V
Eleições
Art. 16.° A organização das eleições compete às CTs em exer
cício ou, na sua falta, às comissões ad hoc designadas pelo pessoal
civil de cada estabelecimento, delegação, dependência ou sucursal e
sancionadas pela respectiva direcção ou administração, devendo aten
der ao seguinte:
1) É elegível e eleitor todo o trabalhador pertencente ao pessoal
civil que presta serviço no respectivo estabelecimento, desde
que não esteja suspenso das suas funções; não é elegível o
trabalhador que haja pertencido às duas últimas CTs;
2) O acto eleitoral, nos termos do artigo 6.°, realizar-se-á durante
o período de serviço, sendo a votação feita, de preferência, no
local de trabalho;
3) O acto eleitoral será anunciado com a antecedência mínima
de 10 dias, através de publicação em ordem de serviço, devendo
ficar bem expressas a data, hora, local e objecto da eleição;
4) O exercício do direito de voto deverá ser registado em
documento próprio, reconhecido e visado pela mesa que presidir
à assembleia eleitoral;
5) Será lavrada acta, em livro próprio, das sessões das assembleias
eleitorais, autenticada pelas assinaturas dos membros da mesa
que a elas presidirem;
6) O mecanismo eleitoral, que deverá estar perfeitamente definido
nas normas internas das CTs, tem de garantir que as CTs
eleitas representam verdadeiramente os trabalhadores de cada
estabelecimento, dependência, delegação ou sucursal;
7) Se houver irregularidades no acto eleitoral, poderá qualquer
eleitor recorrer dos resultados da eleição para a direcção ou
administração do estabelecimento, no prazo de 15 dias, após a
publicação dos resultados em ordem de serviço.

CAPtTULO VI
Disposições gerais
Art. 17° As normas internas do funcionamento das CTs só se
consideram em vigor depois de publicadas em ordem de serviço no
respectivo estabelecimento.
Art. 18.° Quando, nos termcs do n.° 3 do artigo l.°, num esta
belecimento fabril exista mais de uma CI, a direcção ou administra
ção desse estabelecimento pode determinar ou autorizar, a título
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eventual, a constituição de uma comissão de representantes das CTs
(CRCT), indicando para cada caso a finalidade e a composição dessa
comissão, bem como o período de funcionamento.
Art. J9° As dúvidas suscitadas pela interpretação das presentes
normas serão resolvidas por despacho do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Art. 20.° As normas constantes neste despacho entram em vigor
em 2 de Janeiro de 1982.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 3 de Fevereiro de
1982.—O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
Viriato Tavares de Meio Egidio, general.
O Chefe do Estado-Maior
da Armada, António Egídio de Sousa Leitão, almirante.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, José Lemos Ferreira,
general.
—

—

—
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VI— DECLARAÇÕES

DEFESA NACrONAL—D’EPARTAMENTO
DO EXÉRCITO
5. Dete
gação da Direcção-Geral da Contabilidade
Pública
DecIaraço
De harmonia com o dispoto no n.° 4
do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 93/7
que foram autorizadas as seguíntes trans
8, de 13 de Maio, se publica
ferêncías de verbas, nos termos do
diploma:
n.° 4 do artigo 5.° do mesmo
Códigos
Em contos
Classificação

Divisão
Capitulo

s.-

Rubricas

Atinei

-

divisão

funcional

Rctorços
e

Econó
mica

01

Referência
ê
autorização
ministerial

Anulaçóes

Gabinete do Chefe do Estado-Maior
do Exército
01

Gabinete do Chete do Estado-Maior
e órgios centrais
01.00
2.02.0
2.02.0
2.02.0

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por
Representação certa e permanente lei
Subsídios de férias e de Natal

01.02
01.44
01.46

02

134
129
43

(a)
(a)
(a)

350
58

(a)
(a)

5 477

(b)

6011
13 918

(a)
(a)

Comissão dc Contas e Apuramento

de Responsabilidades

2.02.0
2.02.0

01.00
01.02
01.46

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por
lei
Subsídios de férias e de Natal

03

Missões e comissões de serviço
e de eswdo no estrangeiro

2.02.0

14.00
14.00

Deslocações
Compensação de encargos:
Outros miliares no estrangeiro
—

li

02
Departamento de Pessoal

01

Oficiais
2.02.0
2.02.0

01.00
01.02
01.46

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por
lei
Subsídios de férias e de Natal

02

Oficiais na situação de reserva
2.02.0

16.00
18.00

2.02.0

18.00

Pens&s de reserva
Classes inactivas
Despesas diversas:
Subsídios de férias e de Natal

111 781

$000

—

A

03

(b) e (c)

20 907

(b) e (c)

25 350

(a)

Sargentos e praças
2.02.0

01.00
01.46

Remunerações certas e permanentes:
Subsídios de férias e de Natal

04

Sargentos na siWação de
2.02.0

16.00
18.00

2.02.0

18.00

serva

Pensões de reserva
Classes inactivas
Despesas diversas:
Subsídios de férias e de Natal

68905

—

A

05
2.02.0
2.02.0

16.00
1 8.00
t$.00

Praças nâ situação de reserva
Pensões de reserva
Classes inactivas
Despesas diversas:
Subsídios de férias e de Natal

(b)

e

7 590

(b)

2265

(b)

377

(b)

—

A

40000

(c)
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Em Contos

Códigos
Classificaçêo

Divisio

R Ii b

—

Capitulo

02

Aflnca

Sub-

divisSo

a

Funcional

Econ&

Retorços
e
ImCflÇÕCS

Anulações

Referência
A
autorizaçto
ministerial

Militares contratados

06
01.23
01.46

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal militar contratado
Subsídios de férias e de Natal

01.00
01.02
01.46

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovádos por lei
Substdios de férias e de Natal

01.00

2.02.0
2.02.0

5049

(u)
(a)

14847
2474

(a)
(a)

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal fora do serviço aguardando aposen
tação
Subsídios de férias e de Natal

43 523
3 210

(a) e (ti)
(a)

30579

(h)

2 240

(b) e (c)

101 757

(b) e f e)

9853

(h) e (e)

12 000
2 000

(u)
(a)

30 296

Pessoal militarizado

07
2.02.0
2.02.0

Pessoal fora do scrviço

2.02.0

01.00
01.13

2.02.0

01.46

2.02.0

10.03
10.03

A

Previdência Social:
Prestações directas
Outras prestações directas:
Abono suplementar de invalidez

2.02.0

15.00
15.00

A

Compensação de encargos:
Abonos diversos
suplementar
de invalidez
Prestação

A

Pensões de aposentação, reforma e invalidez
Despesas diversas:
Classes inactivas
Subsídio de Natal

10.00

2.02.0
2.02.0

—

—

17.00
18.00
18.00

—

Pessoal civil

10
01.00

2.02.0
2.02.0

01.02
01.46

Remunerações cartas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por lei
Subsídios de férias e de Natal

Tribunais militares territoriais

11

2.01.0
2.01.0

01.00
01.02
01.05

2.01.0

01.46

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por lei
Pessoal destacado de outros serviços do Es
tado
Subsídios de férias e de Natal

616
298
153

—

(a)

—

(a)

—

(a)

Departamento de Operações

03

Regiões e zonas militares

01
01.00

2.02.0
2.02.0

01.02
01.46

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por lei
Subsídios de férias e de Natal

65
11

(a)
(a)

2265
377

(a)
(a)

20187

(e)

Chefia do Serviço Cartográfico do Exército

02
01.00

2.02.0
2.02.0

01.02
01.46

Remunerações certas e permanences:
Pessoal dos quadros aprovados por lei
Subsídios de férias e de Natal
Departamento de Logística

04

Despesas gerais

01
2.02.0
2.02.0

14.00
19.00

Deslocações—Compensação de encargos
Construções e grandes repa
Bens duradouros
rações
—

282 $34

4690

(b), (c), (e),
(fle(g)
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Códigos
Em contos
Classificação

Divisão
Capitulo

Rubricas

Subdivisão

04

Funcional

Ecocótni

2.02.0

20.00
20.01

2.02.0
2.02.0

20.02
20.03

.

01

2.02.0

20.04

2.02.0
2.02.0

21.00
24.00

2.02.0

54.04

Rcferôncii

Reforços
c
Inscrições

Anulaçõca

Bens duradouros
Material militar:
De defesa e segurança

96 000

508 185

De aquartelamento e alojamento
De educação, cultura e recreio

37 500
1 945

22 700

autorLação
mlnhatcrial

—

Fabril, oficinal e de laboratório
Bens duradouros—Outros
Bens não duradouros—Munições,
explosivos e
artifícios
Transferências
Sector público:
Autarquias locais

54.00

—

(b), (e), (e),
(f) e (g)
fb), (e) e (1)
(b), fc), (e)
e (g)

3 500

(b)

45041

57097

(b), (e) e (e)

71 050

72000

(b) e (g)

—

4 690

(g)

05
Departamento de Instrução
Instituto de Altos Estudos Militares
2.02.0
2,02.0

01.00
01.02
01.46

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por
lei
Subsídios de férias e de Natal

02

2 220
370

(a)
(a)

Academia Militar
2.02.0

01.00
01.02
01.20

2.02.0
2.02.0

A
01.46

Remunerações certas e permanen
tes:
Pessoal dos quadros aprovados
Pessoal em qualquer outra situapor lei
ção:
Cadetes, aspirantes a oficial
e alferes
alunos
Subsídios de férias e de Natal

03

6 677

(a)

2 549

(a)

1 538

(a)

Instituto Superior Militar
01.00

2.02.0
2.02.0

Remunerações certas e permanen
tes:
Pessoal dos quadros aprovados por
lei

01.02
01.46

Subsídios de férias e de Natal

2 127

(a)
(a)

04
Escola Militar de Electromecânica
Remunerações certas e permanentes:
Pessoal destacado de outros serviços
do Es
tado
Subsídios de férias e de Natal

01.00

2.02.0

01.05

2.02.0

01.46

05

788
131

(a)
(a)

scoJa de formação de
Sargentos
01.00

Remunerações certas e permanentes:

01.20
2.02.0

01.20

2.02.0

01.46

A

Pessoal em qualquer outra situação:
furriéis instruendos do CFS

Subsídios de férias e de Natal

06

6720

(a)

1120

(a)

Colégio Militar
01.00
3.02.0

01.02

3.02.0

42.00
42.00

07
01.00

3.02.0

01.02

Remunerações certas e permanenLs:
Pessoal dos quadros aprovados por
lei

Transferências
1

Particulares:
Subsídio a alunos auxiliados

1 006

(h)

—

1 006

(li)

Instiwto Militar dos Pupilos do Exér
cito
Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por
lei

2 182

(h)
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Em

Códigos

contoS

Referancia
1
1

CI.ssiflcaçAo
DivisSo

.

U

t!c5S

Reforços
e

—

Capitulo

divislo

05

Alines

Subfuncional

Anulaçôes

à
autorizaç5o
ministerial

iflSCtiÇõCs

Econámica

07

Transferências

42.00

3.02.0

42.00

—

Particulares:

Subsídio a alunos auxiliados

t

1 414

(h)

768

(h)

12 909

(a)

13091

(a)

Instituto de Odivelas

08
3.02.0

42.00
42.00

Particutares:
Transferências
Subsídio a alunas auxiliadas
—

1

Curso de oficiais milicianos

09

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal em qualquer outra situação:
Cadetes do COM e do CEOM e aspi
rantes a oficial miliciano

01.00

2.02.0

01.20
01.20

A

Curso de sargentos milicianos

10

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal em qualquer outra situação:
Instruendos e segundos-furriéis

01.00

2.02.0

01.20
01.20

A

Escolas de recrutas

11

2.02.0
2.02.0

01.00
01.20
01.20
01.20

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal em qualquer outra situação:
Curso geral de milicianos
Contingente geral

A
8

06

361
7 740

(a)
(a)

—

—

epartemento de Finanças
Despesas gerais

01
2.02.0
2.02.0
2.02.0
2.02.0

07.00
08.00
10.00
10.02
10.03
10.03

B

Espécie
Alimentação e alojamento
Espécie
Vestuário e artigos pessoais
Previdência Social:
Prestações directas
Encargos com a saúde
Outras prestações directas:
Serviços gerais

A

Contribuições para instituições
cial:
Encargos com a saúde

A
8

Compensação de en
Alimentação e alojamento
cargos
Compensação de encargos:
Deslocações
Psoal militar
icssoal civil

—

11.00

2.02.0

12.00

14.00
14.00

2.02.0

22.00

2.02.0

25.00

2.02.0
2.02.0
2.02.0

26.00
27.00
28.00
29.00

2.02.0

29.00

2.02.0

30.00

2.02.0

3 1.00

—

36 000

(1,)

1 000

(g)

Previdência So
(e)

23 000

—

14.00

2.02.0
2.02.0

(b)

(1)

li 000

—

11.00
2.02.0

88000

—

50000

(b)

65 606
10000

(b)

—

Matérias-primas e subsi
Bens não duradouros
diárias
roupas e
Bens não duradouros—Alimentaç
calçado
Bens não duradouros—Consumos de secretaria
Bens não duradouros—Outros
Encargos das instalações
Aquisição de serviços
Locação de bens:
Aquisição de serviços
—

1 700
7 000
—

8000
—

2 367
—

1000
162000
15 000

—

(1)

(b) e (e)
(c)
(e)
(b), (e) e

(b)

(f)

—

C

Diversos
Aquisição de serviços
ções
Aquisição de serviços

—

Transportes e comunica
—

—

Não especificados

30000

13428

(e) e (e)

25000
68200

(b)
(b), (e), (e).
(f)e(g)

1
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Códigos
Em contos
Classificação

Divisão
Capitulo

1j

06

Funcional

0!

Reforços
e

Econá-

mica

tnacrlçõcs

38.00

Transferências

2.02.0

38.03
38.03

2

2.02.0

38.03

3

42.00

2.02.0
2.02.0

Referência

Rubricas

Alinca

divisão

42.00
42.00

Sector público:
Serviços autónomos:
Laboratório Militar de Produtos
Quími
cos e farmacêuticos
Oficinas Gerais de Material de Enge
nha
ria

Transferências
1
3

Anulações

autorzação
ministerial

—

11 830
10390

Particutares:
Subsídio para funerais a militares
Bobas de estudo

(b)

—

(6)

—

—

960
70

30

(g)
(g)

—

50
tnvestknentos do Pleno

16

Investigação clentffica e desenvol
vimento

tecnolágico

16/01

Ch.8a do Ssrvlço Cartogeáflco do
Exrclto

2.02.0

20.00
20.01

2.02.0
2.02.0

21.00
22.00

2.02.0

31.00

—

Cartografia

Bens duradouros
Material militar:
De defesa e segurança
—

1 900

Bens duradouros
Outros
Bens não duradouros
Matérias-primas e subsi
diárias
Aquisição de serviços—Não espe
cificados

1 900

—

—

(a) Despacho
(b) Despacho
(c) Despacho
fd) Despacho
e) Despacho
(/) Despacho
(g) Despacho
(a) Despacho
Ci) Despacho

600
—

t 255 991
de 24 de Setembro de 1981. Acor
do prévio de 30 de Setembro de
de 24 de Setembro de 1981.
1981.

de
de
de
de
de
de
de

fi)

—

—

(i)
(i)

—

600

(i)

1 255 991

IS de Novembro de 1981.
18 de Novembro de 1981. Acor
do prévio de 25 de Novembro de
9 de Novembro de 1981.
1981.
27 de Novembro de 1981.
16 dc Dezembro de 1981.
9 de Novembro de 1981. Acor
do prévio de 13 de Nov
9 de Novémbro de 1981.
ro de 1981
Acordo prévio de 18 de Dezeemb
mbro de 1981.

55
Delegação da Direcção-Ger
Manuel da Paz Pereira Mendes. al da Contabilidade Púbiica, 31 de Dezembro de 1981.— O Dir
ector, José

(D. R.

—

1 Série. n.

300. 10.

Suplemento, de 3lDez8l)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO

Serviços de Apoio do Conselh
o da Revolução
Declaração

Para os devidos efeitos se dec
lara que a Portaria n. 962/8 1,
da República, l. série, n.°
de 10 de Novembro, publicada no
259, de 10 de Novembro de 1981
Diário
, saiu no respectivo anexo com
xactidões, que assim se rectificam
algumas ine
:
Pessoal operário e ou auxiliar
Motoristas de embarcações salva
-vidas

Quadro 4.5
p. 2967:
A configuração deste quadro deve
ser a que segue:
Designação anttrior

Motorista

Marinheiro motorista

Letra

T

U

Designação actual

Letra

Motorista de embarcações salva
-vidas de
1. classe
Motorista de embarcações
2. classe

N

salva-vidas de
P
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Vigilante

p. 2970:
Quadro 4.20
A configuração deste quadro deve ser a que segue:
—

Designação actual

Letra

Designação anterior

Letra

Vigilante de 1. classe

R

Vigilante principal

N

Vigilante de 2. classe
Vigilante

u

S

Vigilante de 1. classe

Q

Vigilante auxiliar

T

Vigilante de 2. classe

S

fiel de depósito e armazém (conservação e guarda)

Diário da República, 1. série, n.° 5, de 7 de Janeiro
Quadro 4.19 —p. 2970 (quadro já corrigido no
de 1982):

A configuração deste quadro deve ser a que segue:
Designação anterior

Designação actual

Letra

Letra

Chefe de armazém

L

Chefe de armazém

1

Fiel principal
Encarregado de depósito

N
O

Fiel principal

L

fiel de 1. classe

O

fiel de armazém
Fiel de 1. classe
Fiel

R
O ou S
S

fiel de depósito
Fiel de 2. classeS
Ajudante de fiel

S
S
S

-

Fiel de 2. classe

0

Motorista de pesados

Quadro 4.26—p. 2971:
A configuração deste quadro deve ser a que segue:
Designação anterior

Letra

Motorista de pesados

O

Motorista

S

Mecânico automobilista (a)

S

s.
(a) Que desempenhem funções de motorista de pesado

Designação actual

Letra

Motoristas de pesados de l. classe

N

Motoristas de pesados de 2. classe

P

Janeiro de 1982.— Pelo Secretário-Geral do Con
Serviços de Apoio do Conselho da Revolução, 26 de
selho da Revolução, Mário José Vargas Cardoso.
(D. R. —1 Série, n.

31, de 6Fev82)
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O Chefe do Estado-Maior do Exército
Amadeu Garcia dos Santos, general
Está conforme.

O Ajudante-General

Joaquim Lopes Cavalheiro, general
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1.’ SÉRIE
N. 3/31 DE MARÇO DE 1982

Publica-se

ao

Exército

o

seguinte:

1— DECRETOS-LEIS
MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS SOCIAIS
Decreto-Lei

n.°

70/8Z

de 3 de Março
O Ministério dos Negócios Estrangeiros deu conhecimento da
decisão das Nações Unidas quanto à introdução da mecloqualona na
lista ii da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, assinada em
Viena em 21 de Fevereiro de 1971 e aprovada para adesão pelo
Decreto n.° 10/79, de 30 de Janeiro. Reconhece-se a conveniência
de submeter a regime legal de importação, exportação e comercia
lização de psicotrópicos o produto mecloqualona.
Nestes termos:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo 201.°
da constituição, o seguinte:
1
Artigo único.
É incluída na lista ii da Convenção sobre
Substâncias Psicotrópicas, assinada em Viena em 21 de Fevereiro de
1971 e aprovada para adesão pelo Decreto n. 10/79, de 30 de Janeiro,
o seguinte produto:
Mecloqualona-0-clorofenil-3-metil 2 3 H-quinazolinona 4.
—

—

2— A importação, exportação e comercialização do produto
referido no número anterior fica sujeita ao regime da Lei n. 21/77,
de 23 de Março, e do Decreto n.° 10/79, de 30 de Janeiro.

,104
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j4
-

-

Visto e aprovádo rn dorselho de Ministros de 2 de Fevereiro
de 1982.
Francisco JosJ Peieira Pinto Batsemíío.
—

444V

j

1

4

Promulgado em 15 de Fevereiro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANEs.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAt)DE
Direcção-Geral de Saúde
Decreto-Lei n.° 71/82
de 3 de Março
O Ministério dos Negócios Estrangeiros deu conhecimento das
decisões das Nações Unidas quanto à introdução de determinadas
substâncias na lista iv da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas,
assinada em Viena em 21 dc Fevereiro de 1971 e aprovada, para adesão,
pelo Decreto n.° 10/79, de 30 de Janeiro. Reconhece-se a conveniência
de submeter ao regime legal de importação, exportação e comercia
lização de psicotrópicos os produtos Fentermina, Fendimetrazina e
Benzefetamina, que as Nações Unidas consideram como drogas
psicotrópicas, conforme consta dos documentos: NAR/CL.lO/198l,
NAR/CL.9/l9sl e NAR/CL7/l981, incluindo-as na lista Iv da Conven
ção acima referida.
Nestes termos:
O •Governo decreta, nos termos da alinea a) do n.° 1 do artigo
20l.° da Constituição, o seguinte:
Artigo único. —‘1
São incluídos na lista iv da Convenção
sobre Substâncias Psicotrópicas, assinada em Viena em 21 de Fevereiro
de 1971 e aprovada, para adesão, pelo Decreto n.° 10/79, de 30 de
Janeiro, os seguintes produtos:
—

Fentermina a, a dimetilfenetilamina;
Fendimetrazina-(+ )-3 ,4-dimetil-2-fenilmorfolina;
Benzefetamina-N-benzil-N, a dimetilfenetilamina.
2— A importação, exportação e comercialização dos produtos
referidos no número anterior ficam sujeitas ao regime da Lei n.° 21/77,
de 23 de Março, e do Decreto n.° 10/79, de 30 de Janeiro.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de Fevereiro
Francisco José Pereira Pinto Batsemão.
de 1982.
—
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Promulgado em 15 de Fevereiro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO

RAMALHo

EANEs.

(D. R. —1 Série, n.° 51, de 3’Mar82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei n. 81/82
de 15 de Março
A Lei n.° 27/81, de 22 de Agosto, veio alterar os valores estabe
1.0 do artigo 472.°, todos do
lecidos nos artigos 421.°, 430.° e 469.° e §
os nas alíneas c) e e) do
referid
valores
os
como
Código Penal, assim
de 27 de Março de 1963.
1.0
,
n.°
44939
o-Lei
Decret
do
artigo
n.° 1 do
Acontece que se impõe igualmente actualizar os valores referidos
176.0, 193.°,
nos crimes previstos e punidos pelos artigos 161.°, 164.°,
quais são
,
os
Militar
206.0
Justiça
de
203.0,
Código
do
e
204.°
201.°,
pela lei
ados
estipul
de uma maneira geral equivalentes aos valores
comum.
a) do
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
artigos
Artigo 1.° São elevados para 1000$ os valores referidos nos
161.0 e 206.° do Código de Justiça Militar.
os no
Art. 2.° São elevados para o quádruplo os valores referid
Justiça
176.0,
de
Código
do
ambos
artigo 164.° e na alínea a) do artigo
Militar.
$,
Art. 3.° São elevados respectivamente para 1500000$, 120000
10
000$,
000$,
40
000
000$,
40 000$, 8000$ e 1000$ os valores de 1
193.0, 201.°, 203.° e 204.0, todos do
2000$ e 200$ referidos nos artigos
Código de Justiça Militar.
de Fevereiro
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 25
de 1982.
Promulgado em 3 de Março de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo

(D.R.—I Série, n.° 61, de 15Mar82.)

RAMALHo LANES.
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO

/ Decreto-Lei n.°

$Z/82

de 16 de Março

Considerando a manifesta desactualização de algumas das dispo
sições do Estatuto dos Oficiais das Forças Armadas, dificultando a
sua aplicação em concreto:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0 Os artigos 37.° e 40.° do Estatuto dos Oficiais das
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 46 ‘672, de 29 de
Novembro de 1965, passam a ter a seguinte redacção:
Art.
a)
b) Primeiro-ministro e ministros, secretários e subsecretários
de Estado de departamentos não militares;
c) Ministros da República e presidentes e membros dos
governos regionais das regiões autónomas;
d)
e)
f) Governador de iMacau;
g) Outros cargos ou funções de reconhecido interesse nacional,
a definir, caso a caso pelo Conselho de Chefes dos Estados-Maiores;
370

§ único
Art. 40.°

§ único. Paria os efeitos deste artigo, não será contado como
afastamento da comissão normal o tempo de exercício dos cargos
ou funções a que se referem as alíneas a), b), e), f) e g) do artigo
deste Estatuto, bem como os de embaixadores ou ministro
plenipotenciário em país estrangeiro.
370

Art 2.° Por portarias dos chefes dos estados-maiores dos respec
tivos ramos serão introduzidas as alterações decorrentes deste decreto-lei nos estatutos dos oficiais de cada um dos referidos ramos.
Art.
O presente diploma produz efeitos a partir de 1 de
Janeiro de 1982.
3•0

1. S&je
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Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 25 de Fevereiro
de 1982.
Promulgado em 3 de Março de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANEs.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Decreto-Lei n.° 83/82
de 16 de Março
Considerando que os oficiais do Exército do quadro de comple
mento que prestavam serviço nas polícias de segurança pública das
ex-colónias foram integrados na Polícia de Segurança Pública, na
qualidade de supranumerários permanentes, pelo Decreto-Lei n.° 632/
/75, de 14 de Novembro;
Considerando que os oficiais do quadro de complemento que
prestam serviço na Guarda Nacional Republicana e Guarda Fiscal
se encontram sujeitos à disciplina estabelecida pelo Decreto-Lei
n.° 439/73, de 3 de Setembro, que, embora carecido de revisão global,
pode ser aplicado àqueles oficiais integrados a título definitivo na
Polícia de Segurança Pública, ressalvadas as necessárias adaptações;
Considerando igualmente que o presente diploma visa resolver,
precisamente, uma situação anómala pendente que não deve ser pro
telada sob pena de grave prejuízo para esse pessoal e não obsta à
reestruturação da carreira policial que vier a ser feita:
Nestes termos:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo
201° da Constituição, o seguinte:
Artigo l.° São aplicáveis, com as necessárias adaptações, aos
oficiais do quadro de complemento do Exército integrados na Polícia
de Segurança ‘Pública, nos termos do Decreto-Lei n.° 632/75, de 14 de
Novembro, as disposições seguintes do Decreto-Lei n.° 439/73, de 3 de
Setembro:
a) Artigo l1.°
b) Artigo 13.°, n.° 1, com a ressalva de a sua admissão na Polícia
de Segurança Pública ter revestido carácter definitivo;
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c) Artigos 14.° e 15.»;
d) Artigos 16.» e 17.°, com a nova redacção que lhes foi dada
pelo Decreto-Lei n.° 220/80. de li de Julho;
e) Artigos 18.», 19.», 20.», 21.», 22.», 23.», 24.» e 25.;
f) Artigo 26.», alínea c);
g) Artigos 30°, 31.°, 39.», 40.°, 41.» e 42.»
Art. 2.» Ë revogado o artigo 11.» do Decreto-Lei n.° 632/75, de
de 14 de Novembro.
Art. 3° As dúvidas ou casos omissos do presente diploma serão
resolvidos por despacho do Ministro da Administração Interna.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 4 de Fevereiro
fra,wisco José Pereira Pinto Balsemão.
de 1982.
-.—

Promulgado em 5 de Março de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo

RAMALhO EANEs.

(D. R. —1 Série, n.° 62, de 16Mar82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei n.° 95/82
de 30 de Março
a qualificação
Considerando necessário concretizar e esclarecer
orgânico do
quadro
no
o
previst
a
Marinh
necessária do oficial de
as nos Açores,
Armad
Forças
das
fe
do-Che
Coman
do
estado-maior
Junho;
anexo ao Decreto-Lei n.° 186/80, de 12 de
a
designação de segundoalterar
ário
necess
Considerando também
os devidos princípios
-oficial constante do mesmo quadro, atentos
nalismo público
funcio
do
as
resultantes da reestruturaçÃo das carreir
do Decreto-Lei
e
decorr
s
armada
civil, cuja aplicação nas forças
ro:
Setemb
de
n.° 271/81, de 26
alínea a) do n.° 1
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da
te:
seguin
o
do artigo 148.» da Constituição,
do estado-maior do
Artigo 1.° A nota (t) do quadro orgânico
anexo ao Decreto,
Comando-Chefe das Forças Armadas nos Açores
te redacção:
seguin
a
ter
a
-Lei n.° 186/80, de 12 de Junho, passa
(1) Terceiro, segundo ou primeiro-oficial
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Art.° 2.° A nota (d) do mencionado quadro orgânico, no que res
peita ao oficial de Marinha com destino à Repartição de Operações,
passa a (o), sendo aditada ao mesmo quadro uma nova alinea, com
a seguinte redacção:
(o) Oficial superior, especializado em comunicações.

Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 16 de Dezembro
de 1981.
Promulgado em 3 de Março de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTóNIo RAMALHo EANEs.
meiro-Ministro, Francisco José Pereira Pinto Balsemão.

—

O Pri

(D. R. —1 Série, n.° 74, de 30Mar82.)

II

—

DECRETOS REGULAMENTARES

MINISTÈRIO DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES
Decreto Regulamentar n.° 10/82
de 4 de Março
Considerando que a norma contida no n.° 3 do artigo 15.° do
Código da Estrada se tem revelado inadequada e desnecessária,
designadamente face à exigência de que as plataformas para transporte
de passagciros se situem junto de uma porta de saída e, bem assim,
face à existência da norma genérica contida no n.° 1 do mesmo ar
tigo 15.0:
Considerando o disposto no § único do artigo l.° do Decreto-Lei
n.° 39 672, de 20 de Maio de 1954:
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 202.°
da Constituição da República Portuguesa, que seja revogado o n° 3

do artigo 15° do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 39 672, de 20 de Maio de 1954.

1. Série
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Francisco José Pereira Pinto Balsemão
menho Viena Baptista.

—

José Carlos Pinto Soro

Promulgado em 18 de Fevereiro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO

(D. R. —1 Série,

n.°

RAMALHO

EANFs.

52, de 4Mar82.)

1H

—

PORTARIAS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo do Brasão de Armas do
Grupo de Artilharia de Guarnição n. 2, cuja reprodução consta da
gravura anexa à presente portaria:
Escudo de azul, um voo de àguia de oiro abatido e invertido,
flamejante de vermelho rea]çado de oiro, encimando um pelouro
do mesmo, postos em pala; contrachefe diminuído, burelado
ondado de seis peças de prata e de verde.
—Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três quartos
para a dextra.
—Correia de vermelho perfilada de oiro.
Paquife e virol de azul e de oiro.
Timbre: Dois canhões de vermelho, passados em aspa, seus
botões, plintos e jóias de oiro e, brocante, um escudete do
mesmo com uma faixa ameiada de azul.
—‘Divisa: Num listel de branco, ondulado sotoposto ao escudo,
em letras de negro, maiúsculas, de estilo elzevir, «NAM
ACHA QVEM POR ARMAS LHE RESISTA.

—

—

—

Simbologia e alusão das peças:
O VOO flamejante simboliza um avião inimigo caindo em
chamas.
O PELOURO simboliza a artilharia de costa.
—As BURELAS simbolizam o mar oceano.
Os CANHÕES simbolizam a Arma de Artilharia.
—A FAIXA ameiada simboliza um recinto fortificado.

—

—

—
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Os esmaltes significam:
—

—

—

—

—

O
A
O
O
O

OIRO nobreza e constância.
PRATA riqueza e eloquência.
VERMELHO ardor bélico e força.
AZUL zelo e lealdade.
VERDE esperança e liberdade.

O Chefe
EstadoMaior do Exército, 4 de Novembro de 1981
do Estado-Maior do Exército. Amadeu Garcia dos Santos, general.
—

1

Série
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BRASÃO DE ARMAS DO GRUPO DE ARTILHARIA
DE GUARNIÇÃO N.° 2

(Anexo à portaria do EAIE. O4NovSI)

1

.

Série
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Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, publicar a iluminura do Brasão de Armas da
Região Militar de Lisboa, cuja reprodução a preto e branco, bem como
a sua descrição heráldica, constam da Portaria de 27 de Julho de 1972,
publicada na O. E. n.° 7—1 Série—pág. 408.
O Chefe
Estado-Maior do Exército, 16 de Dezembro de 1981.
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Gorda dos Santos, general.
—

—

—a

zÇ
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BRASÃO DE ARMAS DA REGIÃO MILITAR DE LISBOA

(Anexo à

portaria

do EME, I6DezSI)
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Portada

n.°

119

1148-B/81

de 31 de Dezembro
Considerando que a revisão da actual tabela de lesões, aprovada
pela Portaria n.° 657/73, de 2 de Outubro, se encontra demorada;
Considerando que a evolução do processo de classificação dos
mancebos tem revelado anomalias resultantes da aplicação da actual
tabela de lesões;
Considerando ser mais apropriado aplicar aos mancebos uma
tabela de inaptidões e não a de lesões:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército, aprovar o seguinte:
1.’ Ë aprovada a tabela de inaptidões para uso nos centros de
selecção publicada em anexo à presente portaria, a qual entra em
vigor no dia 1 de Janeiro de 1982.
2.° Esta tabela deve ser revista por forma a ter aplicação defini
tiva ao contingente recenseado em 1982 e seguintes.
Estado-Maior do Exército, 22 de Dezembro de 1981.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
—

TABELA DE INAPTIDÕES
PARA USO NOS CENTROS DE SELECÇÃO

CAPITULO 1
1

—

Aplicação da tabela

A presente tabela aplica-se exclusivamente aos mancebos presentes
nos centros de selecção.
2— Legenda dos tipos de decisilo

AD —A aguardar confirmação da aptidão.
Inapto para todo o serviço.
+
Inapto para todo o serviço, quando nas condições expressas
++
na tabela; apto para todo o serviço, se noutras condições.
*
Decisão conforme critério da comissão de selecção.
—

—

—
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Número

Designação das lesões

l. Série

Decisão

CAPITULO II
Doenças infecciosas e parasitárias
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bilharziose com lesões residuais irrever
síveis
Lepra nas suas formas contagiosas ou com
mutilações
Micoses extensas e rebeldes ao tratamento
Paludismo crónico
Quisto hidático e hidatidoses
Sífilis com lesões acentuadas ou rebeldes ao
tratamento
Tuberculose extrapulmonar em qualquer grau
ou localização
Tripanossomíase
Leishmaníase rebelde ao tratamento
Triquinose com lesões graves ou disseminadas
rebeldes ao tratamento
Fitariases com lesões graves irreversíveis
Amebíase com complicações orgânicas graves
sem recuperação pelo tratamento
Trepanomatoses com lesões graves irre
versíveis.

+
+
+ +
±
+
+ +
+
+
+
+
+
+

CAPITULO III
Estados mórbidos gerais
20

21

22

24

Falta de robustez física geral:
Por desenvolvimento físico incompleto
Não previsivelmente corrigível
1
Falta de robustez constitucional:
Mancebos a aguardar confirmação da
aptidão desde o ano anterior
Intoxicações crónicas, em particular alcoolis
mo, saturnismo, etc., com manifestações 1
somáticas ou psíquicas definidas que infe
riorizem manifestamente para a prestação
do serviço militar
1
Doenças agudas e subagudas em evolução ou
tratamento para que não é possível no

AD
*

*

+

1. Série

Número

25
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momento a avaliação da natureza ou
grau de eventuais sequelas
Incapacidade para o uso do fardamento, ar
mamento ou equipamento ou lesões que
produzam notoriamente mau aspecto
militar

121

Decisão

AD

*

CAPITULO IV

Lesões comuns a diversos órgAos
e aparelhos
30

31
32

33
34
35

36
37

50
51
52
53
54

Corpos estranhos, quando determinem pertur
bações acentuadas e a sua extracção não
seja possível ou aconselhável
Eventrações volumosas
fístulas não consideradas noutros capítulos,
quando determinem perturbações funcio
nais acentuadas
Hérnias recidivadas não incluídas noutros
capítulos
Reumatismos crónicos com manifestações
bem definidas
Tumores benignos não especificados noutros
capítulos, quando causem perturbações
funcionais
Tumores malignos não especificados noutros
capítulos
Doenças sistemáticas bem caracterizadas e
graves (sarcoidose, lúpus eritematoso
disseminado, esclerodermia, periarterite
nodosa, dermatomiosite, artrite reuma
toíde, amiloidose, etc.)
CAPITULO V
Doenças endócrinas, do metabolismo
e da nutrição
Tumores da hipófise
Acromegalia
Gigantismo e nanismo
Doença de Simmonds
Diabetes insípida

*

+ +

+
+
+ +

+ +
+

+

+
+
+
+
+
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Número

Bócios simples
Hipertiroidismos e hipotiroidismos clínica e
analiticamente definidos
Tumores da tiróide
Hiperparatiroidismos e hipoparatiroidismos
bem definidos
Doença de Addison e síndromas addisonianos
bem caracterizados
Tumores, hiperpiasia e hiperfunção do córtex
supra-renal ou do tecido cromafim (feo
cromocitomas, hiperalderostonismo pri
mário, síndroma de Cushing)
Diabetes meilitus
Hiperinsulinismo
Perda ou atrofia dos dois testículos
Estados jntersexuais (hermafroditismo e pseu
do-hermafroditismo, síndroma de Kline
felter e doenças afins bem caracterizadas)
Enucoidismo e hípogonadismo clínica e ana
liticamente bem definidos
Anomalias do metabolismo (ciscinúria, alcap
tonúria, porfíria) não especificadas nou
tros números
Hiperplasia e tumores do timo
Gota com manifestações clínicas bem definidas
Obesidade bem caracterizada e acentuada
Doenças da nutrição e avitaminoses graves de
que resultem alterações patológicas per
manentes (sprue, beribéri, p’lagra, escor
buto, raquitismo tardio, etc.)
Outras situações disendócrinas ou metabólicas
graves que impeçam o desempenho do
serviço militar ou que exijam tratamentos
frequentes e prolongados

56
57
58
59
60
61

62
63
64
65

66
67

68
69
70
71

72

CAPITULO VI
Doenças do sangue
e órgãos hematopoéticos
80

1

Anemias por alteração da formação crito
citária (síntese da hemoglobina, fermenta7

Série

I.

Decisão

±
+
+
+
±

+
+
+
+

+
+

+
±
±
± ±

+ +

+
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Designação das lesões

Número

tiva e aplástica) ou por subtracção (ane
mias hemolíticas corpusculares ou extra
corpusculares pertinentes), quando bem
caracterizadas clínica e analiticamente

$1

82
83

84

123

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 3

Hemoblastoses (leucemias, eritremias e entro
leucemias, plasmocitoma, macroglobu
linemia de Waldenstróm, linfomas malig
nos, bem caracterizadas
Poliglobulias rubras verdadeiras (policitemia
vera, etc.) bem caracterizadas
Outras leucocitopatias (anomalias constitu
cionais, granulocitopenias, etc.) bem
caracterizadas e graves
Diáteses hemorrágicas (vasculares, plaquetárias
e de causa plasmática) bem caracterizadas

85

Aspienia, congénita ou pós-esplectomia

86

Hiperesplenimo primário bem caracterizado

Decisão

+

+
+
+ +
+
+
+

CPiTULO VII

Doenças do aparelho circulatório
100
101
102
103
104
105
106

107
108

Hipertensão arterial com valores anormais
persistentes
Cardiopatias isquémicas bem comprovadas
clínica e electrocardiograficamente
Cardiopatias congénitas
Cardiopatias valvulares
Endocardite subaguda
Miocardiopatias comprovadas clinicamente e
pelos meios auxiliares
Disritmias persistentes ou paroxísticas com
repercussão sobre o regime circulatório
ou geral
Pericardites crónicas
Arteriopatias crónicas com compromisso cir
culatório

109

Doenças da aorta e seus ramos, bem confir
madas

110

Aneurismas

+
+
+
+
+
+
*

+

+
+
+
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Número

Designação das lesões

111

Sequelas cardiovasculares de origem traumá
tica
Embolias, tromboses arteriais e flebotromboses
com compromisso circulatório
Varizes acompanhadas de perturbações da
circulação local ou muito volumosas

+ +

114

Astenia neurocirculatória acentuada e bem
comprovada por meios auxiliares

+ +

115

Elefantíases e outras perturbações da circu
lação linfática de origem não parasitária
Outras situações cardiovasculares graves,
como manifestações de doenças gerais

112
113

116

Decisão

*

+

+

que predisponham para a morte súbita,

arritmias, etc. (doença de Marphan, artrite
reumatóide, sarcoidose, lúpus eritema
toso, etc.)

+

CAPITULO VIII
Doenças do aparelho respiratório
130

Bronquite asmática e asma brônquica

131

Outros síndromas respiratórios imunoalérgicos

+

(infiltrados eosinófilos crónicos, granu
lomatoses pulmonares) bem caracterizados

e acompanhados de nítida insuficiência
respiratória,
funcional

comprovada

pelo

exame

132

Supurações pulmonares rebeldes ao tratamento
ou com acentuada tendência hemorra
gípara (abcesso pulmonar, supurações

133

Processos inflamatórios crónicos, rebeldes ou
incuráveis com acentuada repercusão fun

brônquicas, bronquiectasias)

+ +

cional respiratória (bronquite crónica, mi-

134

coses e jrotozooses pulmonares)
Síndromas de obstrução brônquica e enfisema
pulmonar obstrutivo bem caracterizados
clinicamente e pelos meios auxiliares de
diagnóstico

+ +

+ +

l.

Série
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135

Fibroses pulmonares não tuberculosas (pneu
moconioses, síndroma de Hamman-Rich)
extensas ou com insuficiência respiratória
comprovada pelos exames funcionais
Síndromas vasculares pulmonares bem caracte
rizados, com hipertensão pulmonar ‘e cor
pulmonale
Malformações congénitas (agenesia e hipopla
sia, doença quistica, sequestração pulmo
nar, etc.), quando incuráveis e com acen
tuada repercussão funcional
Tuberculose pulmonar, conforme o grau de
estabilização, actividade, extensão e dura
ção, excepto o complexo primário
Tumores broncopulmonares malignos
Pneumectomia, lobectomia ou segmentecto
mia
Doenças do mediastino (tumores, síndromas
de compressão, mediastinite, enfisema)
Pneumotórax espontâneo bem comprovado
Empiema crónico
Tumores da pleura
Paquipleurites residuais extensas ou bilaterais
com acentuadas perturbações funcionais
Fribrotórax extenso e com acentuada reper
cussão funcional

136

137

138

139
140
141
142
143
144
145
146

125

Decisão

+ +

+

+ +

+ +
+
+
±
+
+
+
+ +
±

CAPITULO DC
Doenças do aparelho digestivo
e glândulas anexas

160
161

162
163
164

Estenoses orgânicas do tubo digestivo com
prometendo acentuadamente a função
Diverticulites do esófago, estômago, duode
no ou cólon, quando comprovadas ra
diologicamente e com graves perturba
ções funcionais
Esofagites acentuadas
Acalasias com insuficiente permeabilidade
Hérnias hiatais comprovadas

+ +

+ +
*

+
+
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Designação das lesões

165

Úlceras do esófago ou do estômago, compro
vadas clinicamente e pelos meios auxi
liares de diagnóstico adequados
Úlceras duodenais bem comprovadas clini
nicamunte e pelos meios auxiliares de
diagnóstico, com sinais directos de activi
dade ou com tendência restenosante ou,
embora sem sinais directos de actividade,
com perturbações funciopais acentuadas
Gastrenterostomias, gastrectomias ou vagoto
mias
Colites crónicas não ulcerosas, com graves
perturbações gerais
Colite ulcerosa bem caracterizada
Poliposes extensas, com hemorragias abun
dantes e frequentes
Dolicocélon e megacóton pronunciados, com
perturbações funcionais e gerais acentuadas
Perturbações funcionais crónicas (secretoras
ou motoras) acompanhadas de má absor
ção
Ileocolite granulomatosa (doença de Crohn)
com confirmação histológica
Proctites crónicas (com ou sem componente
hemorroidário) e prolapsos volumosos do
recto
Hipertensão portal e csplenomegalia por alte
ração portal
Cirrose hepática
Litíase biliar
Hepatite crónica, com evidente insuficiéncia
hepática e actividade histologicamente
confirmada, e hepatite persistente, com
sinais laboratoriais e histológicos
Ictericias constitucionais por deficiências enzi
máticas (síndroma de Gilbert ou outros)
Hemocromatose
Pancreatite crónica
Quisto e pseudoquisto do pâncreas
Peritonites crónicas

166

167
168
169
170
171
172

173
174

175
176
177
178

179
180
181
182
183

1. Série

Decisão

+

± +
+
+ +
+
+ +
*

*

±

++
+
±
±

+
+
+
+
+
+
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Número
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Decisão

184

Perda completa ou írrecuperabilidade de
dentes somando no seu conjunto 16 dentes
(exceptuados os sisos) ou um coeficiente
de mastigação, apreciado pelas tabelas
próprias, inferior a 50%

+ +

CAPITULO X
Doenças da pele
200

201

202
203
204
205

206

207

208
209
210

Genodermatoses congénitas ou tardias com
significado névico (ictioses, xeroderma
pigmentosa, neurofibromatose, querato
dermia, etc.)
Atrofias ou distrofias cutâneas com lesões
muito extensas, causando mau aspecto
•ou prejudicando a função
Dermatoses constitucionais e diáteses cutâneas
extensas
formas de reacção cutânea irreversível ou de
cura imprevisível
Dermatoses por doença do tecido conectivo
ou deficiência imunológica
Bromidroses ou efidroses bem caracterizadas,
acompanhadas de maceração evidente ou
ulceração da pele
Hipertrofias cutâneas extensas ou provocando
dificuldade no uso do fardamento (que
lóides volumosas e prejudicando a fun
ção)
Tumores cutâneos benignos extensos (nevo
e outros tumores) que produzam mau
aspecto militar ou que pela sua localização
prejudiquem os movimentos ou o uso
do fardamento
Pênfigos, doença de Duhring e outras dermites
vesiculares ou bolhosas deste tipo
Tinha fávica do couro cabeludo
Dermatoses de origem vascular [úlceras de
perna recidivantes, úlceras crónicas e re
cidivantes dos membros inferiores, infla

±

± +
± +
+ +
±

± +

*

+ +
+
*
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Número

211
212

213
214
215
216

217
218
219
220

Designação das lesões
mação necrosante (arterite, flebite, linfan
gite)]
Alopecias universais, quando incuráveis e
produzindo mau aspecto
Dermatoses por erros de metabolismo ou por
doença endócrina com expressão cutânea
grave
Reticuloses cutâneas
Dermatoses por microbactérias
Sífilis tardia com lesões orgânicas e sífilis
congénita
Micoses profundas com lesões importantes
(actinoinicose, biastomicose, micetona,
esporotricose)
Neurodermatoses
Precanceroses cutâneas inoperáveis ou de
recuperação imprevisível
Tumores malignos
Outras doenças crónicas da pele que sejam
incompatíveis com o serviço ou causem
mau aspecto militar

l. Série

Decisão

+
+ +

++
+ ±
+
+

+ +
+ +
*

+

*

CAPITULO XI
Doenças do sistema nervoso
240
241

242

243
244

245

Sequelas de afecções inflamatórias das menin
ges
Sequelas de afecções inflamatórias ou trau
máticas das raízes espinais ou dos nervos
periféricos
Sequelas de afecções vasculares do sistema
nervoso, acidentes ictiformes, hemato
mielia
Distrofias musculares progressivas, amiotrofia
nevrítica (doença de Charcot-Marie)
Doenças crónicas do aparelho estriopalidal,
degenerescências hepatolenticulares e ou
tras degenerescências subcorticais
Doença de Friedereich, atrofia cerebolosa de
Marie, outras heredo-degenerescências es-

*

*

+
+

+
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246
247

24$

249

250
251
252
253
254
255

256

257
258
259

260
261
262
263
264

ORDEM DO EXËRCITO N.° 3

Designação das lesões
pino-cerebolosas, paraplegia espasmódica
familiar
Epilepsias essenciais ou focais confirmadas
pelo electrencefalograma
Esclerose lateral amiotrófica, doença de Aran
-Duchene, paralisia bulbar progressiva,
paralisia espinal espasmódica
Escleroses múltiplas, escleross combinadas
da medula, encefalomielites desmieli
nisantes e doenças afins
Sequelas de afecções agudas dos centros ner
vosos (encefalites, abcessos e mielites,
incluindo a poliomielite)
Miotomia, miastenia e distrofia miotónica
Nevralgias persistentes confirmadas clínica e
electromiograficamente
Tabes e outras localizações da sífilis do foro
neurológico
Siringomielia
Tumores do encéfalo, medulares ou das me
mnges
Outras doenças produzindo hipertensâo intra
craniana ou compressões medulares incu
ráveis
Malformações vasculares cerebrais e medula
res (aneurismas, angiomas, fístulas antero
venosas)
Síndroma ipós-comocional com alterações elec
trencefalográficas
Sequelas de feridas craniocerebrais
Perda de substância óssia do crânio maior que
1 cm2 (ou que 3 cm com prótese recons
trutiva)
Sequelas neurológicas de traumatismos verte
bromedulares
Tumores dos nervos periféricos e do simpáti
co
Polimiosite
Mielose funicular
Trofoneuroses e angioneuroses, doença de

129

Decisão

+
+ +

+

+

+
+ +
+
+
+

+

+ +
*

+ +

+‘

+
+
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265
266
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Raynaud ‘e afins
Síndromas vertiginosos persistentes relacio
nadas com lesões neurológicas
Doença de Recklinghausen (neurofibromato
se)

1. Série

Decisão

*

+
+

CAPITULO XII
Doenças mentais
267
268
269
270
271

272
273
274
275
276
277

278
279
280

Demências orgânicas
Esquizofrenia e parafrenia
Paralisia geral progressiva
Paranóia
Oligofrenias:
QI inferior a 70
QIde7Oa8O
Psicose maníaco-depressiva
Psicoses atípicas de origem endógena
Psicoses agudas de causa exógena não alcoó
licas
Psicoses de etiologia alcoólica
Psiconeuroses e neuroses psicotraumáticas
Psicopatias constitucionais, neuroses de carác
ter, desenvolvimentos psicopáticos
Toxicomanias
Surdo-mudez e mudez
Gaguez acentuada

+
+
+
+
+
*

+
+
*

+
+
+ +
±
+
+ ±

CAPITULO XIII
Doenças oftalmológicas
290
291
292

295

Acromatopsia total
Acromatopsia parcial
Agudeza visual após correcção com as melho
res lentes, medida nas tabelas ‘próprias,
inferior a
num dos olhos ou inferior
a
em ambos os olhos
Ametropias, medidas objectivamente, maio
res que 6 dioptrias em ambos os olhos ou
totalizando no seu conjunto 12 dioptrias
ou mais

+
+ +

+ +

++
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296

Anisometropias muito acentuadas que não
permitam correcção utilizável dentro dos
limites de visão fixados no n.° 292 desta
tabela
Alterações do campo visual:
Hemianopsias
Escotomas extensos ou retracções
concêntricas bilaterais dos campos
visuais superiores a 40%
Hemerapolia resultante de lesões objectiva
mente verificáveis
Osteites e periosteítes ou outras lesões ósseas
da órbita com deformação acentuada da
região
Anomalias da forma, da posição ou do ta
manho das pálpebras, muito acentuadas,
prejudicando nitidamente a estética ou a
integridade da visão
Dacriocistíte fistulizada com lesões ósseas
Conjuntivites crónicas em grau acentuado
Símbléfaros extensos e bilaterais
Tracoma
Estafiloma e queratocone acentuados
Leucomas extensos excedendo a área pupilar
Queratites do tipo crónico e evolução arrastada
Esclerites e episclerites crónicas
Estafilomas nos dois olhos
Estrabismo muito acentuado ou com diplopia
permanente
Nistagno acentuado, com prejuízo da visão
Paralisias dos músculos oculares reconhecidamente incuráveis
Afaquia
Cataratas
Luxação cio cristalino
Albinismo com lesões endoculares
Colobomas extensos e bilaterais
Sequelas traumáticas ou inflamatórias da úvea

297

29$
299

300

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
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Decisilo

± +
+

+ +
+ ±

-4-

--

+ ±
+ +
± ±
+ +
4- +
*
*
*

4- +
± +
-1- 4+
±
±
+
+ +
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Número

319
320

321
322
323
324
325
326
327
32$

Designação das lesões
que provoquem baixa de visão além dos
limites do n.° 292 desta tabela ou de
carácter progressivo
Iridociclites e uveítes do tipo crónico ou
recidivante
Alterações congénitas e resíduos embrionários,
quando baixem a visão além dos limites
do n.° 292 desta tabela
Degenerescências e atrofias coriorretinianas
progressivas
Deslocamentos da retina
Retinopatias e lesões vasculares retinianas de
carácter crónico ou recidivante
Atrofia óptica
Nevrites ópticas graves ou de curso arrastado
ou recidivantes
Anoftalmo e atrofia bulbar
Exoftalmias acentuadas trazendo consequên
cias para a integridade da visão
Glaucoma

1. Série

Decisão

+ +
+ +

+ +
+ +
+
+ +
+
+ +
+
± +
+

CAPITULO XIV
Doenças otorrinolaringolõgicas
340

341
342

343

344

Perda total, notável deformidade do pavilhão
auricular ou deformidade permanente do
ouvido externo, ou diminuição perma
nente do calibre do canal auditivo ex
terno, podendo conduzir à obstrução fácil
e à má visibilidade do tímpano
Otite média purulenta crónica, colesteamatosa
ou complicada
Otite média purulenta crónica simples com
osteite ou polipose da mucosa ático
-timpânica
Sequelas de lesões traumáticas ou inflamató
rias ou de doenças degenerativas do
ouvido médio com perturbações fun
cionais importantes
Labirintopatias bem caracterizadas e graves de
origem traumática ou não, com zumbidos

+ +
+

+ +

+ +

1.
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Número

345
346

347

348
349
350

351
352
353

354
355

Designação das lesões
intensos e persistentes, ou com síndroma
vertiginoso acentuado, ou surdez nos
termos fixados nos n.°’ 345 e 346 desta
tabela
Surdez total unilateral
Diminuição bilateral da audição para além
de 30 decibéis num ouvido e 40 decibéis
no outro, nas frequências de 500, 1000,
2000 e 3000 simultaneamente ou défice
bem caracterizado na intelegibilidade
Alterações irreversíveis anatomofuncionais das
vias aéreas superiores, boca ou orofa
Tinge, graves e bem caracterizadas que
ocasionem perturbações acentuadas na
respiração, da fonação ou da deglutição
Ozena
Polissinusites crónicas poliposas obstrutivas
irreversíveis ou complicadas
Polissinusites purulentas crónicas ou hiperpiás
ticas, devidamente comprovadas por exa
mes complementares
Fibroma da nasofaringe
Fissuras do palatino
Alterações anatomofuncionais ou funcionais
bem caracterizadas e graves da laringe,
traqueia ou brônquios irreversíveis, com
perturbações acentuadas na respiração e
na fonação
Formações tumorais benignas da laringe ou
laringo-traqueais
Neoplasias malignas otorrinolaringológicas

Decisõo

+ +
+

+ +

+ +
+
+ +

± +
+
+

+ +
+
+

CAPITULO XV
Doenças do aparelho geniturinário
370
371
372

Litíase do aparelho geniturinário
Fistulas do aparelho geniturinário
Anomalias congénitas do rim, causando per
turbações funcionais greves ou represen
tando riscos de fácil traumatismo

*

+

+ +
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Designação das lesões

Decisão

373
374
375
376
377
378
379
380
381
382

Ptose renal acentuada e dolorosa
Polisqtiistose renal
Hidronefrose
Pionefrose
Pielonefrites crónicas bilaterais
Doenças «médicas crónicas dos rins
Perda de um rim
Tumores do parênquirna renal
Tumores do urotélio
Anomalias congénitas dos ureteres ou da
bexiga, com perturbações funcionais acen
tuadas
Deformações vesicais ou ureterais adquiridas,
com perturbações funcionais acentuadas
Cistites crónicas
Bexiga neurogénica, enurese
Incontinência urinária não neurogénica
Retenção de urina
Metaplasia vesical grave
Úlcera de Hunner recidivante
Prostatites e vesiculites crónicas
Tumores malignos da próstata, uretra, pénis,
escroto, testículo, vesículas seminais ou
epidídimo
Ectopia ou criptorquidia unilateral, quando
haja retenção no canal inguinal
Epispádias
Hipospadia abaixo do sulco balano-prepu
cial
Elefantíase dos órgãos genitais
Malformações ou deformações do pénis afectando a função
Perda do pénis

+ +
+
+
+
+ +

383
384
385
386
387
388
389
390
391

392
393
394
395
396
397

*

+
±
+

+ +
± +
*

+
+
*

+
+
*

+
+ +
-1+
+
+
+
+

CAPITULO XVI
Doenças dos ossos, músculos
e articulações
420

Ancilose dos membros ou da coluna vertebral
comprometendo a sua função em grau
acentuado

+ +
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Designação das lesões

421

Artrites e osteoartrites crónicas com grave
compromisso funcional
Mrofias musculares com importantes pertur
bações funcionais
Dispiasia fibriosa poliostótica de Lichenstein
Osteite fibroquistica ou osteodistrofia fibrosa
de Reklinghausen
Osteopatia deformante progressiva (doença de
Paget)
Osteomalacia
Quisto ósseo solitário com compromisso arti
cular
Fracturas não consolidadas (pseudo-artroses)
não operáveis e com compromisso fun
cional
Fracturas viciosamente consolidadas, com des
vio do eixo, com acentuada perturbação
funcional
Lesões dos discos intervertebrais com lesões
nervosas bem caracterizadas
Lesões dos ligamentos do joelho bem carac
terizadas e sem solução cirúrgica satis
fatória
Luxações irredutíveis ou recidivantes
Torcicolo congénito ou adquirido com fixa
ção permanente
Bursites calcificadas
Ossificação paracondiliana interna (doença de
Pcllegri-Stieda) com perturbações funcio
nais importantes
Ossificações tendinosas extensas com pertur
bações funcionais graves
Osteomas musculares com perturbações fun
cionais graves
Osteocondrite vertebral (doença de Schewer
man) com cifose acentuada
Osteocondrite da anca (doença de Legg-Per
thes-Calvé)
Osteocondrite da tíbia (doença de Osgood
-Schlatter)

422
423
424
425
426
427
428
429

430
431

432
433
434
435
436
437
438
439
440
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+ +
+
+
-1+
+±
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+
+

+ +
+ +
+ +
+ +
+
*
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441
442
443

444

445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

460

Designação das lesões

Osteocondrite da rótula (doença de Sinding
-Larsen)
Osteocondrite do calcâneo (doença de Hag
lund) com fenómenos de osteíte
‘Osteocondrite do escafóide (doença de Koh
ler, 1) com sinais radiológicos evidentes
de artrose
Osteocondrite do 2.° metatársico (doença de
Kohler, 11) com sinais radiológicos evi
dentes de artrose
Abcesso crónico do Brodie
Osteomielites crónicas consecutivas a osteo
mielites agudas extensas ou recidivantes
Osteomielites esclercsantes (de Carré) exten
sas
Osteoperiostite albuminosa (de Ollier)
Secção, rotura ou aderências tendinosas com
importantes perturbações funcionais
Ienossivonites crónicas com importantes per
turbações funcionais
Angioma ósseo com extensa alteração da
estrutura
Ccndroma com perturbações funcionais im
portantes
Mieloma múltiplo
Osteomas e exostoses osteogénicas com per
turbações funcionais importantes
Osteossarcoma
Sarcoma osteogénico
Sarcoma de Ewing
Tumor de mieloplaxes
Espondilostoses com rigidez e sinais radicu
culares bem comprovados pelo exame
neurológico ou electromiográfico
Necrose asséptica do semilunar (doença de
Kienbock), quando acompanhada de
sinais evidentes de artrose do punho

1. Série

Decisão

*

+ +

+ ±

+ +
+
+ +
++
*

+ +
+ +
+ ±
+ +

+
+
+
+

+ +

± +
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Decisão

CAPITULO XVII

Deformidades congénitas
48Q
481
482
483
484
485

486

4$?
48$
489
490
491

492
493
494
495

Aplasia total de um membro ou de um dcs
seus segmentos
Condrodistrofias, condroplasias e discondro
plasias
Coxa vara e coxa valga com acentuada pertur
bação funcional
Espondilolistese e espondilólise com sinais ra
diculares e dores persistentes
Hemivértebra
Joelho valgo com afastamento superior a
lO cm entre os maléolos internos com os
côndilos femurais em contacto ou supe
rior a 8 cm, quando coexistam manifes
tações artropáticas ou dificuldade notó
ria da marcha
Joelho varo com afastamento superior a 12 cm
entre os côndilos femurais internos com
os maléolos em conctacto ou superior a
10 cm, quando coexistam manifestações
artropáticas ou dificuldade notória da
marcha
Lombarização da l. vértebra sagrada
Luxação congénita da anca
Luxação congénita da rótula
Osteoesclerose
Osteocondroplasias (condromas osteogénicos)
volumosas e ccm compromisso funcional
importante
Pé boto congénito acentuado
Sacralização da 5. vértebra lombar
Joelho recurvatum acentuado e comprome
tendo a função
Espinha bífida com grande abertura do arco
vertebral posterior e perturbações fun
cionais neurológicas ou uriná rias

+
+
+ +
+ +
+

± +

+ +
*

+
+
*

+ +
+ +
*

+ ±

+ +
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Decisão

CAPITULO XVIII
Deformidades adquiridas
510

511
512
513
514
515
516

517
518

519

520
521

Cicatrizes extensas e aderentes, quando limi
tem a execução dos movimentos ou
quando abrangidas pelo n.° 25 desta
tabela
Cúbito valgo ou varo em grau acentuado
Acentuadas deformações ósseas ou articulares,
sequelas de fracturas
Deformidades do tórax afectando a mecinica
respiratória oti circulatória
Desigual comprimento dos membros inferiores
excedendo 2 cm
Desigual comprimento dos membros supenoTes excedendo 3 cm
Desvio da coluna vertebral (esco1ioe, cfose
ou lordose) com compromisso funcional
ou somático importante
Doença de Magdelung e outras deformações
acentuadas por vícios de crescimento
Mutilações das mãos e dos pés, quando com
prometam o seu valor funcional, face à
T. N.I., em 6% ou mais nas mãos (ou
5%, tratando-se do 2. dedo do lado
activo) e em 5% ou mais nos pés (ou
perda completa dD quaisqucr dois dedos
do mesmo pé)
Pé plano, rígido e estático com valgismo
acentuado, saliência do astrágalo para
dentro e desvio do eixo do pé em relação
ao da perna. Pé valgo, varo, equino.
talus ou cavum em grau azentuado e
prejudicando a marcha
Perda de um membro ou de um dos seus
segmentos
Rigidez, curvatura, extensão ou flexão per
manente d2 um ou mais dedos da mão,
quando comprometam o seu valor fun
cional, face à T. N. 1., em 6% ou mais
(ou cm 4%, tratando-se do 2.° dedo do
lado activo)

+

-

+ +
+ +
t
t

+

+ +
+ +

+ +

+ +
+

+ +

Designação das lesões

Número

522

139

ORDEM DO EXERCITO N.’ 3

1.’ Série

Rigidez do ombro, cotovelo, punho, anca,
loelho ou tornozelo, quando determínem
um compromisso funcional de 10% ou
mais (ou de 7%, tratando-se do membro
sup2rior do lado activo)

Decisão

+ +

CAPITULO XIX
Doenças e deformidades pennanentes
não consideradas em outros capítulos
570

571

Todas as doenças crónicas ou deformidades
dc carácter permanente não mencionadas
nesta tabela, sem previsível recuperação
funcional e incompativeis com todo o
serviço militar
Coexistência de duas ou mais doenças ou
lesões que, embora isoladamente, não
justifiquem a inaptidão nos termos da
presente tabela, constituam, no soma
tório dos seus compromissos funcionais,
incompatibilidade com todo o serviço
militar

*

*

1 Série n.° 300, 13.° suplemento, de 3lDez8l, e 89,
(D. R.
de 17Abr82.)
—

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
E MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Portaria n.° 248/82
de 4 de Março
Considerando que pelo Decreto-Lei n.° 515/80 foi criada a
empresa pública Indústrias Nacionais de Defesa, E. P. (INDEP),
que substituiu a Fábrica Militar de Braço de Prata e a Fábrica Nacio
nal de Munições e Armas Ligeiras;
Considerando que a INDEP é uma empresa de interesse militar,
como se pode verificar pela análise das suas funções, bem como de
toda a lègislaçãoque a criou e rege;
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Considerando que no artigo 48. do respectivo estatuto se refere
a possibilidade de o pessoal militar do quadro permanente prestar
serviço na INDEP;
Considerado que se torna necessário definir, com clareza e objec
tividade, a forma como o pessoal do quadro permanente do Exército
pode prestar serviço na INDEP:
‘Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Conselho da
Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército e pelo Ministro
da Defesa Nacional, o seguinte:
l.° Os oficiais do QiP do Exército no activo devem ser nomeados
em comissão especial, ao abrigo do disposto no artigo 40.°, n.° 1, alínea
b), do EOE, sob proposta do conselho de gerência da INDEP e au
torização do CEME.
2.° Não havendo oficiais do QP do Exército no activo que aceitem
prestar serviço nos termos do n.° 1.0 desta portaria, poderão ser nomea
dos pelo CEME, em comissão normal, de acordo com o artigo 38.°,
n.° 1, alínea g), do EOE, sob proposta do conselho de gerência da
INDEP.
1
Os oficiais do QP do Exército no activo só poderão ser
nomeados para prestar serviço na INDEP depois de completarem 4 anos
de serviço efectivo no Exército, após o ingressso no seu quadro, ou
4 anos depois de terminarem qualquer comissão especial ou ainda
4 anos após terminarem a primeira comissão na INDEP.
2— As comissões especiais ou normais na INDEP são por um
período de 4 anos ou dois períodos alternados de 4 anos.
4.° Os oficiais do Exército em comissão normal ou especial na
INDEP que tenham de frequentar cursos que constituam condições
de promoção interrompem a permanência na INDEP durante a fre
quência do curso, podendo, no entanto, completar os 4 anos de per
manência previstos no n.° 3.° em data posterior.
5.°
Os oficiais do QP do Exército no activo a nomear para
1
a INDEP deverão, em princípio, desempenhar funções como técnicos,
chefes de sector, adjuntos de chefes de divisão ou dos correspondentes
departamentos dos serviços.
2—A indicação concreta do lugar que a cada oficial irá inicialmente caber constará sempre da proposta a elaborar nos termos do
artigo 48.° do estatuto da INDEP, sem prejuízo da sua eventual pro
moção dentro da empresa.
6.° —1
O número máximo de oficiais do QP do Exército no
activo que fazem parte dos quadros da INDEP será o constante do
mapa anexo.
2
A título eventual, e apenas por falta de oficiais do QP no
activo, poderão ser nomeados oficiais da reserva na efectividade de
serviço para os lugares constantes do quadro referido no n.° 6.°, n.° 1,
nas condições dos n.° 2.°, 3.° e 5.° deste diploma.
—

—

—

—

—

—
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7.— 1 —Os oficiais do QP do Exército com menos de 4 anos
dc serviço efectivo nos seus quadros poderão ser nomeados em dili
gência para frequentar estágios na INDEP, por períodos não superiores
a 6 meses, nos termos do artigo 38.° do EOE.
2—A sua nomeação será feita pelo GEME, sob proposta das
direcções das armas ou serviços, acordada pelo concelho de gerência
da INDE?.
8.° Os sargentos no activo e pessoal civil dos estabelecimentos
fabris e dos serviços departamentais do Exército poderão prestar serviço
na INDEP, nos termos do artigo 32.° do Decreto-Lei n.° 260/76, por
proposta do conselho de gerência da INDEP e autorização do CEME.
90
Os oficiais e sargentos em serviço na INDEP deverão
optar, até 2$ de Fevereiro de 1982, por uma das seguintes situações:
a) Passagem à reserva, desde que o requeiram e seja deferida;
b) Regresso ao Exército naquela data;
c) Iniciar nova comissão de serviço na JNDEP, desde que o con
selho de gerência o proponha e o Chefe do Estado-Maior do
Exército o autorize.
2— As respectivas declarações, no caso das alíneas b) e c), e o
—

—

requerimento, no caso da alínea a), devem dar entrada nas repartições
de oficiais e sargentos até 15 de Fevereiro de 1982.

3
Os oficiais e sargentos que optem pela situação referida no
n.° 9.°, n.° 1, alínea c). não poderão permanecer mais de 2 anos ao
serviço da INDEP, além do tempo de serviço já prestado.
Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ministério da Defesa
Nacional, 17 de Fevereiro de 1982.—O Chefe do Estado-Maior do
Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
O Vice-Primeiro
-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, Diogo Pinto de freitas do
Amaral.
—

—

Mapa anexo a que se refere o n.° 6.’, n.’ 1,
da Portaria n.° 248/82
Serviços da INDEP

Postos

Armas
e

serviços
.

Finanças e Contabilidade

Quanti.
dades

5AM

1

Direcção Industrial
Direcção Industrial
Divisão de Qualidade

Of. sup.
Of. sup./cap.
Of. sup,/cap.

QQ
QQ

2

Pessoal e Serviços Gerais

Of. sup.
Of. sup./cap.
Of. sup./cap.

$M (eng.)
SM
SM

Informática

Total
(D. R.

—

1 Série, n.° 52, de 4Mar$2.)

2
7
3
16
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo de Estandarte do Centro de
Instrução de Operações Especiais, conforme a figura n.° 41 da O. E.
n.° 6—1 Série, de 3 de Junho de 1969, com a descrição heráldica
seguinte:
Estandarte quadrado, medindo 1 metro de lado, gironado de
oito peças de vermelho e de oiro e bordadura contragironada
de oiro e de vermelho.
No centro do Estandarte, brocante sobre o ordenamento geo
métrico, um listel circular de prata, contendo a divisa «QVE
OS MVITOS POR SER POVCOS NAM TEMAMOS» em
letras de estilo elzevir maiúsculas de negro. Dentro do círculo
do negro, delimitado pelo listel, contém-se o escudo do Brasão
de Armas do Centro de Instrução de Operações Especiais,
circundado por tima coroa de louros de oiro (conforme figura
44 da mesma O. E.).
O Estandarte é debruado por um cordão de vermelho e de
oiro.
Os cordões fixam o Estandarte à haste por meio de uma
laçada com pontas terminadas em borla dos mesmos metal
e cor.
—O Estandarte é franjado de oiro, enfia na haste por meio de
uma bainha contínua que o mantém desfraldado.
A haste e a lança são de oiro.
A lança é em folha de loureiro, com nervura boleada.
Sendo necessário, o oiro pode ser representado por amarelo e a
prata por branco, mas não deverão figurar, simultaneamente, o
oiro e o branco ou o amarelo e a prata.
Ao emprego do oiro corresponderá sempre o da prata e ao
amarelo o do branco.

—

—

—

—

—

Os esmaltes significam:
—

—

O OIRO a nobreza.
O VERMELHO a valentia e a audácia.

Estado-Maior do Exército, 12 de Março de 1982.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
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MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DO PLANO,
DA JUSTIÇA E DOS ASSUNTOS SOCIAIS
Portaria n.’ 312/82
de 24 de Março

O Departamento das Nações Unídas em Genebra informou o
Governo Português de que, no âmbito da Convenção sobre Substân
cias Psicotrópicas, assinada em Viena em 21 de Fevereiro de 1971 e
aprovada, para adesão, por Portugal através do Decreto n.° 10/79, de
30 de Janeiro, a Comissão de Estupefacientes do Conselho Económico
e Social das Nações Unidas decidira reclassificar a metaqualona,
transferindo esta substância da lista iv para lista ix, anexas àquela
Convenção.
Mesmo anteriormente à adesão de Portugal à Convenção a
Assembleia da República havia aprovado um diploma definidor do
regime das substâncias psicotrópicas entre nós
a Lei n.° 2 1/77, de
23 de Março. Esta lei consagra uma classificação de substâncias
psicotrópicas em tudo idêntica à da respectiva convenção interna
cional.
Desde modo, e tendo ainda em conta que esta alteração foi
objecto de recomendação pela Organização Mundial de Saúde, com
vista a um mais apertado controle da substância em causa, torna-se
conveniente proceder à adopção da mesma.
Assim, ao abrigo do artigo 22.° da Lei n.° 21/77, de 23 de Março:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro de
Estado e das Finanças e do Plano e pelos Ministros da Justiça e dos
Assuntos Sociais, que a substância psicotrópica denominada «metaqua.
lona», referida sob o n. 6 da lista iv anexa à Lei n.° 21/77, de 23 de
Março, seja eliminada da referida lista, passando a constar da lista II
anexa ao mesmo diploma, no local adequado, por ordem alfabética.
—

Ministérios das Finanças e do Plano, da Justiça e dos Assuntos
Sociais, 24 de Fevereiro de 1982.— Pelo Ministro de Estado e das
Finanças e do Plano, Alípio Barrosa Pereira Dias, Secretário de Estado
do Orçamento.
O Ministro da Justiça, Joré Manuel Mcneres Sam
paio Pimen te!.
O Ministro dos Assuntos Sociais, Luís Eduardo da
Silva Barbosa.
—

—

(D. 1?. —1 Série, n.° 69, de 24Mar82.)
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DESPACHOS NORMATIVOS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
E MINSTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DAS FINANÇAS E DO PLANO
Despacho Normativo n.° 37/82
Considerando que se torna necessário reajustar os quantitativos
das ajudas de custo diárias a abonar aos militares dos 3 ramos das
forças armadas, quando deslocados para fora do território da Repú
blica no cumprimento de missões especiais e enquadrados em forças
constituídas;
Ao abrigo do disposto no artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 493 / 80,
de 18 de Outubro:
O Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, o Ministro da Defesa Nacional e o Ministro
de Estado e das Finanças e do Plano estabelecem os quantitativos
seguintes, que se destinam a substituir, a partir de 1 de Setembro de
1981, a tabela constante do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 493/80, de
18 de Outubro:
Postos

Importâncias
diárias

Oficiais generais
Oficiais superiores
Outros oficiais
Aspirantes e cadetes
Sargentos-mores e sargentos-chefes
Sargentos-ajudantes
Outros sargentos e subsargentos
Cabos da Armada
Outras praças do grupo A da Armada e praças readmiti
das do Exército e da Força Aérea
Outras praças em SMO

1 000$00
900$00
820$00
780$00
820$00
780$00
740$00
700$00
660$00
450$00

Conselho da Revolução e Ministérios da Defesa Nacional e das
Finanças e do Plano, 10 de Março de 1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno Viriato Tavares de Meto
Egídio, general.
O Ministro da Defesa Nacional, Diogo Pinto de
Pelo Ministro de Estado e das ‘Finanças e do
freitas do Amarat.
Plano, Alípio Barrosa Pereira Dias, Secretário de Estado do Orçamento.
—

—

—

(D. R. —1 Série, n.° 75, de 31Mar82.)
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DESPACIIOS

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Despacho conjunto
Nos termos do artigo ;g. do Decreto-Lei n. 519-3/77, de 17
de Dezembro, e tendo em conta o disposto no artigo 4. do Decreto-Lei a.° 674/75, de 27 de Novembro, e no artigo 19.° do Decreto-Lei
n.° 373/79, de 8 de Setembro, determina-se:
Para o ano de 1980, os quantitativos mensais do diferencial de
carreira são os seguintes:
Com efeito no período de 1 de Janeiro a 31 de Março de
1980:
a) Para oficiais médicos com grau 4:
Coronel e capitão-de-mar-e-guerra
Tenente-coronel e capitão-de-fragata
Major e capitão-tenente

2 200$00
3 200$00
4 200$00

b) Para oficiais médicos com grau 3:
Capitão e primeiro-tenente

1 100$00

c) Para oficiais médicos com grau 2:
Tenente e segundo-tenente

1 600$00

Com efeitos no período de 1 de Abril a 30 de Junho de
1980:
a) Para oficiais médicos com grau 4:
Coronel e capitão-de-mar-e-guerra
Tenente-coronel e capitão-de-fragata
Major e capitão-tenente

2 500$00
3 600$00
4 700$00

b) Para oficiais médicos com grau 3:
Capitão e primeiro-tenente

1 300$00

c) Para oficiais médicos com grau 2:
Tenente e segundo-tenente

1 700$00
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Com efeito no período de 1 de Julho a 30 de Setembro de
1980:
a) Para oficiais médicos com grau 4:
Coronel e capitão-de-mar-e-guerra
Tenente-coronel e capitão-de-fragata
Major e capitão-tenente

2 600$00
3 800$00
5 000$00

b) Para oficiais médicos com grau 3:
Capitão e primeiro-tenente

1 300$00

c) Para oficiais médicos com grau 2:
Tenente e segundo-tenente

1 900$00

Com efeito no período de 1 de Outubro a 31 de Dezembro de
1980:
a) Para oficiais médicos com grau 4:
Major e capitão-tenente

1 600$00

b) Para oficiais médicos com grau 3:

e) Para oficiais médicos com grau 2:

Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ministério das finan
ças e do Plano, 4 de Fevereiro de 1982.—O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno Viriato Tavares de Meto Egídio,
general.
Pelo Ministro de Estado e das Finanças e do Plano, Alípio
Barrosa Pereira Dias, Secretário de Estado do Orçamento.
—

Despacho conjunto
Nos termos dos artigos 108. e 1l0.° do Estatuto do Pessoal
Civil dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 33/80, de 13 de Março, e tendo presente as
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disposições contidas no Decreto-Lei n.° 15-B/82, de 20 de Janeiro,
determina-se:
1
A tabela, líquida do imposto profissional, de vencimentos do
pessoal civil dos Serviços Departamentais das Forças Armadas passa,
a partir de 1 de Janeiro de 1982, a ser a seguinte:
—

A
B
C
D
E
F
G
H
1
J
K
L
M
N
O
P

Q
R
5
T
U

44100$00
41 300$00
37900$00
34 100$00
30500$00
28200$00
26900$00
24 600$00
23 600$00
21 000$00
20 100$00
18800$00
17600$00
17200$00
16400$00
15700$00
14900$00
14200$00
13500$00
12800$00
12100$00

É aplicável ao pessoal abrangido pelo presente despacho o cons
tante dos artigos 2°, 6.° e 9.° e do n.° 1 do artigo 3Y do Decreto-Lei
n.° 15-B/82, de 20 de Janeiro.
3
Mantém-se em vigor, em tudo o que não contrarie o presente
despacho, o estabelecido nos n.°8 2, 3 e 4 do Despacho Conjunto
n.° A-137/81, de 27 de Maio, publicado no Diário da República,
2.° série, n.° 151, de 4 de Julho.
4
As remunerações estabelecidas neste despacho, incluindo as
resultantes da aplicação do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 15-B/82, de
20 de Janeiro, serão acrescidas das correspondentes cargas fiscais
e demais encargos obrigatórios resultantes desse acréscimo, mediante
despacho conjunto dos Chefes dos Estados-Maiores e do Ministro
de Estado e das Finanças e do Plano, a elaborar em correspondência
com a portaria a que se refere o artigo 7.° do mesmo decreto-lei.
—

—

Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ministério das
Finanças e do Plano, 12 de Fevereiro de 1982.—O Chefe do Estado-
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-Maior-General das Forças Armadas, Nuno Viriato Tavareis’ de Meto
Egídio, general.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu
Garcia dos Santos, general.
O Chefe do Estado-Maior da Armada,
António Egídio de Sousa Leitão, almirante.
O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, José Lemos ferreira, general.
O Ministro
de Estado e das Finanças e do Plano, João Maurício Fernandes
Salgueiro.
—

—

—

—

Despacho conjunto
Em cumprimento do n.° 2 do artigo l. do Decreto-Lei n.° 461-AI
/75, de 25 de Agosto, determina-se:
A partir de 1 de Janeiro de 182 os valores de cada diuturnidade
e do acrescimo à primeira, estabelecidos no despacho conjunto de 5
de Junho de 1976, são aumentados em 15% sem prejuízo do estabe
lecido no artigo 6.° do diploma em epígrafe.
Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ministério das
Finanças e do Plano, 12 de Fevereiro de 1982.—O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno Viriato Tavares de Meio
Egídio, general.
O Chefe do Estado-Maior da Armada, António
Egídio de Sousa Leitão, almirante.
O Chefe do Estado-Maior do
Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, José Lemos ferreira, general.
O Ministro
de Estado e das Finanças e do Plano, João Maurício Fernandes
Salgueiro.
—

—

—

—

(D. R.

—

II Série, a.’ 50, de 2 de Mar82.)

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Despacho

De acordo com o previsto no § único do artigo 18.’ do Estatuto
do Cofre de Previdência das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei a.° 42 945, de 26 de Abril de 1960, a tabela 3 anexa ao referido
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Estatuto (dos adicionais mensais a cobrar aos subscritores) passa a ser
a seguinte, desde 1 de Março de 1982:
Subsídios

Adicional

Até 10000$
De 10001$ a 20000$
De 20001$ a 30000$
De 30001$ a 40000$
De 40001$ a 50000$
De 50001$ a 60000$
De 60001$ a 70000$
De 70001 a 80000$
De 80001$ a 90000$
De 90001$ a 100000$
De 100001$ a 110000$
De 110001$ a 120000$
De 120001$ a 130000$
De 130001$ a 140000$
De 140001$ a 150000$
De 150001$ a 160000$
De 160 00f$ a 170000$
De 170001$ a 120000$
De 180001$ a 190000$
De 190001$ a 200000$

6$00
6$50
7$00
7$50
8$00
8$50
9$00
9$50
10$00
10$50
11$00
11$50
12$00
12$50
13$00
13$50
14$00
14$50
15$00
15$50

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 5 de Fevereiro de
1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Nuno Viriato Tavares de Meio Egídio, general.
—

(D. R.—II Série, n.° 53, de SMar82.)

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

7 Despacho n.°

21/A/82

Considerando que o Decreto-Lei n, 359/81, de 31 de Dezembro,
revogou o Decreto-Lei n.° 710/76, de 6 de Outubro;
Considerando, no entanto, a conveniência de se regular a cons
tituiço das escalas de serviço de oficiais e de sargentos previstas
no artigo 24.° da II Parte do Regulamento Geral de Serviço do
Exército (RGSE), aprovado pelo Decreto n.° 49/80, de 22 de Julho,
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3

e posto em execução, a titulo definitivo, em todas as Unidades
e Estabelecimentos Militares do Exército, a partir de 1 de Janeiro de
1981, pelo Decreto-Lei n.° 518/80, de 5 de Novembro;
Considerando ser de manter, como princípio, a necessidade de
todos os graduados, independentemente da Arma ou Serviço a que
pertençam, manterem um contacto directo e permanente com todos
os militares e problemas das Unidades em que estão colocados ou
prestam serviço;
Considerando ser também necessário conseguir-se em todos os
postos uma equitativa repartição de esforços na satisfação das
necessidades de serviço diário e de escalas de serviço específicas
de determinadas especialidades:
Determino o seguinte:
1. Nas escalas de oficiais, organizadas nos termos do artigo 24.°
da segunda parte do RGSE, para o serviço diário dos quartéis
-generais, unidades ou estabelecimentos, são incluídos todos Os oficiais
e aspirantes a oficial das armas e serviços que nele estão colocados
ou prestam serviço, com as excepções previstas em 3. do presente
despacho.
2. Nas escalas de sargentos, organizadas nos termos do artigo 24.’
da segunda parte do RGSE, para o serviço diário dos quartéis
-generais, unidades ou estabelecimentos, são incluídos todos os sar
gentos, furriéis e segundos-furriéis das armas e serviços que neles
estão colocados ou prestam serviço, com as excepções previstas
em 3. do presente despacho.
3. Sem prejuízo do estipulado no artigo 27.° da segunda parte do
RGSE, são excluídos das escalas de oficial de dia, comandante da
guarda de guarnição, sargento de dia e comandante da guarda de
polícia os oficiais e sargentos do serviço de saúde (excepto quando
em unidades próprias do serviço), do serviço de assistência religiosa,
os chefes das bandas de música, os militares das armas e serviços
que atigiram os 48 anos de idade, bem como os oficiais e sargentos
na situação de reserva.
4. Em caso de necessidade de organização de escalas de serviço
diário especificas de certas especialidades, é da competência dos
comandantes ou chefes a iespectiva organização, de forma a, sem
prejuízo da eficiência dos serviços a cargo destes especialistas,
conseguir-se uma equilibrada repartição de esforços por todos os
militares da mesma unidade ou estabelecimento.

O Chefe
Estado-Maior do Exército, 22 de Janeiro de 1982.
general.
Ga.rcia
dos
S,rmtos,
Amadeu
Exército,
do
do Estado-Maior
—

l.

Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 3

151

Despacho n.’ 31/A/82
Considerando que a criação, em 1 de Junho de 1981, da Escola
de Sargentos do Exército (ESE), pelo Decreto-Lei a.° 275/si, de 1 de
Outubro, veio permitir a reestruturação dos cursos de formação e
de promoção de sargentos dos quadros permanentes em moldes
definitivos;
Considerando a necessidade de centralizar a administração dos
alunos dos cursos de formação de sargentos por forma a assegurar
a correcta gestão das dotações orçamentais consignadas para tal fim;
Considerando a necessidade de definir concretamente os venci
mentos dos alunos dos cursos de formação de sargentos, de acordo
com a sua situação, e o seu processamento;
Enquanto não for publicado o estatuto escolar da Escola de
Sargentos do Exército, a definir por portaria do Chefe do Estado-Maior do Exército;
Nos termos do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 275/81, de 1 de
Outubro, determino a aplicação das seguintes normas:

Normas para a Vida Interna e Administração dos Alunos da Escota
de Sargentos do Exército
*

a) Os alunos da Escola de Sargentos do Exército estão
sujeitos, durante a frequência dos cursos, ao regime de
internato obrigatório.
b) Segundo o regime de internato obrigatório, a que se refere
a alínea anterior, os alunos obrigam-se à frequência de
todos os trabalhos escolares, alimentação e alojamento,
incluindo pernoita, na Escola de Sargentos do Exército ou
nas Escolas Práticas.
c) Pode ser concedido o regime de externato nocturno, que
corresponde a pernoitar fora do aquartelamento, aos
alunos que, no momento da admissão, tenham o estado
civil de casados, ou que contraiam matrimónio durante
a frequênçia dos cursos.

2—As condições de internato serão detalhadas em Instruções
de Serviço Interno, a definir pelo Comandante da ESE.
Durante a frequência dos cursos de formação e de promoção
3
—

de sargentos, os alunos terão a denominação genérica de «alunos»
precedida da indicação do posto ou graduação militar.
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4—a) Durante toda a frequência dos cursos de formação ou de
promoção de sargentos todos os alunos, independentemente
do seu posto ou graduação, têm direito a alojamento,
alimentação e publicações necessárias ao ensino, por conta
do Estado.
b) A aquisição de fardamento é feita por conta própria
pelos alunos de posto ou graduação igual ou superior
a 2.° Furriel.
As praças têm direito a fardamento por conta do Estado,
de acordo com a dotação que estiver fixada.
sargentos admitidos à frequência do Curso de
5— a) Os 1
Promoção a Sargento-Ajudante manterão a colocação
anterior, por onde continuam a vencer pelas dotações
dos quadros aprovados por lei, apresentados na ESE ou
Escolas Práticas, em situação de diligência.
b) Idêntico procedimento será tomado em relação às praças
readmitidas do Exército, na frequência do Curso de For
mação de Sargentos.
6— Os alunos admitidos ao Curso de Formação de Sargentos,
com excepção das praças readmitidas referidas na alínea b) do número
anterior, são transferidos para a ESE na data em que forem mandados
apresentar naquele estabelecimento de ensino para iniciar a frequência
do curso, por onde passam a ser administrados para todos os efeitos.
7— Os alunos, durante a frequência do Curso de Formação de
Sargentos, serão abonados dos seguintes vencimentos:
a) Soldados, 2.°’ cabos e l.°’ cabos alunos, com o serviço
militar obrigatório cumprido à data do início do curso:
vencimento mensal, correspondente ao seu posto ou gradua
ção, igual ao estabelecido para as praças contratadas do
Exército;
b) Soldados, 2.°’ cabos e 1.°’ cabos alunos, admitidos, a
título excepcional, durante a prestação do serviço militar
obrigatório: vencimento mensal correspondente ao seu
posto durante o período de serviço militar obrigatório
até completarem o tempo de serviço fixado para o seu
turno de incorporação, após o que passarão a vencer
em conformidade com a alínea anterior;
e) 2.” Furriéis alunos admitidos, a título excepcional, durante
a prestação de serviço militar obrigatório: vencimento
mensal correspondente ao seu posto; se tiverem satisfeito
as condições de promoção a furriel até à data da
admissão ao curso, serão promovidos a este posto quando
o forem os do seu turno de incorporação, passando a tr
o vencimento correspondente;
.°‘

-

-
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d) furriéis e 2.°’ sargentos-alunos: vencimento mensal corres
pondente ao seu posto;
2.0s cabos alunos admitidos ao Curso Geral
de Enfremagem da ESSM/EMGFA, nos termos do o.° 1,
alínea c) da Portaria n.° 599/79, de l9Nov: vencimento
correspondente ao seu posto durante a prestação do serviço
militar obrigatório;
jC)
Alunos graduados ou promovidos a furriel em consequência
e por efeitos da frequência do CFS: vencimento fixado
na lei para tal situação, podendo optar pelo anteior
vencimento, quando superior.
8
a) Os alunos do Curso de Formação de Sargentos são
obrigatoriamente inscritos como subscritores da Caixa
Geral de Aposentações e gozam de todas as regalias a
que têm direito os subscritores militares;
b) Aos alunos do Curso de Formação de Sargentos é aplicável
o regime de diuturnidades decorrente da legislação em
vigor;
c) Face ao risco inerente ao cumprimento das actividades
escolares, enquanto não for promulgado regime especial,
os alunos da Escola de Sargentos do Exército beneficiam
do regime geral de invalidez resultante de doença ou
desastre em serviço, ou por motivo do mesmo.
9—Finda a l. Parte do Curso de formação de Sargentos com
aproveitamento, os alunos serão transferidos para as Escolas Práticas,
ou Unidades funcionando como tal, para a frequência da 2. Parte do
curso, por onde passam a ser abonados de vencimentos e gratificações
correspondentes ao seu posto ou graduação, com as seguintes excepções:
a) As praças readmitidas do Exército, graduadas em furriel,
mantêm a situação administrativa em 5 b);
b) Transitoriamente, os alunos destinados ao Serviço de Saúde
para especialidades cuja formação se processe na ESSM/
/EMGFA, serão transferidos para um órgão do Serviço
de Saúde da guarnição de Lisboa, a indicar pela Direcção
do Serviço de Saúde, que lhes processará os vencimentos,
e apresentados na ESSM/EMGFA, ques lhes fornecerá
alimentação, alojamento e as publicações necessárias aos
cursos. Este procedimento manter-se-á até a ESSM/
/EMGf.A poder assumir o encargo do processamento
dos vencimentos.
10—Aos alunos admitidos ao Curso de Formação de Sargentos,
provenientes da situação de contratados, é-lhes dado por findo o
contrato na data em que se apresentarem na Escola de Sargentos do
Exército para iniciarem a frequência do curso.
e) Soldados e

-

—

-
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11
Relativamente aos alunos admitidos ao Curso de Formação
de Sargentos provenientes da Força Aérea mantêm-se as disposições
contidas no despacho de 3lMai78 do General AGE, de acordo com
o parecer do Estado-Maior da Força Aérea:a) Os militares da Força Aérea, na efectividade do serviço,
necessitam de autorização prévia do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea para concorrerem ao Curso de
Formação de Sargentos do Exército.
Quando na disponibilidade, é dispensada essa autorização.
O Exército comunicará à Força Aérea as admissões
efectuadas;
d) Durante a frequência do Curso de Formação de Sargentos,
de Sargentos, estes militares continuam a pertencer à Força
Aérea, apresentados no Exército, regressando à Força
Aérea se não tiverem aproveitamento nesta l. Parte;
c) A data da transferênia destes militares para o Exército
deve concretizar-se logo após a conclusão, com aprovei
tamento, da l. Parte do Curso de Formação de Sargentos,
ingressando nos quadros permanentes se ficarem apro
vados na 2. Parte;
d) Durante a frquência do Curso de Formação de Sargentos,
os vencimentos serão abonados pelo Exército;
e) Os militares que não tiverem aproveitamento na 1. Parte
do Curso de Formação de Sargentos regressam à Força
Aérea com o posto que possuiam à data da admissão ao
referido curso;
f) Durante a 1. Parte do Curso de Formação de Sargentos
poderá ser facultado o uso do uniforme da Força Aérea.
Na 2. Parte estes militares passarão a usar o uniforme
do Exército.
—

12— Relativamente aos alunos admitidos ao Curso de Formação
de Sargentos provenientes da Armada deverá adoptar-se o seguinte
procedimento:
a) As praças da Armada no activo necessitam de autorização
prévia do Chefe do Estado-Maior da Armada para
concorrerem ao Curso de Formação de Sargentos do
Exército.
Quando na reserva, sem direito a pensão, é dispensada
essa autorização;
b) As praças da Armada admitidas ao Curso de Formação
de Sargentos do Exército levarão baixa de serviço da
Marinha e serão transferidas para o Exército na data em
que se apresentarem na Escola de Sargentos do Exército
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para iniciarem a frequência do curso, processando-se a sua
integração nos postos equivalentes do Exército definidos
no artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 732/76 de lSOut;
c) Durante a frequência da 1

Parte do curso serão graduados
nos seguintes postos, auferindo os abonos correspondentes:
.

o cabo da Armada, em furriel;
o 1.0 marinheiro, em 1.0 cabo, com o vencimento de
l.° cabo readmitido;
o 2.° marinheiro, em 1.0 cabo, com o vencimento de
l.° cabo contratado.
d) Concluída a 1.0 Parte do curso, com aproveitamento, serão
promovidos a furriel cem o vencimento definido para esta
situação, podendo optar pelo anterior vencimento, quando
superior;
e) Os militares que não tiverem aproveitamento na 1.0 Parte
do curso entrarão de licença registada até ao início do
curso seguinte, ou terão passagem à situação de disponibili
dade, no caso de exclusão definitiva do curso, nos postos
em que se processou a sua integração no Exército.
As praças que passarem à disponibilidade poderão vir
a ser transferidas para a Reserva da Armada, se consi
derado conveniente pelo Estado-Maior da Armada, para
efeitos de mobilização.
—

—

—

Acs alunos que reprovarem ou desistirem na 1 Parte do
13
Curso de Formação de Sargentos será aplicado o seguinte procedi
mento:
.

—

a) Praças readmitidas:
—

—

regressam à anterior situação;
se destinados à frequência do curso seguinte serão
mandados apresentar na ESE oportunamente.

b) Restantes alunos:
—

—

entram dc licença registada caso destinados à frequência
do curso seguinte;
passam à disponibilidade no caso de exclusão definitiva.

c) Os 2.°’ Furriéis e as Praças, admitidos a título excepcional

durante a prestação de serviço militar obrigatório, manter
-se-ão ao serviço enquanto se mantiver o seu turno de
incorporação, após o que terão tratamento igual ao referido
na alínea anterior.
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14— Aos alunos que reprovarem ou desistirem na 2.’ Parte do
Curso de Formação de Sargentos será aplicado o seguinte procedimento:
a) Praças readmitidas:
—

—

regressam à anterior situação, pcrdendo a graduação
em Furriel;
se destinados à frequência do curso seguinte serão
mandados apresentar oportunamente na Escola Prática
ou Unidade onde se efectue o curso, retomando a
graduação na data de apresentação.

b) Restantes alunos:
—

—

se destinados à frequência do curso seguinte, manter-se-ão ao serviço na Escola Prática ou Unidade onde
frequentarem a 2.’ Parte do curso;
passam à disponibilidade no caso de exclusão definitiva,
com observância das condições a definir no Estatuto.

As presentes normas aplicam-se aos alunos dos cursos
15
de formação e de promoção de sargentos e produzem efeitos a
partir do início do ano lectivo de 198 1/82, até à sua integração no
Estatuto Escolar da Escola de Sargentos do Exército.
Deverão ser tomadas de imediato as necessárias medidas no
sentido da regularização da situação administrativa dos alunos em
conformidade com estas disposições.
—

Todas as dúvidas eventualmente suscitadas serão esclarecidas
16
por meu despacho.
—

Estado-Maior do Exército, 9 de Fevereiro de 1982.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Despacho conjunto
1
Considerando a necessidade de fixar um abono único para
oficiais superiores desempenhando funções de oficial de ligação ao
abrigo do Decreto-Lei n.° 233/8 1, de 1 de Agosto (POLO NAMSA,
POLO AFSOUTH e equiparados), determina-se que ao quadro anexo
ao despacho conjunto do Chefe do Estado-Maior-General das Forças
—

1.’
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Armadas e do Ministro das Finanças e do Plano de 14 de Agosto de
197$, publicado no Diário da República, 2. série, n.° 236, de 13 de
Outubro de 1978, seja aditado o seguinte:
Oficiais de ligação, quando
superiores.

oficiais

Conselheiro

de

embaixada

2— Este despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1982.
Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ministério das
O Chefe do EstadoFinanças e do Plano, 24 de Fevereiro de 1982.
-Maior-General das Forças Armadas, Nuno Viriato Tavares de Meto
Egídio, general. —Pelo Ministro das Finanças e do Plano, Atípio
Barrosa Pereira Dias, Secretário de Estado do Orçamnto.
—

(D. R.

—

II Série, n.° 63, de 17Mar82.)

VI

—

AVISOS

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direcção-Geral dos Serviços Centrais
Aviso
Por ordem superior se torna público que foi assinado em Madrid,
em 7 de Maio de 1981, um Protocolo Adicional ao Acordo entre o
Governo da República Portuguesa e o Governo de Espanha sobre a
Dispensa de Passaportes, de 17 de Abril de 1979, cujos textos nas
línguas portuguesa e espanhola se publicam em anexo ao I5resente
aviso.
Direcção-Geral dos Serviços Centrais, 12 de Fevereiro de 1982.
O Director-Geral, Jogo Morais da Cunha Matos.
—

Protocolo Adicional ao Acordo entre o Governo da República Portu
guesa e o Governo de Espanha sobre a Dispensa de Passaportes.
O Governo da República Portuguesa e o Governo de Espanha,
Com a finilidade de especificar a aplicação do Acordo sobre
Dispensa de Passaportes assinado em Madrid em 17 de Abril de 1979,
acordaram concluir o seguinte Protocolo Adicional:
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1.0

Os nacionais espanhóis podem entrar em Portugal, nos termos
do Acordo sobre a Dispensa de Passaportes entre ambos os países de
17 de Abril de 1979, mediante a apresentação de um dos seguintes
documentos:
a) Documento nacional de identidade em vigor;
b) Os menores de 18 anos, documento nacional de identidade
em vigor acompanhado da correspondente autorização con
cedida pelo titular do pátrio poder, emitida mediante compa
rência ante o Comando ou o Comissariado do Corpo Superior
de Policia, tribunal, notário, presidente da câmara municipal
ou comandante de posto da Guarda Civil;
e) Os membros das forças armadas e de segurança do Estado
podem entrar em Portugal nos termos do Acordo sobre a Dis
pensa de Passaportes de 17 de Abril de 1979, mediante a
simples apresentação do bilhete de identidade militar ou docu
mento de identificação.
Será oportunamente comunicado, por via diplomática, o
momento a partir do qual produzirá efeitos o disposto nesta
alínea relativamente aos membros das forças armadas e de
segurança do Estado.

ARTIGO 2.°
Os nacionais portugueses podem entrar em Espanha nos
termos do Acordo sobre a Dispensa de Passaportes entre os dois
países de 17 de Abril de 1979, mediante a apresentação de um dos
seguintes documentos:
—

a) Bilhete de identidade de cidadão nacional em vigor;
b) Bilhete de identidade em vigor, para os menores de 18 anos,
ou cédula pessoal, para os menores de 10 anos, em ambos os
casos acompanhados de autorização, com assinatura reconhe
cida notarialmente, do detentor do poder paternal, sempre que
este os não acompanhe;

e) Bilhete de identidade das forças militares ou militarizadas
para os seus membros.
2— Não sendo possível a obtenção da autorização a que respeita
a alínea b) do número anterior, a mesma poderá ser suprida judicial
mente ou dispensada por despacho do Ministro da Administração
Interna.
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ARTIGO 3°
Cada Parte Contratante poderá denunciar o presente Protocolo
1
nas condições previstas no artigo 5.° do Acordo sobre a Dispensa
de Passaportes de 17 de Abril de 1979.
2— O presente ‘Protocolo entrará em vigor 30 dias depois de
cada Parte ter comunicado à outra o cumprimento dos requisitos
constitucionais necessários à aprovaçEo do mesmo.
Feito em Madrid em 7 de Maio de 1981, em 2 exemplares origi
nais, ambos nas línguas portuguesa e espanhola, fazendo os dois textos
—

igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
André Roberto Detactnay Gonçalves Pereira.
Pelo Governo de Espanha:
(Assinatura ilegível.)
(D. R. —1 Série, n.° 53, de 5Mar82.)

Vil—PROTOCOLOS
DAS
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMA
VIDA
DE
IDADE
E MINISTÉRIO DA QUAL
Protocolo de cooperação desportiva
Ministério da
No desejo de desenvolver a cooperação entre o
(liME) dc
Exército
d
-Maior
Estado
o
e
(MQV)
Vida
Qualidade de
ver um
promo
de
sentida
acordo com a necessidade crescentemente
em
esforços
de
ação
conjug
plena
maior intercâmbio e de uma mais
partes
duas
as
desportivo,
ento
desenvolvim
do
algumas das áreas
cooperação:
acordam em formalizar o seguinte protocolo de
s
Cooperação no sector de formação de quadro
a troca de contactos
As duas partes facilitarão mutuamente
acções de formação
ou
cursos
tes
difireo
e a participação recíproca nos
levadas a efeito.
de técnicos desportivos que venham a ser
1

—
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O MQV, através dos órgãos especializados da Direcção-Geral

dos Desportos, apoiará o acolhimento nos seus cursos ou acções de
formação aos técnicos militares superiormente indigitados para a fre
quência dos mesmos. Para além desta colaboração, o MQV ofere

cerá, sempre que tal seja solicitado, o seu apoio à preparação e exe
cução das acções de formação a realizar exclusivamente para técnicos
militares.
O EME, através dos seus orgãos ou estruturas espccializadas,
apoiará o acolhimento e a organização de cursos ou acções de for
mação de elementos propostos pelo MQV nas modalidades de equi
tação, esgrima, tiro desportivo e corrida de orientação, facultando
para isso os seus técnicos e instalações.
2— Cooperação na área da documentação, dos estudos
e da investigação desportiva
As duas partes facultarão mutLtamente a troca de documentação
desportiva, bem como a troca de convites de participação para as
mais significativas manifestações de cultura e do estudo do desporto,
designadamente colóquios, seminários, congressos, etc.
Será igualmente fomentada a realização conjunta de projectos
de investigação, desde que os parâmetros dos mesmos reúnam afinida
des e interesse interdisciplinar para as duas partes.
3— Cooperação na área das actividades desportivas
As duas partes promoverão acções conjugadas de cooperação no
domínio das actividades desportivas que possam vir a abrangr ma
nifestações diversas, tais como organização de campeonatos ou de
torneios, organização de estágios de atletas, participação em reuniões
internacionais, ou ainda a utilização recíproca de instalações para
a prática desportiva.

4— Cooperação na área da medicina desportiva
O MQV, através dos órgãos especializados da Direcção-Geral
de Apoio Médico, apoiará o acolhimento e a organização de cursos
ou acções de formação de médicos e técnicos militares, facultando
para isso os seus técnicos e instalações, bem como o parecer e apoio
técnico aos órgãos especializados do Exército.
O EME cooperará eTfl projectos de investigação com interesse para
ambas as partes e ainda em apoio laboratorial após estudo individuali
zado e sempre que isso se justifique.
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O MQV facilitará aos militares desportistas do Centro Militar de
Educação Física, Equitação e Desportos (CMEFED) a utilização dos
Centros de Medicina Desportiva de Torres Vedras e Lisboa e, mediante
estudo caso a caso, a utilização generalizada dos centos de medicina
desportiva pelos militares atletas para efeito de exames médico-des
portivos.

5

—

Encargos financeiros e disposições diversas

As duas partes definem a intenção de fazer prevalecer tanto
quanto possível o principio da reciprocidade quanto aos encargos
financeiros, sem prejuízo de estudo e negociação individualizada de
casos que o justifiquem.
O MQV favorecerá sempre que possível os contactos do EME
ou seus órgãos com as federações desportivas, bem como facilitará
e apoiará diligências no âmbito de protocolos acordados com governos
ou instituições estrangeiras.
Para implementação e des’nvo1vimcnto do presente protocolo
preconiza-se entendimento directo entre as Direcções dos Serviços de
Saúde e de Educação Física, por parte do EME, e as Direcções-Gerais dos Desportos e de Apoio Médico, por parte do MQV, e, a
nível de execução, especialmente entre o CMEFED e o Instituto
Nacional de Desportos e Centros de Medicina Desportiva de Torres
Vedras e Lisboa.
Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ministério da Quali
O Chefe do Estado-Maior do
dade de Vida, 1 de Março de 1982.
O Ministro de
general.
Santos,
dos
Garcia
Amadeu
Exército,
Teles.
Ribeiro
Pereira
Estado e da Qualidade de Vida, Gonçalo
—

—

(D. R.—II Série, n.° 60, de l3Mar82.)
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
E MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Protocolo entre o Estado-Maior do Exército
e o Ministério da Administmço Interna
de
Considerando que a missão do Exército engloba a tarefa
colaborar no desenvolvimento nacional;
Considerando que dentro desse espírito tem vindo a engenharia
e
militar, nos últimos anos, a executar trabalhos de apropriação
com
carenciadas,
mais
consideradas
regiões
abertura de itinerários em
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resultados francamente positivos, de que se destaca a sua boa aceitação
por parte das autarquias locais e populações;
Considerando ainda que sem prejuízo das tarefas essencialmente
militares é possível ao Exército, através da engenharia militar, continuar
a prestar apoio semelhante nos próximos anos:
O Estado-Maior do Exército e o Ministério da Administração
Interna acordam em que a engenharia militar, no âmbito do apoio ao
desenvolvimento nacional, actuará com o seu equipamento na execução
de trabalhos de engenharia, em benefícios das autarquiais locais, nas
condições abaixo discriminadas.
1— Condições gerais
1
O presente acordo abrange um período de 3 anos (1982-1984),
podendo ser prorrogado, nas condições que então vierem a ser esta
—

belecidas.

2—A actividade da engenharia militar desenvolver-se-á funda
mentalmente no domínio da rede viária rural, englobando:
Desmatações;
Trabalhos de terraplanagem;
Compactaçõ es mecânicas;
Pequenas obras de drenagem;
devendo a sua intervenção obedecer às seguintes condicionantes:
Processar-se de acordo com um plano anual a elaborar pela
Direcção da Arma de Engenharia (DAE);
Orientar-se prioritariamente para o apoio às populações mais
carenciadas;
Não interferir com a actividade de empresas privadas no mercado
do trabalho.
3
O plano anual da actividade será elaborado com base nas
necessidades a apresentar pelo MAl até 30 de Novembro de cada ano,
tendo em consideração as prioridades atribuIdas por aquele Ministério
e as disponibilidades de meios a empenhar nos trabalhos.
4—O plano de actividade será aprovado pelo Chefe do Estado
-Maior do Exército (CEME) e pelo Ministro da Administração Interna,
o qual promoverá a sua divulgação pelas entidades interessadas (co
missões de coordenação regional e autarquias locais).
5—Antes do início dos trabalhos serão estabelecidos protocolos
locais, a submeter à homologação do CEME, entre as unidades de
engenharia executantes e as autarquias locais onde os mesmos se
—
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localizam que, respeitando o articulado do presente acordo, estabe
leçam com o pormenor necessário as normas de actuação locais e as
responsabilidades mútuas.
6—O CEME poderá ordenar, em qualquer altura, a não realiza
ção, interrupção ou cancelamento de trabalhos anteriormente aprovados
no âmbito do presente acordo, caso motivos de ordem militar assim
o justifiquem.
II

—

Responsabilidades no âmbito do MAl

O Ministério da Administração Interna é parte do presente
protocolo, competindo-lhe promover a sua divulgação pelas autarquias
locais com vista a suscitar destas eventuais adesões ao programa de
apoio ao desenvolvimento nacional.
São acordadas as seguintes condições a satisfazer pelas comissões
de coordenação regional:
a) Divulgar o protocolo e listar as propostas de necessidades dos
municípios;
b) Acompanhar e prestar apoio técnico às autarquias, quando
solicitado.
Os protocolos locais referidos em 1.5 a acordar entre as unidades
de engenharia executantes e as autarquias deverão ser estabelecidos
tendo em conta as seguintes condições, que constituem um modelo de
contrato-adesão a satisfazer pelos municípios:
Providenciar os meios necessários à boa execução técnica
dos trabalhos, de acordo com o planeamento a elaborar, nomeadamente:
—

a) Libertação em tempo oportuno das áreas abrangidas pelos
trabalhos, por forma a não afectar o ritmo dos mesmos;
b) Fornecimento de iprojectos e outros elementos técnicos necessá
rios à boa execução dos trabalhos;
c) Execução atempada de todas as obras de arte e aquedutos, bem
como todos os trabalhos complementares necessários ao bom
acabamento das obras;
d) Revestimento do pavimento btuminoso no ano da execução da
obra, quando for caso disso.
2— Fornecer alimentação e alojamento ao pessoal empenhado
nos trabalhos e proceder ao pagamento de uma gratificação de 120$
a
por homem/dia, a satisfazer mensalmente, destinada a fazer face
despesas de deslocação e que será objecto de revisão anual.
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3 —Garantir, em caso de necessidade, a satisfação dos encargos
decorrentes da aplicação da legislação em vigor sobre acidentes de
trabalho.
4— Assegurar o fornecimento de combustíveis e lubrificantes
ao equipamento e viaturas empenhados nos trabalhos.
5
Garantir mensalmente o pagamento de uma, importância
destinada à aquisição de sobressalentes a aplicar em consequência da
execução dos trabalhos, calculada com base em 200$ por hora de
trabalho de máquina pesada tipo tractor de rasto e pá carregadora,
a rever anualmente sempre que os efeitos da inflação o justifiquem.
—

ifi

—

Responsabilidades no mblto do EME

São as seguintes as condições a satisfazer pelo EME, através da
Direcção da Arma de Engenharia e das unidades executantes dos
trabalhos de engenharia, em apoio das autarquias locais:
Executar os trabalhos previstos no plano anual de actividade
aprovado pelo CEME. nas condições expressas em 1. 2 do presente
protocolo.
—

2— Assegurar a administração do pessoal militar empenhado nos
trabalhos, designadamente no que respeita a
a) Pagamento de vencimentos e prés;
b) Apoio ao Serviço de Saúde Militar, através das unidades
militares das áreas de actuação e respectivos quartéis.
3
Assegurar a gestão do uipamento pesado, viaturas e
restante material pertencente ao Exército, especialmente no que respeita
a manutenção do mesmo.
-

—

4—Concluir no ano imediatamente a seguir as obras iniciadas
ao abrigo de um plano anual de actividade e não concluídas até ao
tinal desse -ano.
Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ministério da Admi
nistração Interna, 29 de Janeiro de 1982.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
O Ministro
da Administração Interna. José Âigeto Ferreira Correia.
—

—

fD. R.

—

II Série.

e

63, de l7Mar82j
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VIII

—

RECELFICAÇÔES

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
Rectificação:
Por ter sido publicada com inexactidão na O. E. n. 12, 1. Série,
de 31 de Dezembro de 1981, a Portaria do Brasão de Armas do
Batalhão do Serviço de Saúde, se procede à seguinte rectificação:
—

Pág. 666, linha 18. onde se lê: «informação», deve ler-se:

«afirmação»;
—IPág. 666, linha 20, onde se lê: «as», deve ler-se: «se».
Estado-Maior do Exército, 24 de Março de 1982.
do CEME, Mário $tofJet Martins, coronel.
Gabinete
do

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Amadeu Garcia dos Santos, general

Está conforme.
O Ajudante-General

Mário Firmino Miguel, general

—

O Chefe
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N. 4/30 DE ABRIL DE 1982

Publica-se ao Exército o seguinte:

1

=

DECRETOS

—

LEIS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei

n.°

117/82

de 17 de Abril
Considerando que o esquema remunerativo estipulado no § único
do artigo 23.° do Decreto-Lei n.° 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959,
para os professores civis que cumulativamente desempenham funções
docentes na Academia Militar com outras funções públicas estranhas
à mesma se encontra manifestamente desactualízado e, por isso,
carecido de indispensável reformulaço;
Considerando que importa ultrapassar as dificuldades actualmente
existentes na contratação de professores civis que, em acumulação ou
não de regência, possam prestar o serviço à Academia Militar;
Tendo em atenção que a reestruturação da Academia Militar, tal
como é definida no Decreto n.° 678/76, de 1 de Setembro, continua
em execução, apesar de as cadeiras nela ministradas continuarem a
ser as definidas pelo Decreto-Lei n.° 42 151, de 12 de Fevereiro de
1959, e diplomas subsequentes, nomeadamente o Decreto-Lei n.° 516/
/70, de 3 de Novembro, e a Portaria n.° 796/72, de 30 de Dezembro;
Considerando que o Decreto-Lei n.° 42 152, de 12 de Fevereiro
de 1959, consagra já o principio da admissão de professores civis
universitários em regime de tempo parcial e que o Decreto-Lei n.° 621 /
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/73, de 22 de Novembro, consagra, ainda no mesmo regime o princí
pio do recurso a individualidades civis de mérito comprovado que,
pela sua qualificação superior, estejam especialmente habilitadas para
as funções docentes na Academia Militar, designadamente nas cadeiras
de natureza académica:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo l.° Para suprir as causas e impedimentos de professores
catedráticos ou adjuntos civis que não possam ser preenchidos pela
acumulação de regência de outros professores da Academia Militar,
poderá o CEME contratar, por convite, sem abertura de concurso
prévio, mediante proposta do comandante da Academia Militar:
a) Docentes de uma escola universitária;

b) Individualidades civis de reconhecida competência científica,
pedagógica ou profissional.

Art. 2.° Os contratos a que se refere o número anterior são
sempre feitos por conveniência urgente de serviço público, conferindo
aos contratados o direito às correspondentes remunerações desde o dia
em que entrarem em exercício efectivo de funções.
Art. 3.° Os docentes contratados nos termos das alíneas a) e b)
do artigo 1 do presente decreto-lei terão direito a uma remuneração
compreendida entre 20% e 60% dos vencimentos fixados no artigo 23.
do Decreto-Lei n.° 24 152, de 12 de Fevereiro de 1959 (para os profes
sores civis que não acumulem as suas funções na Academia Militar com
outras funções públicas estranhas à mesma), em correspondência com
o número de horas de serviço docente a prestar semanalmente e que
será fixado entre um mínimo de 8 e um máximo de 22, incluindo
aulas, sua preparação e apoio aos alunos, limites a que corresponderão
efectivamente 2 e 6 horas de serviço de aulas.
Art. 4.°
1
Os docentes contratados ao abrigo do presente
diploma poderão, por necessidade e conveniência do ensino e quando
não seja possível o recurso ao disposto do artigo 27.° do Decreto-Lei
n.° 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, acumular as funções de professor
catedrático com as de adjunto e destas com aquelas, consoante tenham
sido contratados, respectivamente, nas categorias de professor cate
drático ou de adjunto, bem como acumular com o ensino de outras
cadeiras afins.
2—O regime de acumulação previsto no número anterior apenas
será mantido enquanto subsistir o motivo que lhe deu origem, con
ferindo direito ao abono de gratificação de regência prevista no artigo
24.° do Decreto-Lei n.° 42 152, de 12 de Fevereiro de 1959, com a
.

—

—
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redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 300/71, de 14 de
Julho, nas condições expressas no corpo do mesmo artigo e seu
§ único.
Art. 5.° Consideram-se legalizadas as remunerações auferidas por
docentes que exerceram funções em acumulação em anos lectivos
anteriores e cujos provimentos não chegaram a efectuar-se.
Art. 6.° Os contratos do pessoal docente previstos no presente
diploma apenas podem ser rescindidos nos casos seguintes:
a) Denúncia por qualquer das partes, até 30 dias antes do termo
do respectivo prazo;
b) Aviso prévio, de 60 dias, por parte do contratado;
c) Mútuo acordo, a todo o tempo;
d) Por decisão final proferida na sequência de processo disciplinar.
Art. 7.° As dúvidas e os casos omissos resultantes da aplicação
deste diploma serão resolvidos por despacho do Chefe do Estado-Maior
do Exército.
Art. 8.° Os encargos resultantes da aplicação do presente diploma
serão suportados por conta de dotações atribuidas a pessoal civil no
orçamento do Estado-Maior do Exército.
Art. 9.° O presente decreto-lei produz efeitos em relação a todos
os contratos celebrados relativamente aos anos lectivos de 1980-1981
e seguintes.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 20 de Janeiro
de 1982.
Promulgado em 3 de Março de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.
meiro-Ministro, Francisco José Pereira Pinto Batsemo.

—

O Pri

(D. R. —1 Série, n.° 89, de l7Abr82.)

Decreto-Lei n.° 121/82
de 22 de Abril
Considerando não existir justificação para que a guarnição de
Elvas seja tratada de maneira diferente das demais guarnições militares,
como decorria do Decreto n.° 36 156, de 11 de Fevereiro de 1974;
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Considerando não haver fundamento objectivo para a manutenção
da figura de governador militar da praça de Elvas:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 14$.° da Constituição, o seguinte:
Artigo único. São extintos o comando militar da praça de Elvas
e o correspondente título de governador militar da praça de Elvas.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução de 24 de Março
de 1982.
Promulgado em 7 de Abril de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANEs.

Decreto-Lei n.° 122/82
de 22 de Abril
O artigo 67.° do anterior Código de Justiça Militar, aprovado
pelo Decreto n.0 11 292, de 26 de Novembro de 1925, estabelecia,
como regra geral, que o tempo de cumprimento das penas criminais
não era contado, para efeito algum, como tempo de serviço militar.
O actual Código de Justiça Militar, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 141/77, de 9 de Abril, omitiu qualquer referência a este respeito,
por se considerar tratar-se de matéria não penal, muito embora a
doutrina tenha extraído, face ao disposto no seu artigo 50.0, a conclu

são de que o tempo de cumprimento efectivo de toda a pena criminal
tipicamente militar
o presídio e a prisão militar
não se contava
como tempo de serviço.
Face às dúvidas suscitadas, há, pois, que tomar posição sobre
o assunto.
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do n.° 1
do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo único, O tempo de cumprimento das penas de presídio e
prisão militar, previstas, respectivamente, nas alíneas b) e c) do n.° 1 do
artigo 24.0 do Código de Justiça Militar, não conta como tempo de
serviço militar, para efeito algum.
—

—

Visto e aprovado em Conselho da Revolução de 24 de Março
de 1982.
Promulgado em 7 de Abril de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República,

ANTÓNIo RAMALHO EANEs.

1. Série
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Decreto-Lei n.° 123/82
de 22 de Abril
Considerando que a plena viabilização que se pretende para os
estabelecimentos fabris do Exército aconselha que estes sejam regidos
de acordo com uma técnica empresarial actualizada;
Considerando que o Plano Oficial de Contabilidade, cuja adopção
por todos os estabelecimentos fabris do Exército se pretende para
breve, tem, subjacente, uma filosofia que envolve conceitos e critérios
que visam, entre outros aspectos relevantes, uma uniformização na
apresentação das contas, sem a qual não é possível estabelecer compar
ticipações, minimamente válidas, entre os balanços das diversas empre
sas, qualqer que seja o estatuto que as rege;
Considerando que as taxas de reintegração ou amortização dos
bens do activo imobilizado dos estabelecimentos fabris do Exército
estão francamente desajustadas em relação às previstas no Código
da Contribuição Industrial;
Considerando que, mesmo tendo-se em conta que os estabeleci
mentos f abris do Exército não se encontram sujeitos ao regime de
tributação fiscal regulado pelo Código da Contribuição Industrial,
será desejável e salutar a adopção de critérios susceptíveis de permitir
comparações válidas com empresas congéneres;
Considerando, finalmente, que a adopção de taxas de reintegração
ou amortização demasiado exíguas, mormente em época de inflação,
compromete gravemente a viabilidade das empresas, porque os preços
de reposição dos bens do activo imobilizado, sujeitos a deperecimento
físico ou a degradação de valor, ultrapassam rapidamente as amor
tizações acumuladas, mesmo que lhes seja adicionado o valor residual
daqueles bens:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n. 1 do artigo l48. da Constituição, o seguinte:
Artigo l.° A partir de 1 de Janeiro de 1982, os estabelecimentos
fabris do Exército não poderão adoptar, nas amortizações de bens
do activo imobilizado, taxas de reintegração ou amortização inferiores
às que, para cada caso, estiverem fixadas nas tabelas previstas no
Código da Contribuição Industrial em vigor.
Art. 2. As taxas decorrentes da adopção dessas tabelas incidirão
sobre os bens do activo imobilizado, individualizados de modo ine
quívoco, que permita o conhecimento, em cada exercício, do valor
actual desses bens.
Art. 3.° As taxas aplicáveis aos bens do activo imobilizado incor
p5reo serão fixadas tendo em atenção que o limite da vida útil desses
bens é o termo da vigência do contrato que lhes disser respeito.
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Art. 4.° Ë revogado o disposto no § único do artigo 17.° do
Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução de 24 de Março
de 1982.
Promulgado em 7 de Abril de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANas.
(D. R.

—

1 Série, n.° 93, de 22Abr82.)

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Secretaria de Estado do Orçamento

2
V

O

1/

Decreto-Lei n.° 130/82
de 23 de Abril

O Decreto-Lei n.° 39’ 145, de 24 de Março de 1953, que alterou
o sistema de cobrança da taxa militar, fixou, no seu artigo 1.0, em
60$ o imposto especial com aquela denominação.
Face ao longo período de tempo já decorrido, impõe-se a actu
alização daquele montante.
Nestes termos, usando da autorização legislativa concedida pelo
artigo 27.° da Lei n.° 40/81, de 31 de Dezembro, o Governo decreta,
nos termos da alínea b) do n.° 1 do artigo 201.° da Constituição, o
seguinte:
Artigo único. É elevada para 480$ a quota anual da taxa militar,
fixada no artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 39 145, de 24 de Março de
1953, e constante do artigo 11.0 do Regulamento da Taxa Militar,
aprovado pelo Decreto n.° 39 146, de 24 de Março de 1953.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 16 de Março de

1982.— Francisco Jo.vé Pereira Pinto Batsernão.
Promulgado em 13 de Abril de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO

RAMALHo BANES.

(D. R. —1 Série, n.° 94, de 23Abr82.)
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Decreto-Lei

ii.°

145/82

de 28 de Abril
Considerando que a plena adopção do Plano Oficial de Conta
bilidade por parte dos estabelecimentos fabris do Exército, prevista
para breve prazo, justifica que seja atribuida a uma reserva e não a
um fundo a função até agora cometida ao fundo de renovação e
aquisição de máquinas, instalações e viaturas e ao fundo de protecção
e acção social, contemplados na base xiv da Lei n.° 2020, de 19 de
Março de 1947;
Considerando que a revogação do disposto nos artigo 20.°, 24.° e
25.° do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958, levada a
efeito pelo Decreto-Lei a.° 90/80, de 22 de Abril, conferiu, mesmo, aos
referidos fundos uma natureza que muito os aproxima de uma reserva
no âmbito das reservas legais e estatutárias:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Ë extinta a conta «Fundo de renovação e aqui
1
Artigo 1.0
sição de máquinas, instalações e viaturas», nos estabelecimentos fabris
do Exército, devendo o saldo respectivo de 1 de Janeiro de 1982, no
qual não são íncluídas as amortizações, transitar para uma reserva,
designada reserva para investimentos.
A reserva para investimentos será constituída pelas seguintes
2
receitas:
—

—

—

a) A parte dos resuLtados de cada exercício que, nos termos
do Decreto-Lei n.° 41 892, de 3 de Outubro de 1958, era,
anualmente, destinada ao fundo extinto;
b) As receitas destinadas a esse fim, provenientes de compartici
pações, dotações ou subsídios de que os estabelecimentos fabris
do Exército sejam beneficiários;
c) Os rendimentos especialmente afectos a investimentos.
É extinta a conta «Fundo de protecção e acção
1
Art. 2.°
social», nos estabelecimentos fabris do Exército, e criada uma reserva,
designada reserva para fins sociais.
2— O saldo da conta «Fundo de protecção e acção social», em
1 de Janeiro de 1982, deverá transitar para a nova conta «Reserva
para fins sociais».
3 —A reserva para fins sociais é destinada ao financiamento de
infra-estruturas e investimentos, no âmbito da protecção e acção social.
—

—
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À reserva para fins sociais serão destinadas, em cada exercício:
a) Uma parte dos lucros liquidos, nos termos estabelecidos na
alínea a) do n.° 1 do artigo 2.° da Portaria n.° 681/70, de 31
de Dezembro;
b) Quaisquer receitas, destinadas a infra-estruturas e a investi
mentos de âmbito social, provenientes de comparticipações,
dotações ou subsídios de que os estabelecimentos fabris do
Exército sejam beneficiários.
—

5
As receitas constantes das alíneas b) e ci) do n. 1 do arti
go 2.° da Portaria n.° 681/70 constituem proveitos correntes do
exercício.
6— Os encargos correntes de protecção e acção social serão
considerados custos de exercício, sendo suportados:
—

a) Pelas receitas constantes das alíneas b) e d) do n.° 1 do arti
go 2.° da Portaria n.° 681/70;
b) Pela percentagem a fixar, em princípio anualmente, por des
pacho do Chefe do Estado-Maior do Exército, incidindo sobre
os custos de fabricação e de comercialização;
c) Por quaisquer outras receitas que a legislação vier a fixar.
7—Todos os encargos correntes, do âmbito da protecção e acção
social, não abrangidos pela reserva para fins sociais serão registados,
por qualquer dos estabelecimentos fabris do Exército, de forma objecti
va, inequívoca e integral, em conta própria.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução de 4 de Março de
1982.
Promu]gado em 7 de Abril de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMAlHo EANEs.

Decreto-Lei n. 146/82
de 28 de Abril
Considerando as dúvidas suscitadas a propósito da aplicabilidade
do disposto no artigo 46. do Código de Justiça Militar aos arguidos
ou condenados que, à data do seu julgamento ou durante a execução de
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pena militar, tivessem entretanto perdido a sua qualidade de militares,
por baixa de serviço devido a incapacidade física ou por qualquer outra
causa;
Atendendo a que, na primeira hipótese, as dúvidas suscitadas são
irrelevantes, pois o réu que, à data do julgamento, já teve baixa de
serviço, deve ser tratado como civil que é e, portanto, sujeito de pleno
à aplicação do referido artigo 46.° do Código de Justiça Militar;
Ponderando, porém, em relação à segunda hipótese, que o princípio
em que a mencionada disposição legal se apoiou é inteiramente de
considerar em tais circunstâncias, na medida em que as penas militares,
cumpridas aliás nos estabelecimentos prisionais militares, pressupõem
a qualidade militar do condenado:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo único. O artigo 46.° do Código de Justiça Militar, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 141/77, de 9 de Abril, passa a ter a seguinte
redacção:
(O corpo do artigo e alíneas, na sua actual
1
Art. 46.°
redacção.)
2
O disposto no número anterior aplicar-se-á igualmente
aos condenados em penas militares que, durante a execução destas,
vierem a ter baixa de serviço e a perder a sua qualidade de mili
tares, seja qual for a respectiva causa.
No caso do número anterior, o presidente do tribunal de
3
instância, nos termos previstos no n. 1 do artigo 472.° deste
Código, substituirá a parte da pena militar que resta cumprir
pela pena comum correspondente, na proporção que entender
adequada.
—

—

—

—

Visto e aprovado em Conselho da Revolução de 24 de Março
de 1982.
Promulgado em 7 de Abril de 1982.
Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHo EANEs.

Decreto-Lei u.° 147/82
de 28 de Abril
Considerando que o artigo 364.° do Regulamento Geral do Serviço
de Saúde do Exército, aprovado pelo decreto de 11 de Novembro de
1909, os artigos 4., l0., 19.° e 22. do Regulamento das Juntas Médicas
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da Armada, aprovado pela Portaria n.° 21 407, de 19 de Julho de 1965,
e os n.°’ 17. e 24.° do Regulamento das Juntas Médicas da Força
Aérea, aprovado pela Portaria n.° 731 /72, de 16 de Dezembro, permi
tem que as juntas médicas dos ramos possam apreciar a aptidão e
sanidade física dos candidatos civis a ingresso nos seus vários serviços
ou a verificação e concessão da licença por doença aos respectivos
servidores civis;
Considerando que os Estatutos do Pessoal Civil dos Serviços
Departamentais e dos Estabelecimentos Fabrís das Forças Armadas,
aprovados pelo Decreto-Lei n. 33/80, de 13 de Março, ao disciplina
rem a concessão da licença prevêem também que aquela se faça com
base em parecer da competente junta médica;
Considerando, ainda, que o pessoal civil dependente directamente
do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas deve igual
mente ficar submetido a uma junta médica militar;
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alinea a) do
ri.0 1 do artigo 148.’ da Constituição, o seguinte:

/

Artigo 1.’
As juntas médicas mencionadas no artigo 75.°
1
istatuto
do
Pessoal
Civil dos Serviços Departamentais das Forças
do
são
especificame
as
nte competentes nos termos do Regula
Armadas
mento Geral d’o Serviço de Saúde do Exército, do Regulamento das
Juntas Médicas da Armada e do Regulamento das Juntas Médicas da
Força Aérea.
—

—-

2—O pessoal civil do Estado-Maior-General das Forças Armadas
e dos organismos directamente dependentes do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) será submetido a uma
junta médica a criar para o efeito no âmbito do Estado-Maior-General
das Forças Armadas.
3
A criação da junta médica referida no número anterior, bem
como o seu regulamento, serão fixados por portaria do CEMGFA.
—

Art. 2.’ As juntas mencionadas no artigo anterior terão também
competência para se pronunciarem sobre quaisquer outras situações
acerca das quais o estatuto do pessoal civil e a respectiva regulamenta
ção complementar prevejam a eventualidade de audição a juntas
médicas, salvo nas situações em que a competência esteja expressa
mente atribuida a juntas médicas de outros organismos.
Art. 3.° Relativamente ao pessoal civil dos estabelecimentos
fabris das forças armadas, as juntas médicas competentes serão as
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constituídas no âmbito dos serviços médicos dos vários estabeleci
mentos ou, na sua falta, as dos respectivos ramos referidas no
artigo 1.0
Visto e aprovado em Conselho da Revolução de 24 de Março
de 1982.
Promulgado em 7 de Abril de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHo EANEs.
(D. R. —1 Série, n.° 98, de 28Abr82.)
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PORTARIAS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército

Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo do Brasão de Armas do
Depósito Geral de Material de Engenharia, cuja reprodução consta
da gravura anexa à presente portaria e com a descrição heráldica
seguinte:
Escudo de negro, sete burelas de oiro.
Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três quartos para
a dextra.
—Correia de vermelho perfilada de oiro.
Paquife e virol de negro e de oiro.
Timbre: Duas chaves de oiro passadas em aspa com as argolas
assentes no virol e as palhetas voltadas para a dextra e sinistra,
tendo entrelaçados dois cabos de vermelho, ligados por um
nó direito.
Divisa: Num listel de branco, ondulado sotoposto ao escudo,
em letras de negro, maiúsculas, de estilo elzevir, «PULSATE,
ET APERIETUR VOBIS».

—

—

—

—

—
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Simbologia e alusão das peças:
—

—

—

—

As Burelas representam barrotes, material de emprego poli
mórfico na Engenharia clássica que já no seu grito de guerra
—«Barrote ao alto!» é uma das suas invocações—consagrou
tão humilde como indispensável artigo.
As burelas, lembrando o empilhamento dos barrotes quando
em depósito, definem o tipo de órgão dentro da estrutura em
que está inserido.
As CHAVES simbolizam o comandamento do órgão sobre o
fluxo do reabastecimento dos materiais de Engenharia, e a
tarefa de vigilante guardião que compete ao Depósito.
Os CABOS, indispensável complemento dos barrotes, assinalam
aqui o estreito contacto entre o apoio e as forças apoiadas,
essencial à obtenção oportuna dos dados necessários ao planea
mento de uma eficiente gestão.
«PULSATE, ET APERIETUR VOBIS»
livremente «Batei
e a porta vos será aberta»
em divisa, exprime a sua total
disponibilidade para, dentro das normas definidas, satisfazer
de pronto, todas as solicitações de apoio que lhe sejam formu
ladas.
—

—

Os esmaltes significam:
—

—

—

O OIRO a fidelidade aos princípios e processamentos de acção
e a liberalidade no servir.
O VERMELHO o valor do trabalho árduo e a confiança no
saber agir.
O NEGRO a discrição na sua actividade pronta e disponível
e o senso na complexa gestão.

Estado-Maior do Exército, 18 de Novembro de 1981.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
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BRASÃO DE ARMAS DO DEPÓSITO GERAL DE MATERIAL
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Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, •de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo do Brasão de Armas do Centro
de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais, cuja reprodução
consta da gravura anexa à presente portaria e om a descrição herál
dica seguinte:
Escudo de azul uma águia em voo abatido, de oiro, gotejada
de vermelho, invertida, acompanhada em chefe de duas lucernas
de oiro, a da sinistra voltada.
—Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três quartos
para a dextra.
Correia de vermelho perfilada de oiro.
—Paquífe e virol de azul e de oiro.
—Timbre: Uma granada de oiro flamejante de vermelho entre
duas asas de negro.
—Divisa: Num listel de branco, ondulado sotoposto ao escudo,
em letras de negro, maiúsculas, de estilo elzevir, «NVNCA A
PENA EMBOTOV A ESPADA».

—

—

Simbotogia e alusao das peças.
uma
tal como o céu, seu campo de batalha
No AZUL
ÁGUIA ferida de morte em sinal de vitória da defesa terrestre
sobre o inimigo alado.
O GOTEJADO simboliza, no sangue a escorret-, o terrível
poder de fogo mortífero da defesa a rasgar o temerário
agressor.
As LUCERNAS com a sua chama hierática, recordam o
estudo e a meditação que informam um Centro de formação
pessoal especializado.
prenunciador de morte e arauto de
As ASAS de corvo
invocando a lendária coragem do seu ataque à
triunfos
águia real, elevam para o alto a GRANADA flamejante, sím
bolo secular de Artilharia.
Do «Soldado Prático» de Diogo do Couto, a divisa NVNCA
A PENA EMBOTOV A ESPADA recorda a dualidade «ins
truir-combater» característica da misão de um Centro de Ins
trução.
—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Os esmaltes significam:
—

—

—

—

O OIRO o vigor da sua juventude como ramo diferenciado

da Arma e a potência dos seus meios de ataque.
O VERMELHO a valentia e a resolução da sua forma de
actuar.
O AZUL o zelo posto no servir do dia a dia para se preparar.
O NEGRO a sabedoria indispensável ao domínio do alto tecni
cismo e a discrição com que deliberadamente se apaga até ao
momento de agir.

Estado-Maior do Exército, 20 de Novembro de 1981—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.

Sérjc

183

ORDEM DO EXËRCITO N.° 4

DE INSTRUÇÃO DE ART1LHAI?IA
DRASÃO DE ARMAS DO CENTRO
ANTIAEREA DE CASCAIS

(IIne.vo

à

porícirici

cio

EME, de 2ONov8I)

1. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 4

185

Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 dc Junho
de 1969, manda o Conselho da RevoluçEo, pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército, publicar a iluminura do BrasEo de Armas do Regimento
de Infantaria de Abrantes, cuja reproduçEo a preto e branco, bem
como a sua descriçâo heráldica, constam da Portaria de 27 de Julho
de 1972, publicada na O.E. n.° 7—1 Série—págs. 416 e 417.
Estado-Maior do Exército, 22 de Janeiro de 1982.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Gorda dos Santos, general.
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BRASÃO DE ARMAS DO REGIMENTO DE INFANTARIA
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Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
dc 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, por ter sido conferido à Escola Prática de Infan

taria, por alvará de 7 de Agosto de 1980, o título de membro honorário
da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito,
publicar o seu Brasão de Armas, ostentando o respectivo Colar.
A reprodução consta da gravura anexa à presente portaria, com
a descrição heráldica seguinte:
Escudo de verde, uma besta de oiro, dois livros abertos do
mesmo, em contra-chefe.
Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três quartos
para a dextra.
Correia de vermelho perfi’ado de oiro.
Paquife e virol de verde e de oiro.
Timbre: Um voo de oiro sustentando uma cruz florenciada,
vazia, de vermelho.
—Circundando o escudo o Colar de Membro Honorário da
Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito.
Divisa: Num listel de branco, ondulado sotoposto ao escudo,
em letras de negro, maiúsculas, de estilo elzevir, «AD UNUM».

—

—

—

—

—

—

Simbologia e atusíío cks peças:
—

A besta é o emblema da Infantaria e os livros constituem o

tradicional emblema das escolas.
—A cor verde do campo é a da Infantaria.

—

—

—

Os esmaltes significam:
O OIRO nobreza e fé.
O VERDE esperança e liberdade.

Estado-Maior do Exército, 3 de Fevereiro de 1982.— O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Anw4eu Garcia dos Santos, general.
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BRASÃO DE ARMAS DA ESCOLA PRÁTICA
DE INFANTARIA

(Anexo à portaria do EME, de 05fev82)
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Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34. da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-

-Maior do Exército, publicar a iluminura do Brasão de Armas do Regi
mento de Artilharia da Serra do Pilar, cuja reprodução a preto e
branco, bem como a sua descrição heráldica, constam da Portaria
págs.
de 3 de Fevereiro de 1972, publicada na O. E. n.° 2— 1 Série
52 e 53.
—

O Chefe
Estado-Maior do Exército, 3 de Fevereiro de 1982.
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
—
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Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34. da Portaria n. 24 107, de 3 de Junho de
1969, manda o conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército, aprovar o modelo do Brasão de Armas da Arma de
Cavalaria, cuja reprodução consta da gravura anexa à presente portaria
e com a descrição heráldica seguinte:
—

—

—

—

—

—

—

Escudo de oiro, uma banda de vermelho.
Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três quartos
para a dextra.
Correia de vermelho perfilada de oiro.
Paquife e virol de oiro e de vermelho.
Timbre: Uma aspa de vermelho carregada com uma moleta
de oiro
Divisa: Num listel de branco, ondulado sotoposto ao escudo,
em letras de negro, maiúsculas, de estilo elzevir, «MERECE
MOS O NOME DE SOLDADOS».
Grito de Guerra: Num listel de branco, orxlulado, sobreposto
ao timbre, em letras de negro, maiúsculas, de estilo elzevir,
«À CARGA!».

Sbnbologia
—

—

alusíio dcis peç’

O ESCUDO simboliza o peito do cavaleiro realçado pelo bol
donde pende a espada que só desembainha
drié
a BANDA
lealdade,
em defesa dos ideais do seu código de honra
generosidade, desprezo pela morte—pronto a, num momento
de grandeza, tudo arriscar pelo intrínseco cumprimento do
dever ou porque simplesmente lhe praz a beleza ou a temeri
dade de um gesto.
Em adusto campo de batalha ou em engalanado terreiro de liça,
o mesmo anseio: enristando a lança, honrar o juramento, em
frémitos de júbilo prestado, de combater pela justiça e pela fé
na defesa dos fracos e das mutheres.
Sabre em punho, «À CARGA!» o cavaleiro arranca e «numa
galopada desenfreada, através de uma saraivada de balas,
vai completar com a carga a derrota do inimigo».
foi ao grito de guerra da Arma que a Cavalaria tantas vezes
investiu, indómita e acutilante, para se cobrir de lendária
glória em:
«raríssimas vezes acontece lmavLr na
fuentes de Cantos
guerra uma conduta mais brilhante».
—

—

C

—

—

—
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Armiflon
«arrancou por meio da mais brilhante carga a
vitória que o inimigo se ufanava ter alcançado».
Macontene—«Cessar fogo! Cavalaria para a frente!»
Mufilo
«Todo o quadrado os recebe com palmas e hurras».
Môngua
«a cavalaria é recebida entusiasticamente com a
Portuguesa.. enquanto os landins entoam, com igual espon
taneidade, o seu cântico de guerra».
São, entre outras, estas «páginas brilhantes» que justificam
MOUSINHO
Patrono da Arma a quem o TIMBRE alude
ter podido com verdade dizer: «Por isso nós também
MERECEMOS O NOME DE SOLDADOS; é esse o nosso
maior orgulho».
Caçador ou dragão, lanceiro ou blindado, hoje como antanho,
o cavaLeiro aguarda impaciente o momento de saltar para
a sela e, sabre em punho, mostrar ser digno das tradições da
Arma, e ao continuar sua saga imortal, fazer jus a enfileirar na
plêiade rutilante dos Centauros de epopeia.
—

—

—

—

—

—

Os esmaltes significwn:
—

—

O OIRO a imortalidade da Fé e a constância e fidelidade aos
ideais da Arma.
O VERMELHO a bravura e a glória em campos de batalha,
tantas vezes à custa de sangue generosamente derramado.

Estado-Maior do Exército, 10 de Fevereiro de 1982.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Gorda dos Santos, general.
—
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Estado-Maior do Exército
Portaria n.° 372/82
de 15 de Abril
Considerando a necessidade de introduzir ajustamentos no quadro
orgânico das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento (OGFE),
na parte respeítante a pessoal militar, decorrentes da publicação do
Decreto-Lei n.° 243/81, de 20 de Agosto:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército, que seja alterado o quadro orgânico das Oficinas Gerais
de Fardamento e Equipamento na parte respeitante a pessoal militar,
constante do mapa anexo ao Decreto-Lei n.° 49 188, de 13 de Agosto
de 1969, com a redacção dada pela Portaria n.° 545/75, de 8 de
Setembro, para ficar na forma como se indica no mapa anexo a
esta portaria.
Estado-Maior do Exército, 4 de Janeiro de 1982.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
—

—

—

1

—

—

—

—

—

1
1

Direcção

Serviços

1

2

—

—

—

—

—

1

—

—

1

3

—

1

—

—

—

1

—

industriais

—

Gerais

.

O Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
(D. R. —1 Série, a.° 87, de l5Abr82.)

Sargentos ou furriéis do $AM

Sargentos e praças:

Director, coronel do 5AM
Subdirector, tenente-coronel do $AM
Chefes de serviços, tenentes-coronéis ou majores do
5AM
Chefe de serviços, tenente-coronel ou major do SM
(oficial de material, de preferência engenheiro)
Chefe de sucursal, tenente-coronel ou major do 8AM
Chefes de divisão, major ou capitão do SAM
Chefe de divisão, major ou capitão do SM (oficial
dos serviços técnicos de manutenção de material)
Capitães ou subalternos do 8AM
Capitães ou subalternos QSGE

Oficiais:

1) Pessoal militar

Postos e designaçies

Quadro orgânico

ANEXO

—

—

4

—

1

—

—

1

—

=

—

—

1

1
—

—

—

Contabiidade

—

—

Comerciais

—

—

1

=

1

—

—

—

—

Porto

—

Sucursais

2

21

1
7
2

4

1
1

3

1

Total

t,J
ti’
9
ti

o
z

is

ti

o

ti

o

o
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Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Jtmbo
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército, aprovar o modelo de Estandarte do Batalhão do Serviço
de Saúde, conforme a figura n.° 41 da O. E. n.° 6—1 Série, de
3 de Junho de 1969, com a descrição heráldica seguinte:
—

—

—

—

—

—

Estandarte quadrado, medindo 1 metro de lado, gironado de
prata e de verde e bordadura contragironada de verde e de
prata e brocante uma cruz de púrpura (conforme figura 43 da
O. E. o.° 6—1 Série— de 3 de Junho de 1969).
No centro do Estandarte, brocante sobre o ordenamento
geométrico, um listel circular de prata, contendo a divisa
«SERVIR OS QVE À PÁTRIA SE DÃO» em letras de estilo
elzevír maiúsculas de negro. Dentro do circulo de púrpura
delimitado pelo listel, contém-se o escudo do Brasão de Armas
do Batalhão do Serviço de Saúde.
O Estandarte é debruado por um cordão de prata e de verde.
Os cordúes fixam o Estandarte à haste por meio de uma laçada
com pontas terminadas em borla dos mesmos metal e cor.
O Estandarte é franjado de prata, enfia na haste por meio de
uma bainha, com 4 dentículos, sendo o 1.0 e o 2.° de prata e
o 3.° e o 4.° de verde, e enfia na vareta horizontal por meio
de uma bainha contínua que o mantém desfraldado.

A haste e a lança são de oiro.
A lança é em folha de loureiro, com nervura boleada.
Sendo necessário, o oiro pode ser representado por amarelo
e a prata por branco, mas não deverão figurar, simultaneamente,
o oiro e o branco ou o amarelo e a prata.
Ao emprego do oiro corresponderá sempre o da prata e ao
amarelo o do branco.

Os esmaltes significam:
—

—

A PRATA a pureza e humildade.
O VERDE a esperança e vida.

Estado-Maior do Exército, 8 de Abril de 1982.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
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DESPACHOS

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Estado-Maior do Exército
Despacho n.’ 36/A/82
1
Considerando o disposto no artigo 21.° da Lei 3/74, de 14 de
Maio, conjugado com o preceituado nos Decretos-Leis n.° 48 059, de
23 de Novembro de 1967, e n.° 949/76, de 31 de Dezembro, e nos
n.°’ 1 e 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n. 520/80, de 5 de Novembro,
delego no general Mário Firmino Miguel, ajudante-general do Exército,
a competência que por lei me é conferida para a prática de todos os
actos respeitantes a oficiais, sargentos, praças e servidores civis do
Exército e que sejam das atribuições da 1. Repartição do Estado-Maior
do Exército, da Direcção do Serviço de Pessoal, da Chefia do Serviço
de Preboste, da Chefia da Assistência Religiosa, da Chefia do Serviço
Postal Militar, da Chefia do Serviço ‘Geral do Exército e da Direcção
do Serviço de Justiça e Disciplina.
2— Considerando o disposto no n.° 2 do artigo 23.° do Decreto-Lei
n.° 211/79, de 12 de Julho, conjugado com a alínea a) do artigo 6.°
do Decreto-Lei r.° 48 059, de 23 de Novembro de 1967, e tendo em
conta o disposto no artigo 21.° da Lei n.° 3/74, de 14 de Maio, autorizo
o general Mário Firmino Miguel, ajudante-general do Exército, a
subdelegar nos directores de serviço e chefes de repartição a compe
tência para a prática de actos abrangidos pela delegação que lhe foi
conferida.
—

Estado-Maior do Exército, 12 de Março de 1982.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general

Despacho a.’ 4/AG/$2
—

Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.°’ 42 800 e

48 059, respectivamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Novembro
de 1967, e da faculdade concedida pelo n.° 2 do despacho de 12 de

Março dc 1982 do general Chefe do Estado-Maior do Exército, subde
lego no director do Serviço de Pessoal, brigadeiro Baltazar António
de Morais Barroco, a competência que, nos termos do n.’ 1 do mesmo
despacho, em mim foi delegada para a prática de todos os actos res
peitantes a oficiais, sargentos, praças e servidores civis do Exército
relativamente aos assuntos relacionados no anexo a este despacho.
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2— Desde já fica autorizado o brigadeiro director do Serviço
de Pessoal, Baltazar António de Morais Barroco, a subdelegar
no subdirector e nos chefes das suas repartições a competência para
a prática dos actos referidos no n.° 1 deste despacho, bem como a
delegar nas mesmas entidades a sua competência própria relativa a
actos respeitantes às funções especificas do serviço.
Estado-Maior do Exército, 12 de Março de 1982.—O Ajudante-General do Exército, Mário firmino Miguel, general.

Delegações
—

—

Anexo ao Despacho n.° 4/AG/82

Averbamentos e matrícula:

Averbamentos de cursos e especialidades normalizados a:
Oficiais;
Sargentos;
Praças;
Requerimentos para averbamentos de ER e de aumento de tempo
de serviço de todos os militares;
Equivalência de condições de promoção de sargentos;
Averbamentos respeitantes a filhos e mudança de nome e de
estado de todos os militares e funcionários civis;
Averbamentos a introduzir nos processos dos reformados,
2

—

Emigrantes e tripulantes:

Achamento de incorporação de tripulantes de navios bacalhoeiros;
Transferência para a reserva de marinha dos tripulantes da frota
bacalhoe ira;
Adiamento de incorporação de mancebos residentes no estrangeiro
(emigrantes);
Regularização da situação militar de mancebos ausentes no es
trangeiro;
L.icenças de emigração (casos particulares de emigração legal);
Prorrogação da permanência no País por mais de 90 dias aos
mancebos residentes no estrangeiro que vêm à metrópole;
Passagem à situação de licença registada para fazer parte da
tripulação de barcos de pesca do bacalhau.
3

—

Graduações e promoções:

Promoções e graduações de sargentos até ao posto de sargento
-mor, inclusive;
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Promoções e graduações de oficiais até ao posto de capitão do
QP e QC, inclusive;
Promoções do quadro de pessoal civil do Exército, com excepção
dos técnicos superiores e do pessoal docente;
Promoções de pessoal militarizado.
4

—

Incorporação:

Dispensa do 1.0 ciclo por terem frequentado a instrução no Colégio
Militar, Pupilos do Exército ou instrução pré-militar;
Adiamento da incorporação:
Mancebos com irmão a incorporar no mesmo ano;
Para doutoramento, até aos 30 anos.
5

—

Licenças:

Para matrícula em cursos civis de todos os militares, sem prejuízo
para o serviço, com excepção dos oficiais generais;
Eventuais, de ausência para o estrangeiro, de todos os militares,
com excepção dos oficiais generais, em casos excepcionais
devidamente considerados;
Para o desempenho de funções civis, sem prejuízo para o serviço,
de oficiais (com excepção de oficiais generais), sargentos e
praças;
Registada aos militares do QC e sargentos e praças do QP;
Prorrogação de licença no estrangeiro a militares com a situação
militar regularizada;
Para prestação de serviço de sargentos e praças, em acumulação,
em forças militarizadas e corporações, sem prejuízo para o
serviço;
Sem vencimento e ilimitada a todos os civis;
Para acumulação de serviço de pessoal civil em outros ministérios.
6— Mudança de situação:
Homologação dos pareceres da JHI e JER que não envolvam
mudança de situação de oficiais generais e superiores;
Homologação dos pareceres da JHI e JER d oficiais do QP
até capitão, inclusive, e de oficiais do QC, sargentos, praças e
pessoal civil e militarizado;
Autorização para apresentação à JHI de todos os militares para
efeitos de mudança de situação;
Autorização para apresentação à JHI de funcionários civis e
militarizados;
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Autorização para convocar militares na
Homologação de pareceres de juntas de
Mudança de situação de pessoal civil e
Requerimentos de sargentos e praças
reserva nos termos do Decreto-Lei n.°
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disponibilidade;
pessoal deficiente fisico;
militarizado;
pedindo a passagem à
514/79.

7— Nomeações, colocações, transferências e diligências:
De todos os militares do QC até ao posto de capitão, inclusive,
desde que as mesmas não sejam contrariadas por determinações
especiais;
De funcionários civis de todas as categorias, salvo de pessoal
dos grupos «docente» e «técnico superior»;
Ingresso de alunos do IM’PE nos cursos de oficiais milicianos,
bem como o seu ingresso nas fileiras, no posto de segundo-sargento ou furriel;
Nomeação de todos os militares para a frequênçia de cursos, está
gios e tirocínios, com excepção dos cursos do IAEM, júris de
concursos diversos e provas de selecções de pessoal;
Nomeação de militares até ao posto de primeiro-sargento, inclu
sive, a ceder aos outros ministérios em condições já regula
mentadas;
Requerimentos dos sargentos do QC que pretendem ingressar
no serviço efectivo como voluntários, desde que nas condições
regulamentadas:
Autorização para abono e prorrogação de ajudas de custo de
oficiais, sargentos e praças por diligência, desde que a deslo
cação esteja superiormente autorizada;
Trocas, para efeitos de colocação em unidades, de todos os
mïlitares até ao ‘posto de major, inclusive;
Publicação no Diário da Repábtica das nomeações e exonerações
de pessoal civil e militarizado.
8

—

Admissões e readmissões:

Accionamento dos concursos de promoção de pessoal militarizado;
Accionamento dos concursos de promoção e de admissão de
pessoal civil depois de aprovada a sua abertura;
Requerimentos de praças pedindo a readmissão.
9

—

Diversos:

Decisões de recursos de amparos dos alistadõs;
Reinspecção de mancebos;
Antecipação de inspecção;
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Inspecção em distrito de recrutamento e mobilização diferente
do da naturalidade;
Levantamento das notas de refractário, compelido e faltoso;
Passagem às tropas territoriais;
Autorização de alistamento de praças na disponibilidade nas
corporações da GNR, GF e PSP;
Tratamento e hospitalização de praças na disponibilidade;
Assuntos dos militares auxiliados da AlFA;
Baixa de posto do COM e CSM por motivo disciplinar, sua
reclassificação e colocação;
Cartas-patentes, com excepção das dos oficiais generais;
Contratos de militares ao abrigo do Decreto-Lei n.° 316-A/76;
Requerimentos de pessoal civiL e militarizado pedindo certificados;
Requerimentos de oficiais na situação de reserva, até ao posto
de coronel, inclusive, para continuarem na efectividade de
serviço, de acordo com as normas em vigor;
Requerimentos de oficiais na situação de reserva, até ao posto
de major, inclusive, para voltarem à efectividade de serviço,
de acordo com as normas em vigor;
Requerimentos de sargentos e praças na situação de reserva para
continuarem ou voltarem à efectividade de serviço, de acordo
com as normas em vigor;
Requerimentos de oficiais, excepto de oficiais generais, e de
sargentos na situação de reserva e na efectividade de serviço
a pedirem a desistência de continuarem ao serviço antes do
termo do prazo concedido.
Estado-Maior do Exército, 12 de Março de 1982.—O Aju
dante-General do Exército, Mário firmino Miguel. general.

Despacho & 5/AG/82
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.° 48 059 e 949/76,
rcspectivamente de 23 de Novembro e 31 de Dezembro de 1976, e
da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 12 de Março de
1982 do general Chefe do Estado-Maior do Exército, subdelego no
brigadeiro Ricardo Fernando Ferreira Durão, director do Serviço de
Justiça e Disciplina, a competência que, nos termos do n.° 1 do mesmo
despacho, em mim foi delegada para a prática de todos os actos res
peitantes a oficiais, sargentos, praças e funcionários civis do Exército,
relativos aos processos de:
a) Licença de uso de medalhas e insígnias nacionais não militares;
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b) Condecorações:
De comportamento exemplar;
Comemorativas;
Cancelamento destas condecorações;
e) Julgamentos de processos disciplinares que tenham por objecto
a condução na via pública de viaturas civis por militares não
habilitados com a competente carta;
d) Julgamentos de processos disciplinares por acidentes de viação
abrangidos por amnistia ou quando não haja lugar a qualquer
pena e dispêndio pela Fazenda Nacional:
Cancelamento definitivo da carta de condução por motivos
disciplinares;
Restituição de cartas de condução;
e) Processos cuja decisão esteja concretamente expressa na legis
lação que lhes é aplicada;
j) Homologação dos pareceres da CIP/DSS relativamente à
definição do nexo causal entre o serviço e Os acidentes
ou doença, ressalvados os casos de que tenham resultado
morte ou desaparecimento da vítima;
Decisão sobre processos em que os sinistrados pretendam
ser abrangidos pelo Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro
de 1976, e pelo Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro de
1976, e pelo Decreto-Lei n.° 210/73 (artigos 1.° e 7.°), de 9
de Maio dc 1973;
g) Visar os processos de falecimento a enviar ao Ministério d.a
Defesa Nacional.
Estado-Maior do Exército, 12 de Março de 1982.—O Ajudan
te-General do Exército, Mtírio Firmino Miguel, general.
(D. R.

—

II Série, n° 77, de O2Abr$2.)

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Despacho conjunto
Considerando que, nos termos do Decreto Regulamentar n.° 10/
/80, de 21 de Abril, dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e das
Finanças e do Plano, foram alteradas as condições anteriormente
estabelecidas para a concessão de importâncias destinadas a cobrir
as despesas de embalagem, armazenamento, seguro e transporte de
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móveis do pessoal diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
Considerando que, por despacho conjunto, de 21 de Maio de
1981, do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e do
Ministro das Finanças e do Plano, foi determinada a equiparação
de general de 4 estrelas ou almirante a embaixador;
Considerando ainda o paralelismo de remunerações acessórias e
abonos, determinado para o pessoal militar em serviço nas missões
militares no estrangeiro, relativamente ao pessoal equiparável do
Ministério dos Negócios Estrangeiros:
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o
Ministro de Estado e das Finanças e do Plano, nos termos do disposto
no artigo 4.°, alínea b), do Decreto-Lei n.° 465/79, de 5 de Dezembro,
determinam o seguinte:
Sejam fixados os seguintes quantitativos de abonos a atribuir
aos militares em comissão de serviço prolongado no estrangeiro:
—

a) Abonos para encargos de instalação, os constantes do quadro
seguinte:
(Valor em contos)
Categorias

Equiparado a embaixador
Equiparados a ministros plenipotenciários
de 1. classe e de 2. classe
Equiparados a conselheiros de embaixada
Equiparados a primeiros-secretários
Equiparados a segundos-secretários
Equiparados a terceiros-secretários
Sargentos e praças

Na ida

No regresso

180

90

150
100
80
60
40
35

75
50
40
30
20
17,5

Estes abonos sofrem a dedução de 50% quando a nomeaço
recaia sobre militar que já tenha exercido funções em comissões
anteriores no estrangeiro há menos de 6 anos.

b) Abonos para despesas eventuais:
Equiparados a embaixadores e ministros
plenipotenciários
Equiparados a conselheiros de embaixada e
secretários
Sargentos e praças

15 000$00
7 500$00
5 000$00

Até lt

Sargentos e praças
Até lt

Até4t ou 25m

Sem filhos

Até 2t

Até 6t ou 40m3

Sem casa do Estado
Com filhos que viagem
na sua companhia

1

+ 500Kg ‘até 4t

—

Por mais cada pessoa
a cargo (a)

(Embalagem e cubicagem)

—

—

(D. R.

—

II Série, n.° 81, de 7Abr82.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ministério das Finanças e do Plano, 24 de Fevereiro de 1982.
Pelo
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno Viriato Tavares de Meto Egídio, general.
‘Ministro de Estado e das Finanças e do Plano, Átípio Barrosa Pereira Dias, Secretário de Estado do Orçamento.

4—Este despacho produz efeitos a partir de 1 de Junho de 1981.

2—A metodologia de aplicaçEo destes abonos segue a filosofia do regulamento propriado do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, tendo-se em conta as equiparações estabelecidas nos despachos conjuntos de 14 de Agosto
de 1978 e 21 de Maio de 1981, do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e do Ministro das Finanças
e do Plano.
3 —Ë revogado o despacho conjunto, de 28 de Março de 1980, do Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas e do Ministro das Finanças e do Plano.

(a) As pessoas a cargo são as que conferem direito ao abono de família e que acompanhem o sargento ou praça.

Até lt

Com casa
do
Estado

Equiparados a embaixadores,
ministros plenipotenciários,
conselheiros de embaixada
e secretários

Categorais

tantes do quadro seguinte:

c) Abonos para despesas de embalagem, armazenagem, seguro e transporte de móveis e bagagens, os cons-

z

o

>

til

o

til

o
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ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Estado-Maior do Exército
Direcção do Serviço de Pessoal
Despacho
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.°’ 42 800 e 48 059,
respectivamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Novembro de
1967, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 12 de Março
de 1982 do general audante-general do Exército, subdelego no chefe
da Repartição de Sargentos desta DSP, coronel Rui Fernando Apo
lónio Reis, a competência que me foi atribuida para a prática de
todos os actos respeitantes aos assuntos a seguir discriminados:
a) Averbamento de cursos (militares e civis) e de especiaLidades
normalizadas de sargentos;
b) Promoção e graduação de sargentos do QP e do QC, até ao
posto de sargento-chefe, inclusive;
e) Homologação de pareceres da JHI, respeitante a sargentos
do QP, que não envolvam mudança de situação;
d) Homologação de pareceres da JHI, respeitantes a sargentos
do QC;
e) Nomeações, colocações, transferências, diligências e prorrogação
de deslocamento dos sargentos do QP, até sargento-chefe,
inclusive, e dos do QC:
jo)
Trocas, para efeitos de colocação em unidades e estabele
cimentos militares, de todos os sargentos;
g) Requerimentos:
1) De sargentos do QP, na situação de reserva, pedindo:
Pata continuarem a prestar serviço;
Desistência de continuarem ao serviço, antes do termo
do período concedido;
2) De sargentos do QC, solicitando a prestação de serviço ao
abrigo do Decreto-Lei n.° 3l6-A/76.
3) Mudança de GMP, nos termos das NCOSQP.

h) Licenças:
1) Para a matrícula em cursos civis de sargentos, sem prejuízo
para o serviço e sem dispêndio para a Fazenda Nacional;
Eventuais,
de ausência para o estrangeiro, de sargentos,
2)
em casos excepcionais e devidamente considerados;
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3) Para prorrogação de licença no estrangeiro a militares com
a situação militar regularizada.
Direcção do Serviço de Pessoal, 12 de Março de 1982.— O Direc

tor, Baltarar António de Morais Barroco, brigadeiro.
Despacho

Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.°’ 42 800 e 48059,
respectivamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Novembro de
1967, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 12 de Março
de 1982 do general ajudante-general do Exército, subdelego no chefe da
Repartição de Pessoal Civil desta DSP, coronel Joaquim António
Gonçalves Pires, a competência que me foi atribuída para a prática
de todos os actos respeitantes aos assuntos a seguir discriminados:
a) Promoção de pessoal civil, até à categoria de segundo-oficial,
inclusive, ou idêntica;
b) Promoção de pessoal militarizado, até à categoria de adjunto
de coordenação de 2., inclusive;
c) Autorização para apresentação à JHI de pessoal cvii e milita
rizado;
d) Homologação de pareceres da JHI, de pessoal civil e milita
rizado, que não envolvam mudança de situação;
e) Publicação no Diório da República das admissões e exonerações
de pessoal civil e militarizado;

f)

Requerimentos de pessoal civil e militarizado solicitando certi
ficados;

g) Requerimentos dos candidatos a concursos de promoção e
admissão;

h) Mudança de situação de pessoal civil, até à categoria de
segundo-oficial ou equivalente, inclusive;
1) Averbamentos respeitantes a filhos, mudança de nome e de
estado de todos os funcionários civis;
1) Transferência de funcionários civis, até segundo-oficial, inclu
sive.
Direcção do Serviço de Pessoal, 12 de Março de 1982.

tor, Baltasar António de Morais Barroco, brigadeiro.

—

O Direc

Despacho
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.°’ 42 800 e 48 059,
respectivamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Novembro de
1967, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 12 de Março
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de 1982 do general ajudante-general do Exército, subdelego no chefe
da Repartição de Praças desta DSP, coronel António José Amorim
Torres Pinto de Queiroz, a competência que me foi atribuida para a
prática de todos os actos respeitantes aos assuntos a seguir discrimi
nados:
a) Transferência de praças (readmitidas, contratadas e no cumpri
mento do serviço militar obrigatório):
b) Averbamentos e rectificações respeitantes às praças;
c) Homologação de pareceres da JHI, que não envolvam mudança
de situação, respeitantes a praças:
d) Transferência de obrigações militares;
e) Requerimentos de praças solicitando a desistência do contrato,
ao abrigo do Decreto-Lei n.° 316-A/76;
eventuais de ausência para o estrangeiro, de todas
Licenças
f)
as praças, casos excepcionais devidamente considerados;
de ]icença no estrangeiro a militares com a situa
Prorrogação
g)
ção militar regularizada.
Direcção do Serviço de Pessoal, 12 de Março de 1982.
tor, Baltasar António de Morais Barroco, brigadeiro.

—

O Direc

Despacho
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.°’ 42 800 e 48 059,
respectivamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Novembro de
1967, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 12 de Março
de 1982 do general ajudante-general do Exército, subdelego no chefe
da Repartição de Recrutamento desta DSP, coronel Altinino Fernandes
Gonçalves, a competência que me foi atribuida para a prática de
todos os actos respeitantes aos assuntos a seguir discriminados:
a) Pedidos de:
Turno;
Convocação para a marinha mercante e pára-quedistas;
Aceitação, fora do prazo legal, de documentos comprovativos
de matrícula no serviço cívico e em cursos superiores;
Ausência para o estrangeiro, por um espaço superior a 90 dias,
de recrutas de licença registada;
Frequência do CSM por soldados-recrutas com habilitações
para tal, mas que foram indevidamente incorporados no
contingente geral;
Reinspecção (tuberculosos e defeitos físicos notórios);
Inspecção em distrito de recrutamento e mobilização diferente
do da naturalidade;
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b) Adiamentos de incorporações:
De tripulantes de navios bacalhoeiros;
Para doutoramento, até aos 30 anos de idade;
Por ter irmão incorporado ou a incorporar no mesmo ano.
c) Regularização de situação militar de:
Emigrantes;
Refractários, compelidos e faltosos.
d) Licenças de emigração (casos particulares de emigração legal);
e) Passagem à reserva de Marinha;
J) Prorrogações de prazo de permanência no País;
g) Dispensa do 1.° ciclo do CSM, ou COM, de ex-alunos do CM
e ITMPE ou ex-recrutas das FA, que ali juraram bandeira;
Ii) Homologação dos pareceres do JHI;
1) Amparos;
Despacho de processos de indivíduos ainda não incorporados;
Recursos do despacho de indeferimento liminar exarado sobre
os processos de amparo pelo Chefe do DRM.
Direcção do Serviço de Pessoal, 12 de Março de 1982.— O Direc
tor, Baltasar António de Morais Barroco, brigadeiro.

Despacho
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.°’ 42 $00 e 48 059,
respectivamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Novembro de
1967, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 12 de Março
de 1982 do general ajudante-general do Exército, subdelego no chefe
da Repartição Geral desta DSP, tenente-coronel do SGE João Nunes
Cebolas, a competência que me foi atribuida para a prática de todos
os actos respeitantes aos assuntos a seguir discriminados:
a) Despacho de requerimentos:
A pedir a concessão de regalias, dos Deficientes das Forças
Armadas (DFA);
A solicitar autorização para apresentação à JHI, dos deficientes
físicos, para atribuição ou modificação de percentagens de
invalidez;
A solicitar certidões do que constar nos registos de matrícula
e documentos existentes na repartição, excepto o que respeita
a oficiais generais;
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De praças reformadas a pedirem para continuarem ao serviço,
nos termos do Decreto-Lei n.° 28 401, de 31 de Dezembro
de 1937;
Para introduzir averbamentos nos processos de reformados,
excepto de oficiais generais;
Relativos à passagem e substituição dc cartas-patentes, excepto
de oficiais generais;

b) Promoção dos militares deficientes das forças Armadas, até
ao posto de sargento-ajudante, inclusive;

c) Passagem de:
Declaração para a concessão de regalias aos DFA;
Certidões do que constar nos registos de matrícula e documen
tos existentes na repartição, excepto de oficiais generais;

d) Assinatura dos seguintes documentos, com excepção dos refe
rentes a oficiais generais:
Bilhetes de identidade;
Credenciais dos oficiais e sargentos, na situação de reserva,
que se encontram ao serviço
flCl Cartões de identificação dos DFA pessoal militirizado e
pessoal civil.
Direcção do Serviço de Pessoal, 12 de Março de 1982.
tor, Battovar António de Mora& Barroco, brigadeiro.

—

O Direc

Despacho
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.°’ 42 800 e 48 059,

respectivamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Novembro de
1967, e da faculdade concedida no a.° 2 do despacho de 12 de Março
de 1982 do general ajudante-general do Exército, subde]ego no
subdirector desta DSP, coronel de artilharia António Nunes de Carvalho
Pires, a competência que me foi atribuída para a prática de todos os
actos respeitantes aos assuntos a seguir discriminados:
a) Promoção de pessoal civil, até à categoria de técnico superior
e pessoal docente, exclusive;
b) Accionamento de concursos e promoção de pessoal militarizado;

c) Licenças:
Registada às praças;
Para prestação de serviço de praças, em acumulação em forças
militarizadas e corporações, sem prejuízo do serviço;
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Sem vencimentos e ilimitada a todos os civis;
Para acumulação de serviço de pessoal civil em outros minis
térios;
d) HomoIogaçâo de pareceres da JHI, que envolvam mudança de
situação, respeitantes a praças;
e) Homologação de pareceres da JHI relativos a pessoal civil
e militarizado;
jC)
Autoricação para apresentação à JHI de praças, funcionários
civis e militarizados, para efeitos de mudança de situação;
g) Homologação de pareceres de juntas de pessoal deficiente
físico;
h) Mudança de sitttação de praças, pessoal civil e militarizado;
i) Transferência, nomeação, colocação e diligência de funcionários
civis de todas as categorias, salvo do pessoal dos grupos do
cents e técnico superior;
j) Prestação de serviço por praças na reserva;
k) Publicação no Diário da República das nomeações e exone
rações de pessoal civil e militarizado;
1) Acjonamento dos concursos de promoção e de admissio
de pessoal civil, depois de aprovada a sua abertura;
m) Requerimento de praças pedindo readmissão;
o) Autorização de alistamento de praças na disponibilidade nas
corporações da GNR, GF e P5?;
o) Tratamento e hospitalização de praças na disponibilidade;
p) Assuntos relativos às praças auxiliadas da ATFA;
q) Contrato de praças, ao abrigo do Decreto-Lei n.° 3l6-A/76;
r) Assinatura de cartas-patentes, com excepção das referentes a
oficiais generais;
s) Cedência de praças a outros ministérios em condições já
regulamentadas;
t) Homologação da graduação final da classificação de serviço
dos funcionários civis.
Direcção do Serviço de Pessoal, 12 de Março de 1982.
tor, Baltasar António de Morais Barroco, brigadeiro.

—

O Direc

Despacho
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.° 42 800 e 48 059,
respectivamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Novembro de
1967, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 12 de Março
re 1982 do general ajudante-general do Exército, subdelego no chefe
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da Repartição de Oficiais desta DSP, coronel António Marques de
Abreu, a competência que me foi atribuida para a prática de todos os
actos respeitantes aos assuntos a seguir discriminados:
a) Averbamento de cursos (militares e civis) e de especialidades
normalizadas de oficiais;
b) Promoção e graduação de oficiais do QP e do QC, até ao
posto de capitão, inclusive;
c) Licenças:
1) Para a matricula em cursos civis, de oficiais, com excepção
dos oficiais generais, sem prejuízo para o serviço e sem
dispêndio para a Fazenda Nacional;
2) Eventuais, de ausência para o estrangeiro, de oficiais, com
excepção dos oficiais generais, em casos excepcionais e
devidamente considerados;
3) Prorrogação de licença no estrangeiro a militares com a
situação militar regularizada;
d) Nomeações, colocações, transferências e diligências de oficiais
do QC;
e) Trocas, para efeitos de colocação em unidades e estabeleci
mentos militares, de oficiais do QC;
f) Requerimentos de oficiais do QC solicitando desistência do
contrato ao abrigo do Decreto-Lei n.° 316-A/76;
g) Requerimentos de oficiais, até ao posto de capitão, na situação
de reserva, pedindo desistência de continuarem ao serviço;
h) Homologação de pareceres da JH1, respeitantes a oficiais,
que não envolvam mudança de situação.
Direcção do Serviço de Pessoal, 12 de Março de 1982.
tor, Baltasar António de Morais Barroco, brigadeiro.

—

Direc

(D. R. —II Série, n.° 85, de l3Abr82.)

MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIVERSIDADES
E DOS ASSUNTOS SOCIAIS
Secretarias de Estado da Educação e Juventude
e da Segurança Social
Despacho conjunto
De acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 9.° do Decreto
-Lei n.° 170/80, de 29 de Maio, as mensalidades para os estabeleci
mentos de educação especial são fixadas por despacho conjunto dos

I.

Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 4

219

Ministros da Educação e das Universidades e dos Assuntos Sociais.
O processo de actualização de mensalidades, a que anualmente
se vem procedendo, tem por base a avaliação de despesas bem como
a ponderação de apoios oficiais concedidos.
Assim, e ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 9. do Decreto-Lei n.° 170,180, de 29 de Maio, determina-se;
1
Os valores máximos das mensalidades a praticar pelos esta
belecimentos de educação especial não lucrativos são os seguintes;
—

Cooperativas, Associações e Centros (semi-internato)
5400$.
Associação Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças Diminuídas
Mentais (semi-internato)
7500$.
Associação Portuguesa para a Educação de Crianças Deficientes
Auditivas (semi-internato)
7500$.
—

—

—

2— As mensalidades agora fixadas são os valores a tomar em
conta para a atribuição dos subsídios pela frequência de estabelecimento
de educação especial.
3
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Setembro
de 1981.
4— Os valores a pagar retroactivamente, por força deste despacho,
aos estabelecimentos previstos no n.° 1 serão directamente pagos, pelas
instituições de segurança social processadoras do subsídio de educação
especial, aos referidos estabelecimentos.
—

Secretarias de Estado da Educação e Juventude e da Segurança
Social, 23 de Março de 1982.
O Secretário de Estado da Educação
O Secretário de
e Juventude, António Cardoso Hortênsio Pina.
Estado da Segurança Social, António José de Castro Bagão félix.
—

—

Despacho conjunto
De acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 170/80, de 29 de Maio, as mensalidades para os estabeleci
mentos de educação especial são fixadas por despacho conjunto dos
Ministros da Educação e das Universidades e dos Assuntos Sociais.
O processo de actualização de mensalidades, a que anualmente
se vem procedendo, tem por base a avaliação de despesas, bem como
a ponderação de apoios oficiais concedidos.
Torna-se imperioso conciliar a necessidade das actualizações das
mensalidades com uma eficaz e justa atribuição do subsídio de educação
especial de modo a não afectar a situação económica das famílias dos
dependentes deficientes e a conter a atribuição daquele benefício
social dentro dos limites orçamentais aprovados para 1982.
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Assim, ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 170/80, de 29 de Maio, determina-se:
1
Os valores máximos das mensalidades a praticar pelos esta
belecimentos particulares de educação especial são, de acordo com as
respectivas modalidades, os seguintes:
—

Externato
9240$.
Semi-internato
10740$.
Internato
16260$.
—

—

—

2— Os valores mencionados no número anterior correspondem,
de acordo com a respectiva modalidade, aos montantes das seguintes
rubricas:
a) Escolaridade
8550$;
b) Transporte
690$;
c) Alimentação
1500$;
d) Internato
6210$.
—

—

—

—

Pelos transportes que os colégios venham a assegurar aos
3
alunos residentes fora de Lisboa ou do Porto poderão cobrar dentro
dos escalões a seguir indicados, contados a partir da zona periférica
da cidade, os seguintes montantes:
—

a) Pelos primeiros 5 km
690$;
b) De 5 a lOkm—972$;
c) De 10 a lSkm—1236$;
il) Mais de l5km—1416$.
—

4
As mensalidades agora fixadas são os valores a tomar em
conta para a atribuição dos subsídios pela frequência de estabeleci
mentos de educação especial.
5
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Setembro
de 1981.
6
Os valores a pagar retroactivamente por força deste despacho
aos estabelecimentos previstos no n.° 1 serão directamente pagos pelas
instituições de segurança social processadoras do subsídio de educação
especial aos referidos estabelecimentos.
—

—

—

Secretarias de Estado da Educação e Juventude e da Segurança
Social, 23 de Março de 1982,
O Secretário de Estado da Educação
O Secretário de
e Juventude, António Cardoso Hortênsio Pina.
Estado da Segurança Social, António José de Castro Bagao Fétix.
—

—

(D. R.

—

II Série, n.° 86, de 14Abr82.)
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ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Despacho conjunto
Considerando que, nos termos do n.° 1.0 do despacho conjunto de
14 de Agosto de 1978 do Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas e do Ministro das Finanças e do Plano, foi definido um
rigoroso paralelismo entre o abono atribuído aos oficiais em serviço
nas missões militares no estrangeiro e o abono para despesas de
representação fixado para os funcionários do Ministério dos Negócios
Estrangeiros colocados nas missões diplomáticas ou nos postos consu
lares;

Considerando que, pelo Despacho Conjunto n.° 105-A/81, de 29 de
Maio, do Ministro dc Estado e das Finanças e do Plano e do Ministro
dos Negócios Estrangeiros, foi aprovada uma nova tabela com os
valores dos abonos de representação a serem pagos aos respectivos
funcionários a partir de 1 de Maio de 1981;
Tornando-se, assim, necessário proceder à actualização do abono
único aos oficiais em serviço nas missões militares no estrangeiro nos
mesmos termos e a partir da mesma data dos considerados para os
funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, determina-se

que, nos termos do n.° 1.0 do despacho conjunto de 14 de Agosto de 1978
do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e do Ministro
de Estado e das Finanças e do Plano, o referido abono único seja
fixado, a partir de 1 de Maio de 1981, nos quantitativos mensais que
a seguir se indicam:
Equiparados a embaixadores:
Bruxelas

—

150 51$ francos belgas.

Equiparados a ministros plenipotenciários de 1.

Bruxelas

—

classe:

135 270 francos belgas.

Equiparados a ministros plenipotenciários de 2.’ classe:
1998 libras esterlinas.
Londres
Mons— 131 661 francos belgas.
Vashington —4461 dólares.
—

Equiparados a conselheiros de embaixada:

3441 dólares.
Bissau
$095 marcos.
Bona
Brasília— 3531 dólares.
—

—
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Bruxelas —119439 francos belgas.
Bucareste
2910 dólares.
Cidade da Praia
3282 dólares.
Londres
1879 libras esterlinas.
Luanda— 3181 dólares.
Madrid
255 000 pesetas.
Maputo
3181 dólares.
Nápoles
3544 dólares.
Paris
17 516 francos franceses.
Pretória
2767 rands.
Roma
3544 dólares.
Washington —4238 dólares.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Equiparados a prímeiros-secretários:
Bruxelas
115 410 francos belgas.
Madrid
247 449 pesetas.
Mons— 115410 francos be]gas.
Norfolk
3594 dólares.
Verona
3229 dólares.
—

—

—

—

Estado-Maior-General das forças Armadas e Miiiistrio das
Finanças e do Plano, 26 de Março de 1982.—O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno Viriato Tavares de Metc
Pelo Ministro de Estado e das Finanças e do Plano,
Egídio, general.
Alípio Barrosa Pereira Dias, Secretário de Estado do Orçamento.
—

(D. R. —II Série, n.° 87, de l5Abr82.)
MINISTERIO DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES
Direcção-Geral de Viação
Despacho
Para efeitos da aplicação do disposto na Portaria n.’ 1045/80,
de 10 de Dezembro, no âmbito da competência que me é conferida
pelos artigos 13.’ e 20.0 do Regulamento do Código da Estrada,
determino que, na aprovação de veículos-cisterna para o transporte
das matérias perigosas enumeradas no apêndice i da mesma portaria,
sejam satisfeitas as seguintes condições:
Disposições gerais:
As cisternas ou veículos-cisternas não poderão ser construídos
sem que o respectivo projecto seja previamente aprovado pela
Direcção-Geral de Viação.
—
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Os projectos, que poderão ser individuais ou para uma série de
cisternas, deverão ser elaborados de acordo com o estabelecido
no n.° 9.
Os projectos tipo para construção de uma série de cisternas serão
apenas válidos para as matérias perigosas indicadas na memória
descritiva do projecto, cessando a validade aquando da modifi
cação de uma ou mais características construtivas da cisterna,
do equipamento de serviço, da estrutura e da eventual protecção
calorífuga.
A validade do projecto tipo poderá ser suspensa pela DGV por um
período não inferior a 6 meses quando se verifique que o
construtor não oferece garantias de reprodução, no campo das
tolerâncias previstas no projecto, das características do protótipo.
A DGV é ainda competente para:
Efectuar as verificações e ensaios inerentes à aprovação do
projecto;
Efectuar as verificações períodicas para renovação do certi
ficado previstas na regulamentação aplicável aos transportes
de matérias perigosas;
Efectuar visitas de inspecção às unidades industriais sempre que
sejam suscitadas dúvidas acerca da capacidade da construção
e montagem das cisternas com as condições de segurança
inerentes ao tipo de transporte a que se destinam.
A DGV poderá, por despacho do director-geral, delegar as suas
competências em organismos de controle idóneos devidamente
reconhecidos para o efeito.
Definições:
2
Nas normas que se seguem, deve entender-se:
2.1
—

—

a) Por cisterna, o invólucro constituído por uma ou mais partes
cilíndricas, eventualmente ligadas a partes troncocónicas, e
peios fundos (anterior e posterior relativamente ao sentido da
marcha do veículo), tendo capacidade não inferior a 1 m’;
b) Por divisória, uma estrutura interna ao invólucro, colocada
transversalmente ao sentido da marcha, que divide a cisterna
em secções de volume bem delimitado;
c) Por divisória estanque, uma divisória desprovida de qualquer
abertura;
d) Por divisória incompleta, uma divisória provida de aberturas,
vulgarmente conhecida como quebra-ondas, com uma superfície
mínima igual a 70% da secção recta da cisterna onde é
colocada;
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e) Por compartimento a parte da cisterna compreendida entre um
‘

fundo e a divisória estanque mais próxima ou entre 2 divisórias
estanques sucessivas;
1) Por equipamento de serviço da cisterna, os dispositivos de
enchimento, esvaziamento, ventilação, segurança, aquecimento
e protecção calorífuga e, ainda, os instrumentos de medida;
g) Por estrutura, os elementos de reforço, fixação, protecção e esta
bilidade que estão colocados interna ou externamente à
cisterna;
h) Por pressão máxima de serviço, o mais elevado dos 3 valores
seguintes:
1) Valor máximo da pressão efectiva autorizada para o reser
vatório durante a operação de enchimento (pressão máxima
de enchimento);
2) Valor máximo da pressão efectiva autorizada para o reserva
tório durante a operação de descarga (pressão máxima
de descarga);
3) Pressão manométrica efectiva, à qual o reservatório é sub
metido pelo seu conteúdo (incluindo os gases estranhos
que possa conter), à temperatura máxima de serviço;
i) Por temperatura máxima de serviço, a temperatura de 5OC:

j) Por pressão de enchimento, a pressão máxima efectiva a que
fica submetida a cisterna durante o enchimento sob pressão;
1) Por pressão de descarga, a pressão máxima efectiva a que fica
submetida a cisterna durante o esvaziamento sob pressão;
m) Ipor cisterna desmontável, qualquer cisterna que, construída
para adaptar-se às particularidades construtivas do veículo,
pode todavia ser removida após serem desmontados os sis
temas de fixação, mas que, não tendo sido projectada de
modo especial para facilitar o transporte de mercadorias
sem ruptura de carga através de um ou mais meios de trans
porte, não pode ser removida do veículo, a menos que esteja
x’azia.
2.2

—

Salvo indicação em contrário:

a) O símbolo % ( percentagem) representa, para a mistura sólida
ou líquida, assim como para a solução ou para as matérias
solidas imersas num líquido, a percentagem em peso relativa
mente ao peso total da mistura, da solução ou da matéria com
o líquido onde está imersa;
b) Todas as pressões referentes à cisterna (por exemplo, pressão
de ensaio, pressão efectiva, pressão de abertura das válvulas
de segurança) são indicadas em b de pressão manométrica
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(excesso de pressão relativamente à pressão atmosférica). Pelo
contrário, a tensão de vapor da matéria é sempre expressa em

b de pressão absoluta;
c) A percentagem de enchimento da cisterna é sempre referida

à temperatura do líquido de 15°C.
Critérios de cáLculo:
3
3,1 —A cisterna, os equipamentos de serviço e a estrutura,
compreendendo as ligações ao veículo, devem ser projectados e cons
truídos para resistir sem perda de conteúdo (excepto os gases que se
libertam de eventuais válvulas):
—

Às solicitações estáticas e dinâmicas que se verificam em condições
normais de transporte;
Aos esforços mínimos impostos no n.° 32.
No caso de uma cisterna autoportante, a cisterna deve ser projec
tada de modo a resistir aos esforços decorrentes de tal função, adicio
nados aos esforços de outra origem.
3.2—As paredes das cisternas, além de terem uma espessura
calculada de acordo com a regulamentação em vigor, deverão resistir
às solicitações que a seguir se indicam, com a carga máxima admissível:
Segundo o sentido da marcha, 2 vezes o peso total;
Transversalmente ao sentido da marcha, uma vez o peso total;
Verticalmente de baixo para cima, uma vez o peso total;
Verticalmente de cima para baixo, 2 vezes o peso total.
4—Taxa de enchimento:
4.1
As taxas máximas de enchimento para as cisternas destinadas
ao transporte de matérias perigosas são as que a seguir se indicam:
—

a) Para as matérias inflamáveis que não apresentem outrcs prigos
(toxidade ou corrosão), carregadas em reservatórios com um
dispositivo de arejamento, com ou sem válvula de segurança,
mesmo que esteja instalado um disco de ruptura:
grau de enchimento=
ou

100
1 + 35

-

¾

100

T-iZso— t

da capacidade

b) Para as matérias tóxicas ou corrosivas, apresentando ou não
perigo de inflamabilidade, carregadas em reservatórios com um
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dispositivo de arejamento, com ou sem válvula de segurança,
mesmo que esteja instalado um disco de ruptura:
grau de enchimento
ou

98
1 + 35 cc

¾

+

(50—)

da capacidade

c) Para as matérias inflamáveis, nocivas, ácidos e lixívias de

baixa concentração carregados em reservatórios fechados:
grau de enchimento= 1 + cc(SU—t1
ou

1 + 35 cc

%

da capacidade

d) Para as matérias tóxicas, ácidos e lixívias de alta concentração
carregados em reservatórios fechados:
grau de enchimento
ou

1 + 35 cc

%

1 +

.

(5o_t)

da capacidade

4.2
Nas fórmulas, cc representa o coeficiente médio de dila
tação cúbica do líquido entre 15°C e 50°C, ou seja, para uma variação
máxima de temperatura de 35°C, e calcula-se segundo a fórmula
—

cc
=

dl5—d50
35Xd50

e t1 representa a temperatura média do liquido no momento do enchi
mento.
4.3 —As disposições do n.° 4.1 não se aplicam aos reservatórios
cujo conteúdo é mantido por um dispositivo de aquecimento a uma
temperatura superior a 50°C durante o transporte. Neste caso, o
grau de enchimento à partida deve ser tal, e a temperatura regulada
de tal maneira, que o reservatório, durante o transporte, não esteja
nunca cheio a mais de 95% e que a temperatura de enchimento não
seja ultrapassada.
5— Enchimento e aprovação de cisternas:
5.1 — Enchimento de cisternas:
As cisternas destinadas ao transporte de matérias liquidas, que
não estejam divididas em secções, com um volume máximo de
75001, por meio de divisórias estanques ou incompletas, devem
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circular utilizando um mínimo de 80% da sua capacidade, a
menos que circulem praticamente vazias.
Este valor mínimo de enchimento deve ser, todavia, observado
sempre que o compartimento da cisterna tenha um volume
superior a 20 m3.
Se a cisterna é dividida em compartimentos estanques, admite-se
que durante o transporte um ou mais compartimentos circulem
vazios desde que sejam satisfeitas as condições estabelecidas
no n. 5.2
5.2
O enchimento da cisterna deve ser feito de maneira que,
em condições normais de circulação, os pesos máximos admissíveis
sejam sempre respeitados, bem como a estabilidade do veículo.
5.3 —Para efeitos do estabelecido no n.° 5.1, devem ser conside
radas como líquidas as matérias cuja viscosidade cinemática a 20.°C
seja inferior a 25 St.
Aprovação da cisterna
Na aprovação de uma cisterna serão
observadas as condições impostas no n.° 5.2 e ainda o seguinte:
5.4
Se a cisterna é aprovada para o transporte de uma só matéria,
o peso bruto do veículo não deverá ser ultrapassado quando se
enche a cisterna com a taxa máxima prescrita para essa matéria (as
taxas máximas de enchimento são as previstas no n.° 4).
5.5
Se a cisterna é aprovada para o transporte de várias maté
rias, o peso bruto do veículo não deverá ser ultrapassado em qualquer
das seguintes hipóteses:
—

—

—

—

a) Cisterna
máxima
b) Cisterna
efectiva,

cheia com a matéria de menor peso específico à taxa
de enchimento prevista para essa matéria;
cheia com, pelo menos, 80% da sua capacidade total
com a matéria de peso específico mais elevado.

5.6
Para efeitos de aplicação do disposto nos números anteriores,
a Direcção-Geral de Viação determinará a capacidade efectiva de
cada cisterna, utilizando os meios adequados para o efeito.
Será admitido um erro máximo de 1% na capacidade efectiva
da cisterna relativamente à capacidade indicada no projecto. Não são
admitidas determinações de capacidades efectivas através de cálcu]os
baseados nas dimensões das cisternas.
6
Estabilidade:
—

—

A altura do solo ao centro de gravidade da cisterna totalmente
cheia não deve ultrapassar 110% da largura máxima de apoio
no solo (distância que separa os pontos externos de contacto
com o solo dos pneumáticos direito e esquerdo de um mesmo
eixo).
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7—Segurança:
A traseira do veículo deve possuir, a toda a largura da cisterna,
um pára-choques suficientemente resistente aos impactes pela
retaguarda,
O pára-choques é um dispositivo composto geralmente por uma
travessa e elementos de ligação às longarinas ou a qualquer
outro suporte, e deve obedecer às seguintes prescrições:
a) Entre a parede traseira da cisterna e o ponto mais próximo
do pára-choques deve existir uma distância de, pelo menos,
100 mm (esta distância é medida em relação ao ponto mais
recuado da parede da cisterna ou aos acessórios salientes
em contacto com a matéria transportada).
b) Deve ser montado tão proximo quanto possfvel da retaguarda
do veículo ou do reboque. Estando este vazio, o bordo iii’
ferior do dispositivo não deve ter nenhum ponto a uma
distância do solo superior a 55 cm.
c) A largura deste dispositivo não deve ser superior, em
qualquer das duas partes, à do eixo da retaguarda medida
nos pontos externos dos pneumáticos, excluindo a ovalização
destes próximo do solo, nem deve ser inferior em mais de
10 cm de cada lado à largura do mesmo eixo.
Quando existem vários eixos à retaguarda, deve consi
derar-se a dimensão do eixo mais largo.
d) A altura do perfil da travessa deve ser de 10cm pelo menos.
As extremidades laterais da travessa não podem ser dobradas
para a retaguarda, nem apresentar nenhum bordo cortante
para o exterior; esta condição é cumprida sempre que as
extremidades laterais da travessa apresentem para o exterior
arredondamentos, tendo um raio de curvatura de, pelo menos,
2,5 mm.
e) O pára-choques deve possuir uma resistência suficiente
às forças aplicadas paralelamente ao eixo longitudinal do
veículo e estar ligado às longarinas do veículo ou àquilo
que as substitui.
Esta prescrição é satisfeita se, durante ou após a aplicação
daquelas forças, a distância horizontal entre a retaguarda
do pára-choques e a retaguarda do veículo não ultrapassar
40 cm em qualquer dos pontos P1, P2 e P3. Esta distância
é medida não tomando em consideração qualquer parte do
veículo situada a mais de 3 m do solo, estando o veículo
vazio.
f) Os pontos P1 situam-se a uma distância de 30 cm dos planos
longitudinais tangentes às faces exteriores dos pneumáticos
do eixo da retaguarda; os pontos P2, que se situam sobre

1. Série
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a linha que une os pontos P1, estão
dispostos simetrica
mente em relação ao plano longitudinal
mediano do veículo,
a uma distância um do outro compree
ndida entre 70cm e
100 cm, inclusive podendo a posição exac
ta ser indicada pelo
construtor.
A altura relativamente ao solo dos pontos
P1 e P2 é definida
pelo construtor do veículo entre
as linhas horizontais que
limitam superior e inferiormente o pára
-choques. Esta altura
não deve, no entanto, ultrapassar 60 cm,
estando o veículo
vazio.
O ponto P3 situa-se a meio do segmento
de recta P2 P2.
g) Uma força horizontal igual a 12,5%
do peso bruto do veículo,
até ao máximo de 2,5 X l0 daN, deve
ser aplicada sucessiva
vamente aos 2 pontos P1 e ao pont
o P3.
Uma força horizontal igual a 50% do
peso bruto do veículo,
até ao máximo de IOX lO da N, deve
ser aplicada sucessivamente aos 2 pontos P2.
Estas forças atrás indicadas devem ser
aplicadas separadamente, podendo a ordem da sua aplic
ação ser especificada
pelo construtor.
h) Sempre que se proceda a um ensaio práti
co para a verificação
das prescrições indicadas deverão
observar-se as seguintes
condições:
1) O pára-choques deve estar ligad
o às longarinas do veí
culo ou àquilo que as substitui;
2) As forças prescritas devem ser aplic
adas por intermédio de
um sistema convenientemente artic
ulado (por exemplo,
por junta de cardan), paralelamente
ao plano longitu
dinal mediano do veículo, através
de uma superfície de
apoio com uma altura máxima
de 25 cm (devendo a
altura exacta ser indicada pelo construto
r) e uma largura
de 20 cm, tendo os bordos verticais um raio
de curvatura
de 5 mm±l mm, e cujo centro é colocado
sucessivamente nos pontos P,, P2 e P3.

$

—

Marcação:

8.1 —Cada reservatório deve ostentar uma
placa de metal resis
tente à corrosão fixada de forma perm
anente sobre o reservatório num
local facilmente acessível para fins de insp
ecção. Devem figurar sobre
esta placa, por estampagem ou qualquer
outro meio semelhante, pelo
menos, as inscrições indicadas abaixo. Adm
ite-se que estas inscrições

ORDEM DO EXfRCITO N.° 4

230

1.’ Série

sejam gravadas directamente nas paredes do próprio reservatório, se
as mesmas forem reforçadas de forma a não comprometer a resistência
do reservatório:
Número da aprovação;
Designação ou marca do fabricante;
Número de fábrica;
Ano de construção;
Pressão de ensaio em bar (pressão manométrica);
Capacidade em litros (para os reservatórios com vários comparti
mentos, a capacidade de cada um);
Temperatura de cálculo (apenas se for superior a 50°C ou infe
rior a 20°C);
Data (mês, ano) do ensaio inicial e do último ensaio periódico
a que foi submetido o reservatório;
Punção do perito que procedeu aos ensaios.
Por outro lado, a pressão máxima de serviço autorizada deve ser
inscrita nos reservatórios de enchimento e descarga sob pressão.
Devem inscrever-se no próprio reservatório ou sobre uma
8.2
placa:
—

Nome do utilizador;
Tara;
Peso máximo autorizado.
As cisternas e os veículos que as transportem devem ainda
8.3
ostentar as etiquetas de perigo e os painéis cor-de-laranja prescritos
na Portaria n.° 1045/80, de 10 de Dezembro.
9—Projecto de construção e montagem de cisternas para trans
porte de matérias perigosas:
Do projecto-tipo ou do projecto individual de um veículo-cisterna
deverão fazer parte obrigatoriamente os seguintes elementos:
—

a) Desenho à escala 1/20 representando, pelo menos, 3 alçados:
principal, planta e um alçado lateral que represente a
retaguarda do veículo. Este desenho será convenientemente
cotado e legendado, enumerando-se aqui todos os acessórios
e equipamentos da cisterna;
1) Memória descritiva contendo:
1) O nome técnico da matéria ou matérias a transportar de
acordo com o apêndice e da Portaria n.° 1045/80:
Número ONU de identificação da matéria;
A classe e número a que pertencem;
O peso específico referido a 1 5°C.

1.
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Quando as matérias venham referidas com indicação
da rubrica colectiva segundo a qual foram classificadas
como matérias perigosas devem ser indicados os pesos
específicos a 15°C da matéria mais leve e da matéria
mais pesada daquela rubrica colectiva;
2) Cálculo da superfície da secção do volume de cada com
partimento e do volume total.
Estes cálculos devem ser efectuados com base nas dimen
sões máximas indicadas no desenho (dimensão nominal
mais tolerância);
3) Descrição do equipamento de serviço, particularmente:
Sistemas de enchimento e de esvaziamento e respectivos
dispositivos de fecho;
Eventuais dispositivos de arejamento;
Eventuais válvulas de segurança;
Eventuais discos de ruptura;
Dispositivos para verificação do enchimento mínimo de
cada compartimento da cisterna;
Eventual protecção calorífuga;
4) Cálculo do momento flector máximo para cargas indi
cadas no n.° 3.2 e da tensão de tracção devida à flexão;
5) Cálculo da força exercida sobre os fundos devida à
pressão e a respectiva tensão de tracção resultante;
6) Verificação de que a tensão máxima admissível determi
nada para o material de que é construída a cisterna é
superior à tensão total da tracção;
7) Cálculo dos sistemas de ligação ao châssis, tendo em
conta as cargas indicadas no n.° 3.2;
8) Taras prováveis parciais do veículo-cisterna.
No caso de um projecto de reboque ou semi-reboque, a me
mória descritiva deve ser completada com os elementos que
constam da memória descritiva-tipo em vigor na Direcção-Geral de Viação.
Sempre que se julgue necessário, poderão ser exigidos outros
elementos indispensáveis à avaliação do projecto.

c) Declaração do responsável técnico pelo projecto, de acor
do com a minuta em anexo.
10— Processamento:
10.1
Quando se trate de um projecto-tipo, deverão ser enviados,
junto com o respectivo requerimento, 6 exemplares do desenho e da
memória descritiva, um dos quais devidamente selado.
—
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Verificando-se que o projecto tipo está elaborado de acordo com
as normas em vigor, o construtor será disso informado e iniciará o
fabrico do protótipo, o qual uma vez concluído, será inspeccionado e
verificada a sua conformidade com o projecto submetido à aprovação.
Com o pedido de inspecção deverá er enviado o relatório do perito
do organismo de controle que acompanhou a construção.
Todas as unidades construídas de acordo com o projecto tipo
aprovado serão inspeccionadas nas direcções de viação da área de
residência do transportador, que, além dos documentos habituais,
deverá fazer um requerimento de inspecção extraordinária (anexo II)
para emissão do certificado previsto pela Portaria n.° 1045/80, juntando
para o efeito uma declaração de conformidade com o protótipo e outra
de determinação volumétrica emitidas pelo organismo de controle que
acompanhou a construção, e ainda um termo de responsabilidade do
construtor de acordo com o anexo ii;.
O certificado só será emitido depois de o organismo competente
do Ministério da Indústria ter aposto o visto no verso do mesmo.
10.2—Quando se trate de um projecto individual, deverão ser
enviados à Direcção-Geral de Viação, junto com o respectivo requeri
mento, 3 exemplares do desenho e da memória descritiva, um dos quais
devidamente selado.
Aprovado o projecto, um dos exemplares do desenho e da memória
descritiva será enviado à direcção de viação da área da residência do
requerente. Quando a cisterna estiver construída será inspeccionada
nessa direcção de viação, devendo, para o efeito, o requerente, além dos
documentos habituais a entregar, fazer um pedido de inspecção extraor
dinária (anexo II), juntar o relatório do perito do organismo de controle
devidamente selado e ainda um termo de responsabilidade do cons
trutor (anexo iii).
O certificado será emitido depois de o organismo competente do
Ministério da Indústria ter aposto o visto no verso do mesmo.
Validade dos certificados:
11
—

A validade dos certificados previstos pela Portaria n.° 1045/80
termina, o mais tardar, 1 ano após a data da inspecção efec
tuada pela direcção de viação que procedeu a emissão do
certificado.
A revalidação do certificado é obtida quando se verifique em
inspecção que o veículo e os equipamentos da cisterna reúnem
•as condições de segurança para o transporte a que se destinam.
O pedido de inspecção será feito com a necessária antecedência,
de acordo com a minuta em anexo Iv e entregue na direcção de
viação da área da residência do transportador, juntamente com
o certificado a revalidar.

1
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Quando na regulamentação em vigor estejam previstos controles
periódicos do reservatório, o certificado só será revalidado
mediante a apresentação do relatório do perito do organismo
de controle que procedeu a esses exames juntamente com o
pedido de inspecção.
Direcção-Geral de Viação, 5 de Abril de 1982.— O Director-Geral, António Brito da Silva.

ANEXO 1
Termo de responsabilidade
(nome), morador em
freguesia d
concelho d
licen
ciado (ou bacharel) em Engenharia Mecânica, inscrito na Ordem dos
Engenheiros (ou Sindicato) com o n.°
declara tomar inteira respon
sabilidade pelo projecto da(s) cisterna(s) da marca
modelo.
elaborado de acordo com o estabelecido na regulamentação aplicável
ao transporte de matérias perigosas.
...,

...,

...,

...,

...,

Lisboa,. ../.../...
(assinatura reconhecida pelo notário)
(Em papel selado.)

ANEXO II
Requerimento para emissão de certificado
[nome (firma ou transportador)], morada .. (sede ou residência),
proprietária(o) do veículo
(automóvel, reboque, semi-reboque) com
a matrícula n.°
aprovado nessa Direcção-Geral pelo ofício
(número e data), para o transporte
(interno, internacional) rodoviário
das mercadorias perigosas das
Classes
...

...,

-

- -.

Números

-.
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requer a V.Ex. a marcação da inspecção extraordinária prevista na
Portaria n.° 1045/80, de 10 de Dezembro, para efeitos da emissão do
certificado de aprovação de veículos que transportem certas mercadorias
perigosas, para o que junta o relatório do organismo que acompanhou
construção e montagem da cisterna.
Lisboa,

. .

.

/ .1...
. .

(assinatura)
(Em papel selado.)

ANEXO III
Termo de responsabilidade
concelho d
licen
freguesia d
(nome), morador em
ciado (ou bacharel) em Engenharia Mecânica, director técnico da
modelo
com o número
declara que a cisterna da marca
firma
(número
destinada ao transporte dos produtos
de construção
e classe a que pertencem), foi construída e equipada de modo a satis
fazer todas as normas de segurança relativas ao transporte de matérias
perigosas actualmente em vigor.
...,

...,

...,

...,

...,

...,

...

...,

(assinatura reconhecida)
(nome),
(cargo na empresa) e na qualidade de representante
confirmo que
(nome) exerce o cargo de director técnico
da firma
nesta empresa.
(assinatura reconhecida)
(Em papel selado.)
...

...,

...

ANEXO IV
Requerimento para revalidação de certificado

(sede ou residência),
[nome (firma ou transportador)J, morada
proprietária(o) do veículo
(automóvel, reboque, semi-reboque), com
aprovado nessa Direcção-Geral pelo ofício
a matrícula n.°
(interno, internacional) rodoviário
(número e data), para o transporte
das mercadorias perigosas das
Classes
...

...

...,

...
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Números

requer a V. Ex. a marcação da inspecção extraordinária prevista na
Portaria ri.0 1045/80, de 10 de Dezembro, para efeitos da revalidação
do certificado de aprovação de veículos que transportem certas merca
dorias perigosas, para o que junta o certificado de aprovação do veículo
cisterna.

Lisboa, .../.../...
(assinatura)
(Em papel selado.)
(D. R.—1I Série, n.° 88, de l6Abr82.)
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Serviços Prisionais Militares
Quadro do pessoal a que se refere o artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 256/77, de 17 dc Junho, corrigido conforme o Decreto-Lei
n.° 271/81, de 26 de Setembro, e a Portaria n.° 962/si, de 10 de Novembro:
Direcção
dos
Scrviçoa

Categorias do pessoal

—

Total

Letre
de
cncimento

1
1
1
5
7
6
16
4

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

1
2

F
li ou

Pessoal míl&tar

Brigadeiro ou comodoro (‘) (b)
Coronel ou capitão-de-mar-e-guerra (2) (b)
Tencnte.coronel ou capitão-de-fragata C) (b)
Tenentes-coronéis ou capitães-de-fragata, majores ou capitães-tenentes
Capitães ou primeiros-tenentes (5) (b)
Tenentes ou segundos-tenentes (b)
Primeiros-sargentos () (‘) (b)
Praças (6) (b)
II

forte
Militar
de Caxias

—

1
1
—

(4)

(b)

5
4
—

1
4

—
—

1
—

3
6
15
—

Pessoal civil

a) Pessoal técnico:
Técnico do serviço social (principal)
Técnico do serviço social (de 1.0 classe ou de 2.0 classe)

1
1

—

i

b) Pessoal técnico-profissional e ou administrativo:
Adjunto administrativo
primeiros-oficiais
Segundos-oficiais
Técnico auxiliar do serviço social (principal, de 1.0 classe ou de 2.0 classe)
Terceiros-oficiais
Escriturários-dactilógrafos (principais, de 1.0 classe ou de 2.0 classe)
Fotógrafo principal
Fotógrafo (de 1.0 classe ou de 2.0 classe)
Técnico auxiliar de culinária (principal, de 1.0 classe ou de 2.0 classe)

1
3
5
—

8
10
—

—

—

1
1
3
1
3
11
1
1
1

2
4
$
11
21
1
1

1

1

L
1, K ou L
M
N, Q ou S

1

L ou M
j, L ou M

e) Pessoal operário e ou auxiliar:
1) Pessoal operário qualificado:
Encarregado de caldeiras (operário principal)
Encarregado de oficina auto (operário principal)
o
Electricista (operário principal)
Electricista (operário de 1.’ classe ou de 2.’ classe)
Mecânico de automóveis (operário principal)
Mecânico de automóveis (operário de 1.0 classe ou de 2.0 classe)
Mecânico electricista auto (operário principal, de 1.0 classe ou de 2.’ classe)
Bate-chapas (operário principal)
Bate-chapas (operário de 1.’ classe ou de 2.’ classe)
Pintor de automóveis (operário principal)
Pintor de automóveis (operário de 1.’ classe ou de 2.’ classe)
Torneiro mecânico (operário principal, de 1.’ classe ou de 2.0 classe)
Canalizador (operário principal, de 1.0 classe ou de 2.’ classe)
Carpinteiro (operário principal, de 1.0 classe ou de 2.’ classe)
Pedreiro de construção (operário principal, de 1.0 classe ou de 2.0 classe)
,

2) Pessoal operário semiqualificado:
Encarregado de estação de serviço (operário de 1.’ classe, de 2.0 classe ou
de 3.’ classe).

3
1
1
2
1
1
t
1
1
1
1
1
1
1

3
1
1
2
i
i
i
1
1
1
1
1
1
1
1

L
L
L
N ou P
1.
N ou P
L, N ou P
L
N ou P
L
N ou P
L, N ou P
1, N ou P
L, N ou P
1, N ou P

1

1

O. O ou R

1
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Direcção
dos
Serviços

Categorias do pessoal

3) Pessoal auxiliar:
Fiel (principal)
Fiel (de 1.’ classe ou de 2.’ classe)
Fiscal de obras (de 1.’ classe, de 2.’ classe ou de 3.’ classe)
Chefe de guardas
Primeiro-subchefe de guardas
Segundo-subchefe de guardas
Guardas (‘)
Cozinheiro (de 1.’ classe)
Cozinheiro (de 2.’ classe ou ajudante de cozinheiro)
Copeiro (de 1.’ classe, de 2.’ classe ou de 3.’ classe)
Telefonista principal
Telefonista (de 1.’ classe ou de 2.’ classe)
Motorista de pesados (de 1.’ classe ou de 2.’ classe)
Motorista de ligeiros (de 1.’ classe ou de 2.’ classe)
Contínuos (de 1.’ classe ou de 2.’ classe)
ttuxiliar de serviços (de 1.’ classe ou de 2.’ classe)
Porteiro (de 1.’ classe ou de 2.’ classe)

—
—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

2
—

—

3
—

Forte
Militar
de Caxias

1
5
1
1
1
2
78
1
2
1
1
2
15
3
14
36

1

Letra
de
vencimento

Total

1

L

5

O ou O

1
1
1
2
7$
1
2
1

N, O ou O
N
p

4
15
3
17
36
1

Q
R
N
P ou R
O, O ou R

o

L

O
N
O
S
S
S

ou S
ou P
ou O
ou T
ou T
ou T

—

(a) Os vencimentos são os devidos pela sua condição de militares.
(1,) Os militares são Indistintamente da Marinha, Exército ou força

Aérea.

(6)
(2)
(3)

É o director dos serviços. Excepcionalmente poderá ser um oficial superior no activo ou reserva.
É o subdirector dos serviços.
Excepcionalmente, major ou capitão-tenente ou capitão ou prlmeitotenente.
(4) Um é adlunto do director, outro,
do ramo de administração ou Intendência, para presidente do consetho administrativo, o terceiro chefiará
o serviço de saúde, o quarto será o responsável pelos serviços de aegu rança e o último pela contabilidade.
(5) Na DSPM:
Os capitães ou primeiros-tenentes chefiarão os serviços de pessoal, prislonal, logistica e transportes.
No FMC:
1 do serviço de material (ramo auto), no activo ou na reserva.
(6)
(7)

Do ramo de comunicaçfies/transmlss&s
1 do ramo de alimentação, 6 do serviço de saúde (enfermagem),
6
poderão ser guardas feminines.
(‘)

podendo estes ser substItuidos por pessoal civil devldsmcnte habilitado

Servicos Prisionais Militares, 11 de Marco de 1982.—O Director Interino.

1
(D. R.— li Série, n.° 8$. de l6Abr82.)
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ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
Caiia de Promulgação Nacional
STANAG
Em conformidade com o n.° 2 da Portaria n.° 283/80, de 24 de Maio
de 1980, transcreve-se o teor da Carta de Promulgação Nacional refe
rente ao STANAG 2031 (4° Edição):
«O STANAG 2031 (4.° Edição)

—

—

Proforma For Artillery Fire Plan
Modele de Plan de Feux D’Artilierie

entra em vigor no Exército em 25 de Agosto de 1980».
Estado-Maior do Exército, 22 de Abril de 1982.—O Chefe do
Gabinete do CEME, Mário Stoffel Martins, coronel de artilharia.

IV

—

AVISOS

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Gabinete do Ministro
Aviso n.° 2/82
No sentido de sistematizar num único diploma diversas disposições
que regulam as operações de crédito ao consumo que tenham subja
centes vendas a prestações e de lhes dar adequada publicidade, o
Banco de Portugal, sob a orientação do Ministro de Estado e das
Finanças e do Plano, no uso da competência que lhe é atribuida pelos
artigos 16.° e 26.° da sua Lei Orgânica e em regulamentação do estatui
do no artigo 28°, alínea b), dessa mesma Lei Orgânica, determina
o seguinte:
l.°
1
Nas operações de crédito ao consumo que tenham
subjacentes vendas a prestações de bens não contemplados no n.° 4°
deste aviso, as taxas aplicáveis pelas instituições de crédito só podem
ser acrescidas de:
—

—

Sobretaxa de juro- de 2,75%, para o Fundo de Compensação;
Taxa única de serviço de 4,25%, aplicável para cobertura de
despesas de cobrança e demais encargos.
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2— Quando da aplicação da sobretaxa de 2,75%, repercutida pelo
vendedor sobre o comprador, possa resultar para este uma taxa anual
superior ao limite fixado no n.° 2 do n.° 44.° da Portaria n.° 602/79,

de 21 de Novembro, com a redacção que lhe deu a Portaria n.° 62/80,
de 27 de Fevereiro, as instituições de crédito reduzirão a referida
sobretaxa em valor correspondente ao do excesso verificado.
2. Nas operações de crédito ao consumo que tenham subjacentes
vendas a prestações de bens constantes do n.° 4° deste aviso, as taxas
aplicáveis pelas instituições de crédito só podem ser acrescidas das
comissões de cobrança e doutros encargos previstos no Despacho
Normativo n.° 333/80, de 24 de Setembro, e nas demais normas em
vigor, não havendo lugar à aplicação da taxa única de serviço nem
da sobretaxa para o Fundo de Compensação.
1
Nas vendas a prestações de bens constantes do n.° 4.°
3.°
deste aviso, a taxa máxima anual a cobrar pelo vendedor ao compra
dor—a qual incidirá sobre os montantes sucessivamente em dívida
dependerá do prazo de venda e será igual
após o desembolso inicial
à taxa máxima permitida às instituições de crédito para as operações de
crédito ao consumo que tenham os mesmos prazos, com um acréscimo
de 1,5% para as vendas até 1 ano ou de 1,75% para as vendas a prazo
superior a 1 ano.
2— As comissões e outros encargos bancários referidos no n.° 2.
do presente diploma podem ser repercutidos pelo vendedor sobre o
comprador, nas condições cio artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 457/79,
de 21 de Novembro.
4.° Não é devida sobretaxa de juro para o Fundo de Compensação
nas operações de crédito ao consumo que tenham subjacentes vendas
a prestações dos seguintes bens:
—

—

—

a) Veículos e outro equipamento de tipo e para fins agrícolas,
industriais e comerciais, excepto automóveis ligeiros de passa
geiros ou mistos de passageiros e carga de peso bruto inferior
a 2500 kg;
b) Autocarros de passageiros;
c) Automóveis ligeiros de passsageiros e mistos de passageiros e
carga para transporte público, táxis e carros de aluguer;
d) Veículos e equipamento para combate a incêndios;
e) Ambulâncias;
f) Triciclos, cadeiras, com ou sem motor, ou automóveis ligeiros
de passageiros, para uso próprio, de modelo utilitário e com
cilindrada não superior a 1600 em3, quando adquiridos por
deficientes civis ou militares com grau de incapacidade igual
ou superior a 60%, atestado pela Direcção-Geral de Saúde ou

pelos serviços médicos militares competentes, não podendo a
isenção ser fruída por cada beneficiário relativamente a mais

1.’ Série
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de um veículo em cada 5 anos, salvo no caso de acidente
involuntário com danos irrecuperáveis, de roubo ou de outro
motivo extraordinário que conduza à eliminação do veículo
em circunstâncias justificadas, comprováveis pelas autoridades
competentes.
Ficam revogados os avisos do Banco de Portugal de 17 de
Novembro de 1979, de 29 de Julho de 1980 e de 30 de Junho de 1981,
publicados no Diária da República, 1.’ Série, de 24 de Novembro de
1979, de 8 de Agosto de 1980 e de 20 de Julho de 1981, respectivamente.
50

Ministério das Finanças e do Plano, 31 de Março de 1982.—O
Ministro de Estado e das Finanças e do Plano, João Maurício Fernaizdes
Salgueiro.
(D. R. —1 Série, n.° 86 de l4Abr82.)

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Secretaria de Estado das Finanças
Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários
e Agentes da Administração Pública fADSE)
Aviso
No prosseguimento da linha de acção que vem sendo seguida
por esta Direcção-Geral em ordem a melhorar os cuidados de saúde
oferecidos aos seus beneficiários e em condições mais favoráveis,
da-se conhecimento de que foram celebrados acordos com as seguintes
entidades e nas modalidades indicadas:
Hemodiálise:
Clínica de Chek-Up, no Barreiro.
Este acordo abrange os serviços prestados no âmbito antes referido
e serão inteiramente gratuitos para os benificiários que provem a
impossibilidade de se tratarem em qualquer estabelecimento hospitalar
oficial.
Tomografia axial computorizada:
ISU—Estabelecimentos de Saúde e Assistência, S. A.
R. L.
Hospital da CUF.
—

Este acordo abrange os serviços prestados no âmbito antes refe
rido, devendo os interessados apresentar-se munidos de uma requisição
médica de qualquer especialidade, com restrição à clínica geral. No
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acto destes exames deverão os beneficiários liquidar à instituição
referida 20% do custo efectivo dos mesmos, não sendo esta importân
cia susceptível de qualquer reembolso por parte desta Direcção-Geral.
Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Àgentes da
Administração Pública (ADSE), 2 de Abril de 1982.— O Director
-Geral, Francisco Rodrigues Porto.
(D. R.

—

II Série, n.° 86, de l6Ahr82.)

V

—

RECEIFICAÇõES

Estado-Maior do Exército
Rectificação
Por ter sido publicada com inexactidão na O. E. —1 Série, n.° 1,
de 31 de Janeiro de 1982, a Portaria respeitante ao modelo do Brasão
de Armas do Regimento de Engenharia n.° 1, se procede à seguinte
rectificação:
Na linha 10 da pág. 21, onde se lê: «ferrado», deve ter-se:
(<forrado)>.
Estado-Maior do Exército, 28 de Abril de 1982.
Gabinete do CEME, Mário Stoffei Martins, coronel.

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército

Amadeu Garcia dos Santos, general
Está conforme.
O Ajudante-General

Mário Firmino

Miguel, general

O Chefe do

ç

:

1

‘:

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

ORDEM

DO

,

EXÉRCITO

1. SÉRIE
N.0 5/31 DE MAIO DE 1982

Publica-se ao Exército o seguinte:

1— DECRETOS-LEIS

MIMSTÉRIO DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES
Decreto-Lei n.° 186/82
de 15 de Maio
As multas aplicáveis nos sectores do trânsito e transportes, que
têm em vista reprimir actos ilícitos meramente contravencionais, encon
tram-se manifestamente desajustadas face ao processo inflacionário
desenvolvido ao longo dos últimos anos, tendo por tal motivo dimi
nuído consideravelmente o respectivo efeito preventivo.
Impõe-se, assim, recuperar tais penas pecuniárias como factor
dissuasório das transgressões, através da sua ajustada actualização,
para o que se actualizaram quantitativos de multas fixados por diver
sos diplomas legais.
Nestes termos:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo 201.0
da Constituição, o seguinte:
Artigo l.° As multas fixadas nos Decretos-Leis n.° 45299, de
9 de Outubro de 1963, e 175/80, de 29 de Maio, nos ‘Decretos
n.° 37272, de 31 de Dezembro de 1948, 46066, de 7 de Dezembro
de 1964, 47 123, de 30 de Julho de 1966, 48 396, de 22 de Maio de

)t
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1968, 49 020, de 23 de Maio de 1969, e 4/72, de 5 de Fevereiro, no
Decreto Regulamentar n.° 34/78, de 2 de Outubro, e nas Portarias
n.°’ 20393, de 26 de Fevereiro de 1964, 31/75, de 18 de Janeiro,
126/75, de 27 de Fevereíro, 212/78, de 18 de Abril, 344/78, de 20
de Junho, e 1045/80, de 10 de Dezembro, são alteradas nos termos
seguintes:
a) As multas previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo 6.° do
Decreto-Lei n.° 45299, de 9 de Outubro de 1963, passam a ser
de, respectivamente, 3000$, 6000$ e 20 000$;
b) Os montantes de multas referidos no Decreto-Lei n.° l7/D,
de 29 de Maio, passam a ser de 12 500$, nos artigos 34.°,
n.° 3, 41.°, n.° 1, 48.0 e 51.°, de 6000$, no artigo 35.°, n.0 3,
de 1500$, no artigo 36.0, n.°’ 1 e 2 de 12 500$ e de 25 000$,
no artigo 37.°, n. 1, de 25 000$, no artigo 38.° de 12500$,
17 500$ e 25 000$, flOs artigos 39.°, 40.° e 43.°, de 25 000$ e
50 000$, no artigo 42.°, n.° 1, de 60 000$, no artigo 42., n.0 1,
de 60000$, no artigo 42.°, n.° 4, alíneas a) e b), e de 750$ e
1500$, no artigo 45.°, n.° 2;
c) Os montantes de multas referidos no Regulamento de Trans
portes em Automóveis, aprovado pelo Decreto n.° 37272, de
31 de Dezembro de 1948, passam a ser de 30000$, no ar
tigo 209.° de 15 000$, 22 500$ e 30000$, no artigo 210.°, de
1000$, no artigo 213.°, de 100$, no corpo do artigo 217.°,
passando os dos seus § 1.0 e 4.° a, respectivamente, 200$ e
1000$, e de 2000$, no § 2.° do artigo 218.°;
d) Os montantes de multas referidos no Decreto n.° 46066, de
7 de Dezembro de 1964, passam a ser de 20 000$, 30000$
e 40000$, no ar.tigo 64.°, de 15 000$, 25 000$, no artigo 66.°,
de 15000$, 22 500$ e 30000$, nos artigos 67.° e 70°, de 1000$,
no artigo 72.0, de 1500$ e 500$, no artigo 73.°, de 3000$, no
artigo 74.°, e de 2000$, no artigo 75.°;
e) Os montantes de multas referidos no Decreto n.° 47 123, de
30 de Julho de 1966, passam a ser de ‘1000$, 5000$, 20000$ e
5000$, respectivamente nas alíneas a), b), c) e d) do artigo 2.°, de
5000$, no n.° 1 do artigo 3.° e no artigo 4.°, de 10000$, 30000$
e 50000$, no n.° 3 do artigo 5.°, de 5000$, no artigo 6.° e no
n.° 2 do artigo 7.°, de 3000$, no n.° 3 do artigo 8.°, no n.° 3
do artigo l2.°, no n.° 3 do artigo 13.° e no n.° 4 do artigo 14.°,
de 1500$, no artigo 10.°, de 5000$ e 1500$, no n.° 4 do ar
tigo 11.°, de 1000$, nos artigos 16.° e 18.°, e de 30000$, no
n.° 2 do artigo 17.0;
f) As multas previstas no artigo 6.° do Decreto n.° 48 396, de 22
de Maio de 1968, passam a ser de 25 000$, na alínea a), e de
12 500$ nas alíneas 1, e c);
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g) As multas previstas no n.° 1 do artigo 4.° e no n.° 1 do ar
tigo 7.° do Decreto n.° 49 020, de 23 de Maio de 1969, passam
a ser de, respectivamente, 1500$ e 3000$;
h) As multas previstas no Decreto n.° 45/72, de 5 de Fevereiro,
passam a ser de 30 000$, 25 009$ e 15 000$, respectivamente
nos n.° 1, 2 e 3 do artigo 89.°, e ‘de 3000$ no artigo 90.°;
i) As multas previstas no Decreto Regulamentar n.° 34/78, de
2 de Outubro, passam a ser de 1500$ e 5000$, respectivamente,
nas alineas a) e b), do n. 1, de 3000$ e 5000$, no n.° 2, e de
7500$ e 15 000$, no n.° 3, todos do artigo l3.°, de 7500$ no
artigo 14.°, e de 12500$, no artigo 15.°;
j) As multas previstas nos § l.° e 2.° do n.° 5.° da Portaria
n.° 20 393, de 26 de Fevereiro de 1964, passam a ser de, res
pectivamente, 20 000$ e 3000$;
1) A multa prevista no n.° 3.° da Portaria n.° 31/75, de 18 de
Janeiro, passa a ser de 5000$;
m) A multa prevista no n.°
da Portaria n.° 126/75, de 27 de
Fevereiro, passa a ser ‘de 3000$;
n) A multa prevista no n.° 6.’ da Portaria n.° 212/78, de 18 de
Abril, passa a ser de 200$;
o) As multas previstas no n.° 6.’ da Portaria n.° 344/78, de 20 de
Junho, passam a ser de, respectivamente, 2000$ a 10000$ e
de 1000$ a 5000$;
p) A multa prevista n’o n.° 19.’ da ‘Portaria n.° 1045/80, de 10
de Dezembro, passa a ser de 5000$ a 20000$.
Art. 2.’ A redacção dos corpos dos artigos 19.’ e 208.’ e dos
artigos 211.’, 212.’, 214.’ e 215.’ do Regulamento de Transportes em
Automóveis, aprovado pelo Decreto n.° 37272, de 31 de Dezembro
de 1948, passa a ser a seguinte:
5•0

ARTIGO 19.0
O abandono do exercício da indústria, por tempo superior a
30 dias seguidos ou 90 interpolados, dentro do período de 1 ano,
salvo caso fortuito ou de força maior, implica o cancëlamento
da licença e a aplicação da multa de 7500$.

ARTIGO 208.’
A realização, sem título de licenciamento, de transportes
públicos de aluguer e colectivos de passageiros são punidos com
as muitas de, respectivarnente, 25 000$ e 40000$.

246

ORDEM DO EXËRCITO N.° 5

1. Série

ARTIGO 211.’
1—São punidos com a muita de 12500$:

a) A transgressão dos artigos 8.°, 20°, 27.° e seus parágra
fos, e 41.°;
b) A recusa de prestação de serviços nos termos deste Re
gulamento;
c) A inobservância de quaisquer disposições deste Regu
lamento relativas a tarifas;
d) Os transportes de aluguer realizados para além do raio
de círculo fixado;
e) Os transportes a que se refere o § 1.0 do artigo 1.0,
quando ralízados sem licença para além do percurso
fixado ou com inobservância das disposições regula
mentares estabelecidas nos termos do disposto no § 2.°
do mesmo artigo.
2— São punidas com a multa de 15 000$:
a) A transgressão do artigo 144.°;

b) A inobservância dos contratos ou esquemas de reparti
ção de tráfego ou de serviço combinado;
c) A não realização dos desdobramentos a que se refere
o artigo l27.°, quando compatíveis com o material dis
ponível;
d) A realização de carreiras em horários diferentes dos
aprovados, quando, pelas circunstâncias em que se veri
fique, não possa ser imputada a um atraso involun
tário.
l.° A desobediência ao sinal de paragem por parte de um
condutor de um automóvel ligeiro de aluguer, quando o veículo
circule com o sinal de livre, ou de um condutor de um veículo
de transporte colectivo, quando não circule com a indicação de
completo, será punida com a multa de 1500$.
§ 2.° A tentativa de inobservância das disposições relativas
a tarifas é punida com a multa de 3000$.
ARTIGO 2l2.°
São punidas com a multa de 1500$:
a) As transgressões dos artigos
l30.° e parágrafo único
do artigo 139.°;
b) A inobservância dos horários aprovados.
4•0,
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ARTIGO 214.°
É punida com a multa de 750$ a transgressão do artigo 1l.°
desde que os condutores apresentem os documentos no prazo de
8 dias.
§ único. Se os documentos mencionados não forem apresen
tados no prazo consignado neste artigo, serão os condutores pu
nidos com a multa de 1500$.
ARTIGO 215.°
O excesso de carga transportada em automóveis de merca
dorias será punido com a multa, expressa em escudos, que resulta
da aplicação da fórmula representando E o número de quilo-

M=

Ex (l,SN+2)
N

gramas em excesso de carga e N o número de toneladas de carga
útil.
§ 1.0 A mesma multa será aplicada pelo não cumprimento
das limitações de carga estabelecidas para a passagem sobre pontes
e obras de arte, sendo E, neste caso, o excesso de carga verificado
em quilogramas e N a carga máxima, em toneladas, admissível
na referida passagem.
§ 2.° Para os efeitos do disposto no corpo deste artigo e no
parágrafo anterior, nenhum condutor se poderá escusar a levar
o veículo à pesagem nas balanças em serviço das entidades fiscali
zadoras que se encontrem num raio de 5 Km do local onde se
verificou a intervenção da autoridade.
§ 3•0 Sempre que o excesso de carga transportada seja supe
rior à carga útil autorizada, o veículo será imobilizado até que
a carga em excesso seja descarregada.
§ 40 Para efeitos do disposto no parágrafo anterior, a enti
dade fiscalizadora poderá ordenar a deslocação acompanhada do
veículo até local apropriado para a descarga.
5.° Tratando-se de veículos de matrícula estrangeira, a carga
útil a considerar para a aplicação do disposto no corpo deste
artigo não poderá exceder a que resultaria para o veículo em
questão dos limites máximos estabelecidos no artigo 18.° do
Código da Estrada.
§ 6.° A inobservância do disposto nos § 2.° e 4•0 será punida
com a multa de 40000$.
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Ar.t. 3.° A redacção dos artigos 76. e 82.° do Decreto
de 7 de Dezembro de 1964, passa a ser a seguinte:

n.°

46 066,

ARTIGO 76.°
A falsidade substancial ou a viciação formal das declarações
documentais e informações legalmente exigíveis serão punidas nos
termos seguintes:
a) Multa de 1 500$, nos casos de falsidade meramente culposa;
b) Multa de 3000$, nos casos de falsidade intencional ou
dolosa;
c) Multa de 4000$, nos casos de viciação formal.

§ único. As sanções atrás estabelecidas serão aplicadas sem
prejuízo da responsabilidade criminal que a cada passo possa
caber e do cancelamento da licença em causa.
ARTiGO 82.°
Qualquer transgressão das disposições do Decreto-Lei
n.° 45 331, de 28 de Outubro de 1963, ou do presente decreto,
que não seja especialmente punida, fica sujeita à multa de 1000$.
Art. 4•Q A redacção do n.° 3 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 74/79,
de 4 de Abril, passa a ser a seguinte:
ARTIGO 7.

Os infractores serão sempre punidos com as multas de
3
12 500$, pelo n.° 1, e de 3000$, pelo n.° 2, ambos do presente
artigo.
—

Art. 5.° A redacção do n.° 2 do artigo 16.° do Decreto-Lei
n.° 448/80, de 6 de Outubro, passa a ser a seguinte:
ARTIGO 16.°
2— Pata além do cancelamento, os infractores serão ainda
punidos com as multas de 12 500$, pela alínea a), de 5000$, pela
alinea b), e de 3000$, pela alinea c), todas do número anterior.
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Art. 6.° As multas fixas passam a ser variáveis, graduadas entre
o limite mínimo ora fixado pelo presente diploma e um limite má
ximo equivalente ao quíntuplo do limite mínimo.

Art.
o pagamento voluntário das multas, nos termos do n.° 1
do artigo 70.° do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 39 672, de 20 de Maio de 1954, deve ser efectuado sempre pelo
mínimo.
Art. 8.0 As disposições dos artigos dos Decretos n.°’ 37 272, de
31 de Dezembro de 1948, e 46 066, de 7 de Dezembro de 1964, a que
se referem, respectivamente, os artigos 2.° e 3.° do presente diploma,
poderão ser alteradas por decreto regulamentar.
Art. 9.° Os quantitativos das multas previstas nos diplomas a que
o presente decreto-lei se reporta poderão ser alterados por portaria
do Ministro da Habitação, Obras Públicas e Transportes.
Art. l0.° O disposto no presente diploma entrará em vigor 30 dias
após a data da sua publicação.
7•0

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de Abril de
Francisco José Pereira Pinto Batsetnão.
1982.
—

Promulgado em 5 de Maio de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHO EANEs.

Decreto-Lei n.° 187/82
de 15 de Maio
As multas previstas no Código da Estrada, cujos montantcs foram
fixados pelo Decreto-Regulamentar n.° 40/77, de 16 de Junho, têm
em vista reprimir actos ilícitos meramente contravencionais.
Tais quantitativos deixaram de constituir factor dissuasorio de
transgressões, em resultado do processo inflacionário desenvGlvido
durante os últimos anos.
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Nestes termos:
Considerado o disposto no § único do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.0 39 672, de 20 de Maio de 1954:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo 201.°
da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0 Os quantitativos mínimos das multas, actualmente apli
cáveis por infracção às disposições do Código da Estrada, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 39 672, de 20 de Maio de 1944, são modificados
nos termos seguintes:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
Ii)
1)

1)
k)

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

de 20$ passam para 50$;
de 100$ passam para 300$;
de 200$ passam para 600$;
de 400$ passam para 1000$;
de 600$ passam para 1500$;
de 1000$ passam para 3000$;
de 2000$ passam para 5000$;
de 4000$ e 5000$ passam para 10000$;
de 10 000$ passam para 20000$;
de 20000$ passam para 30 000$;
de 30 000$ passam para 50000$.

Art. 2.° Exceptuam-se do disposto no artigo anterior os quanti
tativos previstos no n.° 7 do artigo 14.° do Código da Estrada para
as restantes contravenções, que passam para 400$, e ainda o previsto
no terceiro parágrafo do n.° 8 do artigo 26.° do Código da Estrada,
no que se refere somente à paragem e estacionamento na berma da
auto-estrada, que se fixa em 800$.
Art. 3.° Os novos quantitativos de multas fixados no artigo 1.0
do presente diploma aplicar-se-ão às disposições do Código da Estrada
alteradas pelo Decreto Regulamentar n.° 4/82, de 15 de Janeiro.
Art. 4.° As multas previstas no Código da Estrada continuam a
ser varáveis, graduadas entre um limite mínimo correspondente ao
valor fixado pelo presente diploma e um limite máximo equivailente
ao quíntuplo do limite mínimo.
Art. 5.° O pagamento voluntário das multas, nos termos do n.°
do artigo 70.° do Código da Estrada, deve ser efectuado sempre pelo
mínimo.
Art. 6.° Os quantitativos das multas previstos no Código da Es
trada podem ser alterados por portaria do Ministro da Habitação,
Obras Públicas e Transportes.
Art.
O disposto no presente diploma entra em vigor 30 dias
após a sua publicação.
7•0

1. Série
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Visto e aprovado em Conselho de Ministros de
20 de Abril de
1982.
francisco Josá Pereira Pinto BaIsemío.
Promulgado em 5 de Maio de 1982.
—

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHo EANES.
(D.R.—I Série, n.° 110, de 15Mai82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei n.° 194/82
de 21 de Maio
Considerando a conveniência em actualizar, nas cartas-patentes
dos oficiais dos 3 ramos das forças armadas, as designações dos novos
postos de oficiais-generais, de acordo com o estabelecido pelos
Decretos-Leis n.°’ 329-A/75 e 230/77, respectivamente de 30 de
Junho
e de 2 de Junho;
Considerando a necessidade em actualizar a designação do ramo
emissor e, bem assim, a fórmula do juramento de fidelidade
inscrito
naquele documento:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0 A carta-patente é o documento tradicionalmente
adop
tado como forma de encarte dos oficiais das forças armadas.
Art. 2.°
1
A carta-patente é conferida no acto de acesso ao
primeiro posto de oficial dos quadros permanentes das forças
arma
das. As promoções serão averbadas na mesma carta, não
devendo
escriturar-se a promoção relativa a qualquer posto sem que
o tenham
sido as promoções aos postos anteriores.
2
Nas cartas-patentes serão averbadas as passagens dos oficiai
s
para as situações de reserva e de reforma.
3 —Poderão ainda, a requerimento dos interessados, ser efec
tuados averbamentos de quaisquer factos respeitantes
à função ou
carreira dos oficiais.
4—Nas folhas serão coladas e inutilizadas, pela entidad
e que
fizer qualquer dos averbamentos anteriormente mencionados,
estam
pilhas fiscais de valor correspondente à taxa devida nos
termos das
disposições em vigor na data do averbamento.
Art. 3.°_ 1
Correrá por conta do interessado o pagamento
do custo do impresso da carta-patente, da capa do modelo oficial
em
que as folhas devem ser conservadas e, bem assim, das
estampilhas
fiscais a que se refere o n.° 4 do artigo anterior.
—

—

—

—

ORDEM DO EXERCITO N.° 5

252

l. Série

2— A nenhum oficial das forças armadas que tenha ascendido
ao primeiro posto do seu quadro, sido promovido ou transitado para
a situação de reserva ou reforma poderão ser liquidados vencimentos
correspondentes ao novo posto ou situação sem que prove possuir
devidamente escriturada a sua carta-patente ou tenha já cumprido as
formalidades legais necessárias ao seu encarte.
As entidades administrativas encarregadas de liquidarem ven
3
cimentos ou quaisquer abonos em contravenção com o disposto neste
artigo incorrerão em responsabilidade pecuniária correspondente ao
dobro da taxa devida pelo encarte ou averbamento.
Os modelos das cartas-patentes, em anexo ao pre
1
Art. 4.°
sente diploma, constam de um desdobrável em 3 folhas, tendo cada
uma as seguintes dimensões: 22,5 cmX 13,5 cm.
2—Este desdobrável será acompanhado de uma capa de pro
tecção, da qual constará o escudo nacional precedido dos dizeres
«FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS» e seguido das indicações
«CARTA-PATENTE’>.
O verso da primeira folha conterá o juramento de fidelidade,
3
nos seguintes termos:
—

—

—

—

Juro, por minha honra, como português e como oficial d...
(Exército, Armada ou Força Aérea), guardar e fazer guardar a
Constituiução da República; cumprir as ordens e deveres militares
de acordo com as leis e regulamentos; contribuir com todas as
minhas capacidades para o prestígio das forças armadas e servir
a minha Pátria em todas as circunstâncias e sem limitações, mes
mo com o sacrifício da própria vida.
Art. 5. O termo de passagem da carta-patente será assinado pelo
Presidente da República.
Art. 6.° As cartas-patentes dos modelos em anexo aos Decretos-Leis n.°’ 33 014 e 39 839, respectivamente de 28 de Agosto de 1943
e de 4 de Outubro de 1954, mantêm-se em vigor para Os oficiais a
quem hajam sido conferidas à data da entrada em vigor do presente
decreto-lei.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução de 24 :de Março de
1982.
Promulgado em 7 de Abril de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO
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DECRETOS REGULAMENTARES

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DO PLANO,
DOS ASSUNTOS SOCIAIS
E DA REFORMA ADMINISTRATIVA
Decreto Regulamentar n.° 25/82
de 5 de Maio
No prosseguimento de uma política de actualização anual das
prestações de segurança social, procede-se, pelo presente diploma, à
revisão dos montantes das prestações familiares.
Deste modo, depois de, durante os 6 anos que mediaram entre
1974 e 1980, os montantes daquelas prestações terem permanecido
fixos, com descida apreciável do seu valor real, é possível, pelo ter
ceiro ano consecutivo, proceder ao respectivo aumento, com garantia
de manutenção e, nalguns casos, subida substancial dos valores reais
das prestações.
Nestes termos:
O Governo decreta, nos termos da alinea c) do artigo 202.° da
Constituição, o seguinte:
Artigo l. Os valores ‘das prestações pecuniárias fixadas no De
creto Regulamentar n.° 26/81, de 12 de Junho, são alterados nos ter
mos do presente diploma.
Art. 2.°
1
O abono de família é atribuído nos montantes
mensais seguintes:
—

—

a) 1 descendente, 450$;
b) 2 descendentes, 900$;
c) 3 descendentes, 1420$;
d) Por cada ‘descendente a mais, 600$.
2— O montante mensal do abono de família relativamente ao
quarto descendente e seguintes será, porém, de 800$, tratando-se de
agregados familiares cujos rendimentos ilíquidos mensais sejam infe
riores a uma vez e meia a remuneração mínima garantida à generali
dade ‘dos trabalhadores.
Art. 3.°
1
O abono complementar a crianças e jovens defi
cientes é atribuído nos montantes mensais e dentro dos limites de idade
seguintes:
—

—

a) 800$, até aos 14 anos de idade;
b) 1200$, até aos 18 anos de idade;
c) 1600$, até aos 24 anos de idade.
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2— O subsídio mensal vitalício é concedido no montante mensal
de 2200$.
Art. 4.°
1
O montante do subsídio de nascimento é de 5500$.
—

—

2— O quantitativo mensal do subsídio de aleitação é de 1080$.
3
O montante do subsídio de casamento é de 4800$.
—

4— O montante do subsídio de funeral é de 6500$.
Art. 5.° O presente diploma entra em vigor em 1 de Junho de
1982.
Francisco José Pereira Pinto Balsemõo
João MaurícJo Fernan
des Salgueiro Luís Eduardo da Silva Barbosa
José Manuel Me
neres 5ampaio Pimentel.
—

—

—

Promulgado em 26 de Abril de 1982.

Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHo EANEs.
(D.R.—I Série, n.° 103, de 05Mai82.)

III

—

PORTARIAS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército

Portaria
Nos termos do artigo 34. da Portaria n.° 24 107 de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo do Brasão de Armas do Serviço
de Material, cuja reprodução consta da gravura anexa à presente por
taria e com a descrição heráldica seguinte:
Escudo de prata, dois malhos de negro em faixa, o da dextra
em barra e o da sinistra em banda, acompanhados em ponta
por uma bigorna do mesmo e uma arruela de vermelho ao meio
do escudo.
Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três quartos
—

—

para a dextra.
—

—

—

—

Correia de vermelho perfilada de oiro.
Paquife e virol de prata e de negro.
Timbre: Uma áspide de negro com ventre de prata, olhos
e linguada de vermelho, sustendo uma chama do mesmo e

um cadinho de prata.
Divisa: Num listel de branco, ondulado sotoposto ao escudo,
em letras de negro, maiúsculas, de estilo elzevir, «ENGENHO
E ARTE».
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Grito de Guerra: Num listel de branco, ondulado sobreposto
ao escudo, em letras de negro, maiúsculas, de estilo elzevir,
«FORÇA!».
Simbologia e aluiso das peças:
—O ESCUDO simboliza a forja onde, ao longo dos séculos,
forjadores, alfagemes e armeiros moldaram, corrigiram, açaca
laram e bruniram espadas e armaduras.
O MALHO, símbolo da iniciação cabírica, representa a activi
dade demiúrgica. Figura em duplicado para indicar o esforço
do movimento conjugado, no trabalho de equipa.
—A BIGORNA, companheira permanente do forjador, é o
ponto de apoio essencial à realização da obra humana.
A ARRUELA, lembrando o metal levado ao rubro, recorda
a matéria a afeitar.
Mestres das artes do ferro e do fogo, continuadores dos
avoengos mulciberes, os homens do Serviço de Material pre
figuram na tecnologia hodierna a herança lendária de Vulcano
que, com os seus Ciclopes, na força Ígnea dos vulc&s, forjou
os raios que Júpiter brandia do alto do Olimpo.
O TIMBRE representa a fundição a CHAMA avivada
pelo forte
a ÁStPIDE
envolve o CADINHO onde a liga
recordando BARTOLOMEU DA COSTA,
metálica é fundida
Patrono do Serviço de Material.
Figura multifacetada de cientista, de técnico e de militar, a
sua actividade no campo restrito do trabalho dos metais ficou
assinalada pela organização e desenvolvimento da Fundição
de Artilharia no Arsenal do Exército, pela sua inventiva na
descoberta e aplicação de novos métodos e novas ligas e na
elaboração de técnicas revolucionárias de fundição que lhe
permitiram fundir de um jacto só a estátua equestre de El-Rei
D. José.
A divisa ENGENHO E ARTE sintetiza as qualidades básicas
do artífice em busca permanente da perfeição.
FORÇA! é o grito de guerra a recordar o esforço constante
para bem servir.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Os esmaltes significam:
A PRATA: a pureza permanentemente procurada no aper
feiçoamento •da obra.
O VERMELHO: o esforço constante e abnegado de servir.
O NEGRO: a sabedoria essencial ao desenvolvimento da técnica
e dos métodos.

—

—

—

Estado-Maior do Exército, 10 de Fevereiro de 1982—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
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BRASÃO DE ARMAS DO SERVIÇO DE MATERIAL

(Anexo à portaria do EME, 1OFe82)
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Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.e 24 107 de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército, publicar a iluminura do Brasão de Armas do Regimento
de Infantaria do Funchal, cuja reprodução a preto e branco, bem como
a sua descrição heráldica, constam da Portaria de 3 de Fevereiro de
1972, publicada na O.
n. 2— I. Série, paginas 56 e 57.
.

Estado-Maior do Exército, 12 de Fevereiro de 1982—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
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LVTANDO
BRASÃO DE ARMAS DO REGIMENTO DE INFANTARIA
DO FUNCHAL

(Anexo à portaria do EME, l2Fe82)
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MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES
Secretaria de Estado dos Transportes Interiores
Direcção-Geral de Viação
Portaria n.° 464i/82
de 4 de Maio
A generalidade das disposições regulamentares relativas a caracte
rísticas técnicas de veículos automóveis e às condições necessárias à
sua admissão em circulação já não corresponde à evolução tecnológica
verificada no sector, nem às condições de segurança e comodidade que
é possível garantir e está longe das normas europeias e internacionais
nesta matéria, designadamente da legislação dos países membros da
CEE e das recomendações da CEE/ONU.
A remodelação parcial do Regulamento do Código da Estrada que
se pretende com a presente portaria deverá ter sequência em futura
regulamentação doutras matérias; considerou-se, todavia, prioritário
definir com mais clareza e rigor as características técnicas a que
devem obedecer os veículos pesados de passageiros, pelas repercussões
que essa definição pode vir a ter nas condições de segurança em que
o transporte de passageiros é efectuado e pela simplificação que se
espera vir a produzir na apreciação de projectos de carroçamento.
Regulamentam-se ainda a atribuição da lotação em veículos de mer
cadorias e mistos, procurando uma melhor caracterização deste tipo
de veículos, e as características das placas retrorreflectoras destinadas
a sinalizar a retaguarda de veículos pesados e longos.
Assim, considerando o disposto no artigo 2.° do Decreto n.° 39 987,
de 22 de Dezembro de 1954:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Secretário de
Estado dos Transportes Interiores, o seguinte:
l.° Os artigos 14.°, 17.°, 20.’, 21.°, 23.’, 24.°, 25.°, 29.’ e 30.’ do
Regulamento do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto n.° 39 987,
de 22 de Dezembro de 1954, são alterados nos termos seguintes:
ARTIGO 14.’

Lotação, peso bruto e velocidade máxima
1
A Direcção-Geral de Viação determinará, no acto de
aprovação das marcas e modelos, a lotação, o peso bruto e as
demais características dos veículos automóveis e reboques.
Por lotação compreender-se-á o número de pessoas que o
veículo pode transportar, incluindo o condutor. Por peso bruto
—

ORDEM DO EXËRCITO N.° 5

270

1.° Série

compreender-se-á o conjunto da tara e da carga quc o veículo
pode transportar. Por tara compreender-se-á o peso do veículo
m ordem de marcha sem passageiros nem carga, com o reserva
tório cheio de combustível, líquido de arrefecimento, lubrifican
tes, ferramentas e roda de reserva, quando esteja prevista a sua
existência. Atribuir-se-á a cada lugar o peso de 70 kg, sem prejuízo
do disposto no n.° 3.
2— A lotação de automóveis ligeiros de passageiros e mistos
que não possuam lugares individuais e das cabinas dos veículos
de mercadorias será fixada de harmonia com as dimensões dos
respectivos bancos, nos termos seguintes:
a) No banco da frente só haverá 2 lugares ao lado do con
dutor se o plano que passa pelo eixo do volante de
direcção, paralelamente ao plano longitudinal do veí
culo, distar, pelo menos, 30 cm da porta mais proxima e
100 cm ou 110cm da outra, medidos a meia altura das
costas do banco, conforme a alavanca de mudanças de
velocidades estiver ou não situada na coluna do volante
e desde que daí não resultem dificuldades para o con
dutor; em qualquer caso, a cada passageiro correspon
derá um espaço mínimo de 40 cm da largura do assento;
b)
c)

3
A lotação dos automóveis pesados de passageiros será
fixada de harmonia com o projecto apresentado pelos interessados,
nos termos do n.° 2 do artigo 20.°, tendo em atenção o peso bruto
fixado para o veículo e as disposições aplicáveis dos artigos 20.°,
23.°, 24.°, 25°, 29.° e 30.° do presente Regulamento.
Para este efeito atribuir-se-á a cada lugar o peso de 70kg
no caso de veículos das categorias ii e iii, de 65kg no caso de
veículos da categoria i e de 40 kg no caso de veículos destinados
exclusivamente ao transporte escolar; ao lugar do condutor será
atribuído um peso de 75 kg e aos lugares a que se refere o n.° 5
do artigo 30.° um peso de 70 kg. Às bagagens a transportar em
compartimentos próprios atribuir-se-á o peso mínimo de 100 kg/m°;
se a bagagem for transportada sobre o tejadilho, considerar-se-á
um peso mínimo de 75 kg/m2 sobre a superfície do tejadilho
equipada para transporte dc bagagem.
4—
A lotação que for fixada em inspecção não pode sofrer
5
alteração, salvo se s veículos tiverem sido submetidos a repara
ção ou alterações que a justifiquem. Carecem, porém, os respec
tivos projectos de prévia aprovação pela Direcção-Geral de Via
ço.
—

—
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6— O peso bruto dos veículos automóveis e reboques será
o que for indicado pelo construtor na documentação a que se
refere o artigo 13.°, desde que se verifiquem as limitações impostas
no Código da Estrada e no presente Regulamento.
No caso de ser ultrapassada qualquer limitação, será o peso
bruto reduzido para o valor conveniente.

7— O peso bruto rebocável dos veículos automóveis ligeiros
e pesados, bem como dos tractores agrícolas, corresponderá à
capacidade máxima de carga rebocável e será o indicado pelo
consttutor na documentação a que se refere o artigo 13.°, desde
que se verifiquem as limitações impostas no Código da Estrada
e no presente Regulamento, desígnadamente nos artigos l8.°, n.° 2,
e 27.°, n.° 6, do Código da Estrada.
No caso de ser ultrapassada qualquer limitação, será o peso
bruto rebocável reduzido para o valor conveniente.
8—
9—
10—
ARTIGO 17.°
I1umhiaço

3—
4—As luzes a que se referem os n.°’ 1 e 7 do artigo 30.° do
Código da Estrada devem estar colocadas, à frente, a uma altura
do solo não superior a 155 cm e, à retaguarda, a uma altura do
solo compreendida entre 40cm e 190cm e, em qualquer dos
casos, nunca a mais de 40cm dos bordos que limitam as dimen
sões máximas do veículo, salvo o disposto no n.° 8 do referido
artigo.
Os mínimos dos automóveis ligeiros e pesados não podem,

em caso algum, estar colocados a menos de 30cm do plano lon
gitudinal de simetria do veículo.
5—
6—
7—

8
O sinal de travagem a que se refere o n.° 5 do artigo 30.°
do Código da Estrada será constituído por 1 ou 2 luzes de cor
—

vermelha ou alaranjada, colocadas à retaguarda, a uma altura
do solo compreendida entre 40cm e 155 cm. Quando o sinal for

constituído por 2 luzes, estas serão colocadas simetricamente, em
relação ao plano longitudinal de simetria do veículo.
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9
As placas de sinalização a que se refere o n.° 4 do ar
tigo 30.° do Código da Estrada serão rectangulares e terão a cor,
inscrições e dimensões constantes do quadro 19 anexo ao presente
Regulamento, obedecendo ainda ao seguinte:
—

a) As placas identificadoras dos veículos automóveis ou
conjuntos de veículos cujo peso bruto exceda 3500kg
serão em material retrorreflector amarelo combinado
com material vermelho fIuorcccnte, de acordo com
os modelos 1, 2 e 3 do quadro 19;
b) Os veículos longos serão sinalizados com placas, pos
suindo fundo amarelo retrorreflector e bordo vermelho
fluorescente, tendo a inscrição «VEÍCULO LONGO» a
preto, de acordo com os modelos 4 e 5 do mesmo
quadro;
c) As placas do modelo 3 só serão admitidas se a utiliza
ção dos modelos 1 e 2 for impossível, tendo em atenção
as carcterísticas da caixa do veículo;
d) Todas as placas a que se refere este número serão colo
cadas à retaguarda dos veículos, num plano vertical per
pendicular ao plano longitudinal médio do veículo e
simetricamente em relação a este, de modo a serem
inteiramente visíveis, qualquer que seja a carga do veí
culo; as dos modelos 2, 3 e 5 serão colocadas o mais
próximo possível das extremidades dos veículos, mas
de modo a não formarem saliências sobre as faccs late
rais dos mesmos;
e) O bordo inferior das placas deverá ficar sempre em
posição horizontal e a sua altura ao solo estará compre
endida entre 0,50cm e 150 cm, não sendo permitido,
nos veículos pesados de mercadorias de caixa aberta, a
aposição das placas nos taipais da retaguarda e sendo
obrigatória a sua colocação de forma a serem visíveis
quando o taipal estiver aberto;
f) Todas as placas deverão estar fixadas de forma inamo
vível, mantendo-se sempre limpas e em bom estado de
conservação.
Só poderão ser utilizadas placas de modelos aprovados
pela Direcção-Geral de Viação.
10— Os indicadores de mudança de direcção a que se refere
o n.° 6 do artigo 30° do Código da Estrada poderão ser de qual
quer dos seguintes tipos:
a) 2 braços móveis com o comprimento mínimo de 15 cm,
dotados de luz contínua alaranjada e colocados, um
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de cada lado do veículo, a uma altura do solo compreen
dida entre 50cm e 190 cm;
b) 2 luzes intermitentes de cor branca ou alaranjada para
a frente e vermelha ou ataranada para a retaguarda,
colocadas uma de cada lado do veículo, a uma altura
do solo compreendida entre 50 cm e 190 cm;
e) 2 luzes intermitentes de cor branca ou alaranjada para
a frente e 2 luzes intermitentes de cor vermelha ou
alaranjada para a retaguarda, em qualquer dos casos
a uma altura do solo compreendida entre 40 cm e 190cm
e a uma distância mínima de 30 cm do plano longitu
dinal de simetria do veículo.
11—As luzes de instalação facultativa devem ser colocadas
ao mesmo nível ou em nível inferior ao das luzes regulamentart:
que lhes correspondem.
12—As lanternas de iluminação das chapas de matrícula da
retaguarda, bem como do sinal de reboque, serão colocadas de
modo a iluminarem unicamente essas chapas.
13—As medidas indicadas nos númcros anteriores para a
colocação dos dispositivos luminosos não incluem o diâmetro dos
vidros, com excepção das que se referem às alturas máximas.
14— A contravenção ao disposto neste artigo será punida
com multa de 400$ a 2000$ ou de 200$ a 10005, consoante se
trate, respectivamente, de luzes ou de reflectores.
ARTIGO 20.°
Caixas

3—
4—As caixas dos veículos automóveis só poderão prolongar-se além do eixo da retaguarda até uma distância igual a 50%
da distância entre eixos. •Nos automóveis pesados de mercadorias
de cabina avançada e nos automóveis pesados de passageiros
aquele limite poderá ser excedido até uma distância indicada pelo
construtor e não superior a 60 % da distância entre eixos. Nos
automóveis equipados com caixas especiais o mesmo limite pode,
com autorização da Direcção-Geral de Viação, ser excedido sem
prejuízo do disposto no número anterior.
Contudo, nos automóveis pesados de passageiros nenhuma parte
do veículo poderá passar além de um plano vertical paralelo à
face lateral do mesmo e distando desta 80 cm quando o veículo
descreve uma curva com o ângulo de viragem máximo das rodas
directrizes.
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5—
6—

7—A altura interior das caixas fechadas dos veículos dos
tipos «ambulância» e «funerário» não poderá ser inferior a 120 cm.
Nos automóveis ligeiros do tipo misto esta altura não poderá ser
inferior a 115 cm, sendo 90cm do tecto ao assento e 25cm do
assento ao leito da caixa.
8—
9—O leito das caixas não deverá apresentar saliências que
prejudiquem a comodidade dos passageiros.
Porém, e sem embargo do disposto no n.° 3 do artigo 24.° e no
n.° 3 do artigo 29.°, o leito das caixas poderá apresentar declives
cuja inclinação em automóveis pesados de passageiros da catego
ria i não deverá exceder 6%, podendo atingir 8 % para trás de
um plano transversal-vertical situado 150 cm à frente da linha cen
tral do eixo da retaguarda; a inclinação determinar-se-á com o
veículo vazio e situado numa superfície plana e horizontal.
Igualmente os automóveis pesados de passageiros poderão ter
degraus transversais situados no leito da caixa, devendo a sua
altura estar compreendida entre 15 cm e 25 cm. Contudo, se hou
ver um degrau situado junto à última fila de bancos, deverá ter
uma altura inferior a 20 cm e uma profundidade mínima de 30 cm.
Este degrau não será considerado para efeito de verificação da
altura interior do veículo.
10—
11—
12
Passam a ser cores cativas das viaturas da Polícia de
Segurança Pública o azul-forte e o cinzento, combinados.
A contravenção ao disposto neste número será punida com a
multa de 2000$ a 10000$.
13 —Passam a ser cores cativas dos automóveis ligeiros de
passageiros de aluguer o preto, na parte inferior, e o verde-mar,
na parte superior.
A contravenção ao disposto neste número será punida com a
multa de 1000$ a 5000$.
—

ARTIGO 21.°
Portas e janelas

2—
As portas deverão proporcionar abertura fácil, quer do
3
interior, quer do exterior.
—
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As portas de correr ou de dobrar só serão permitidas desde
que facilmente manobráveis e de perfeita segurança. As portas de
uma única folha devem abrir de trás para frente.
Nos veículos pesados de passageiros, qualquer porta coman
dada a distância deverá dispor de um comaido no interior e outro
no exterior, ambos situados na proximidade da porta e utilizáveis
apenas em caso de necessidade.
Nestes veículos, quando a visibilidade directa do condutor não
for suficiente, deverão ser instalados dispositivos ópticos que lhe
permitam ver claramente as zonas interior e exterior de acesso às
portas.
A contravenção ao disposto neste número será punida com a
multa de 1000$ a 5000$.
4
Nos automóveis ligeiros de passageiros devem existir por
tas de um e do outro lado da caixa, salvo nos casos especialmente
autorizados pela Direcção-Geral de Viação.
Nos automóveis mistos deverá existir uma jorta no painel da
retaguarda que proporcione acesso fácil ao compartimento de
carga, de tal forma que o bordo inferior da porta não fique a
um nível superior ao pavimento contínuo do compartimento.
Nos automóveis pesados de passageiros a altura ao solo
5
do primeiro degrau de acesso não poderá exceder 43 cm, medidos
com o veículo vazio e colocado numa superfície plana e horizontal;
nos veículos da categoria 1 aquela altura não ioderá, porém, ser
superior a 40 cm; a profundidade mínima deste degrau deverá ser
de 30 cm. A altura de quaisquer outros degraus que não sejam
os referidos no n.° 9 do artigo anterior não poderá ser superior
a 30 cm e a sua profundidade não será inferior a 20 cm. Em qual
quer caso, dever-se-á poder assentar sempre sobre eles uma super
fície rectangular com as dimensões mínimas de 38 cmX2O cm.
Todos estes degraus deverão ser revestidos de material com coefi
ciente de aderência elevado e não deverão apresentar arestas cor
tantes.
Nos automóveis mistos com peso bruto superior a 2500 kg,
a altura ao solo do primeiro degrau de acesso não poderá exceder
43 cm, medidos nas condições atrás referidas; a altura de quaisquer
outros degraus de acesso não poderá ser superior a 30 cm e a
sua profundidade não será inferior a 20cm; em qualquer E,
dever-se-á poder assentar sobre eles uma superfície rectangular
com as dimensões mínimas de 38 cmX2O cm.
Nos veículos automóveis destinados exclusivamente ao trans
porte de crianças haverá uma única porta para entrada e saída
destas, situada à direita do condutor e pelo mesmo comandada do
—

—
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seu lugar. A porta deverá permitir ao condutor ver do seu lugar,
através dela, o pavimento.
Nos veículos pesados de passageiros a largura das portas deve
ser tal que garanta um espaço livre mínimo de 60 cm para entrada
e saída de pasageiros, no qual não poderão estar compreendidos os
dispositivos destinados a auxiliar a subida e descida, com que
aqueles veículos devem estar equipados.
As portas deverão garantir uma altura livre mínima de 170 cm.
6— Nos automóveis pesados de passageiros deverão existir
saídas de emergência nos termos definidos neste número. Para
esse efeito, considerar-se-ão saídas de emergência:
a) Portas de emergência: deverão poder ser abertas facil
mente, quer do interior, quer do exterior; não poderão
ser servocomandadas nem de correr e deverão poder
manter-se abertas com um ângulo mínimo de 100°;

b) Janelas de emergência: deverão poder ser ejectadas
ou abertas fácil e rapidamente, quer do interior, quer
do exterior, ou serão de vidro de segurança fácil de
quebrar com a ajuda de dispositivo apropriado;
c) Portas de serviço: poderão ser utilizadas como saídas de
emergência; no entanto, se forem servocomandadas, de
verão poder ser fácil e rapidamente abertas manualmente.
As saídas de emergência deverão estar colocadas de tal modo
que a diferença do número de saídas entre cada lado do veículo
não seja superior a 1 e deverão estar distribuídas uniformemente
ao longo do comprimento do veículo.
Será sempre garantido o fácil acesso a qualquer saída de emer
gência, devendo a altura míníma do bordo inferior das janelas ao
pavimento interior do veículo estar compreendida entre 50cm
e 100 cm. Todas as saídas referidas neste número que não sejam
portas de serviço deverão estar assinaladas no interior e no exterior
com a inscrição: «Saída de emergência».
O número mínimo de saídas de emergência será de 3, se a
lotação não exceder 23 lugares, 4, se a lotação estiver compreen
dida entre 24 e 36 lugares, e 5, se exceder 36 lugares.
As dimensões mínimas das portas de emergência serão de
55 cmX 125 cm; as janelas de emergência deverão ter uma área não
inferior a 4000 cm’, garantindo sempre uma superfície rectangular
livre mínima de 50 cmX7O cm.
Além das saídas de emergência, estes veículos só poderão ter
no painel esquerdo uma porta destinada à entrada e saída do
condutor.
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A contravenção do disposto neste número será punida com a
multa de 1000$ a 5000$.
7—

8
Nos automóveis pesados de passageiros e mistos de caixa
fechada a cada banco deverá, sempre que possível, corresponder
uma janela.
9—
—

ARTIGO 23.°
Lugar do condutor
O lugar do condutor deve estar colocado de forma a
permitir que este disponha de boa visibilidade e maneje todos os
—

comandos com facilidade e sem prejuízo da vigilância contínua
do caminho.
O banco do condutor será estofado e regulável longitudinal
mente; nos veículos pesados de passageiros este banco deverá
ainda ser regulável na vertical.
2— Nos veículos pesados de passageiros o lugar do condutor
deve ser separado dos passageíros e convenientemente isolado de
modo que os dispositivos de comando fiquem fora do alcance dos
passageiros.
Se for autorizado o transporte de passageiros de pé na proxi
midade do lugar do condutor, este deve ser eficazmente protegido
por um dispositivo fixo, sólido e capaz de proteger o condutor
contra qualquer choque ou pressão provocados pelos passageiros.

3
Com excepção dos tratactores agrícolas e dos motociclos,
todos os veículos automóveis deverão ter cabinas para resguardar
convenientemente o lugar do condutor, sempre que este lugar
não esteja situado no interior da caixa do veículo. As cabinas
serão rígidas e quando independentes das caixas, distarão destas,
pelo menos, 3 cm.
Se o lugar a que este artigo se refere estiver situado no
interior da caixa do veículo deverá, nos veículos de mercadorias,
ser eficientemente protegido contra qualquer deslocação de carga;
nos veículos mistos deverá existir, para o mesmo efeito, uma
antepara parcial ou total que delimite o compartimento desti
nado às mercadorias.
—

ARTIGO 24.°
Lugar dos passageiros
1
Os lugares para passageiros deverão distribuir-se no
interior dos veículos por forma a assegurar a maior estabilidade
e de tal modo que a resultante das forças representadas pelos
—
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pesos de passageiros fique situada à frente do eixo traseiro e a
urna distância deste não inferior a 5% da distância entre os
eixos do veículo.
Os bancos serão címodos e convenientemente estofados e
deverão estar virados iara a frente, salvo nos casos referidos
na alínea b) do número seguinte e nos casos especiais autorizados
pela Direcção-Geral de Viação.
2—Nos automóveis pesados de passageiros os bancos deve
rão estar solidamente fixos ao veículo e respeitar as condi
ções seguintes:
a) O espaço livre mínimo entre bancos orientados no
mesmo sentido (quadro 17, cota A) deverá ser de
65 cm ou 68 cm ou 74 cm, consoante se trate de
veículos das categorias 1, II ou iii, respectivamente;
h) O espaço livre entre bancos orientados em sentidos
opostos deverá ser de 130 cm (quadro 17, cota 3).
Estes bancos só serão permitidos nos veículos da
categoria i;
c) A altura da parte superior dos assentos ao pavimento
poderá variar entre 40 cm e 50cm (quadro 17, cota C);
no entanto, junto às cavas das rodas esta altura poderá
ser reduzida para 35 cm, desde que haja uma superfície
para colocar comodamente os pés;
d) A profundidade mínima dos assentos devará ser de
40 cm (quadro 17, cota D);
e) O espaço livre mínimo à frente dos assentos deverá
ser de 25cm (quadro 17, cota E); este espaço será alar
gado para 35 cm (quadro 17, cota F) no espaço desti
nado à colocação dos pés;
j) À frente dos lugares situados na proximidade imediata
de urna porta ou plataforma deverá existir um res
guardo com uma altura míníma de 65 cm a partir do
pavimento;
g) A largura mínima de cada lugar sentado, medida a
partir do plano mediano desse lugar, deverá ser de
20cm (quadro 17, cota H) para o assento nos veículos
das categorias i e o e de 22,5 cm nos da categoria lo;
a largura mínima disponível de cada lugar sentado,
medida a partir do mesmo plano, deverá ser de 22,5 cm
(quadro 17, cota G), numa altura compreendida entre
27 cm e 65 cm acima da superfície do assento; nos
veículos da categoria iii os bancos serão individuaig
e deverão dispor, pelo menos, de um apoio para os
braços;
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h) A altura mínima da almofada do encosto será de 50 cm.
Os planos das costas dos bancos e dos respectivos
assentos formarão entre si um ângulo mínimo de 94°;
os veículos da categoria iii deverão dispor de encostos
reclináveis;
i) Os bancos não poderão ser colocados por forma a redu
zir o espaço livre destinado à entrada e saída dos
passageiros;
1) A distância entre a parte posterior das costas de um
banco e qualquer painel não poderá se inferior a 5 cm,
medidos a uma altura de 50 cm acima do assento; em
em qualquer caso, esta distância não poderá ser infe
rior a 3 cm.
As dimensões correspondentes às cotas A, B, C e D serão
medidas no plano mediano de cada lugar sentado, com o assento
e as costas não comprimidos e com os encostos na posição não
reclinada.
Nos automóveis pesados das categorias i e II poderão
3
ser transportados passageiros em pé nas coxias e nos veículos
da categoria i esse transporte poderá ainda ser efectuado nas
plataformas; porém, não será permitido o transporte de passa
geiros em pé na zona situada à frente do plano vertical que passa
pela parte anterior das costas do banco do motorista, na sua
posição mais recuada; este limite devará ser assinalado por uma
faixa marcada no pavimento, com 5 cm de largura, de cor viva
e contrastante.
Considera-se plataforma toda a zona livre de bancos que
abranja a largura máxima interior do veículo; só poderão, toda
via, ser permitidas pIe taformas em veículos da categoria ; e
desde ctue se encontrem em frente de uma porta para saída de
passageiros.
Reservar-se-á sempre para cada passageiro de pé uma área
mínima de 1500 cm2, à qual deverá corresponder uma altura livre
mínima de 185 cm; deverão existir dispositivos de apoio em
número suficiente para os passageiros de pé.
A contravenção ao disposto neste número será punida com
a multa de 400$ a 2000$. Esta importância será aplicada por
cada passageiro transportado em contravenção ao disposto neste
número.
Os veículos destinados exclusivamente ao transporte es
4
colar deverão respeitar as condições fixadas para os veículos da
categoria ii nas alíneas c), e), f), g), h), i) e 1) do n.° 2, ficando,
porém, dispensados, no que concerne à alínea g), de respeitar
a largura mínima disponível de cada lugar sentado.
—

—
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A profundidade mínima dos assentos a que se refere a alí
nea d) poderá ser reduzida para 35 cm. O espaço livre mínimo
entre bancos, referido na alínea a) do mesmo n.° 2, poderá ser
reduzido para 60 cm.
Nos veículos automóveis mistos com peso bruto superior
a 2500 kg o espaço livre mínimo entre bancos (quadro 17, cota A)
deverá ser de 65 cm, medidos nos termos do n.° 2 deste artigo.

5—
ARTIGO 25.°
Coxias
1
Considera-se coxia o espaço que permite aos passageiros,
a partir de qualquer lugar ou fila de lugares, o acesso a qual
quer outro lugar ou fila de lugares ou a portas de serviço.
A coxia não compreende o espaço situado à frente de um
lugar ou fila de lugares até uma profundidade de 30cm, que é
destinado aos pés dos passageiros sentados; não compreende tam
bém os degraus nem o espaço situado à frente de um lugar ou
fila de lugares e exclusivamente destinado aos passageiros que os
ocupam.
As coxias situadas em frente das portas devem ter, pelo
2
menos, 60 cm de largura.
As restantes coxias não podem ter largura inferior a 45 cm,
35 cm ou 30 cm, consoante se trate de veículos das categorias
1, II ou III, respectivamente.
—

—

SECÇÃO V
Disposições especiais aplicáveis aos automóveis
pesados de passageiros
ARTIGO 29.°
Os automóveis pesados de passageiros classificar-se-ão de
acordo com as categorias seguintes:
—

Categoria 1
Compreenderá veículos concebidos de forma
a permitir a fácil deslocação dos passageiros em per
cursos com paragens frequentes, dispondo de lugares
sentados e em pé;
—
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Categoria o
Compreenderá veículos concebidos para o
transporte de passageiros sentados, podendo, no entanto,
transportar passageiros em pé, na coxia, em percursos
de curta distância;
Categoria iii
Compreenderá veículos concebidos e equi
pados para efectuar transportes de longo curso; estes
veículos serão concebidos de modo a assegurar o con
forto dos passageiros sentados e não poderão transportar
passageiros em pé.
—

—

2— Os quadros dos veículos a que este artigo se refere
serão de modelos especialmente construídos para o transporte
de passageiros.
3
As caixas destes veículos sÓ poderão exceder a largura
do rodado mais largo em 12 cm para cada lado, serão fechadas
e terão ao longo da coxia central uma altura interior mínima
de 180 cm, salvo se se tratar de veículos de 2 pisos, em que
esta altura poderá ser reduzida para 175 cm. Os veículos das
categorias i e ii nos quais esteja previsto o transporte de passa
geiros em pé deverão ter uma altura interior mínima de 200 cm,
sem embargo do disposto no n.° 3 do artigo 24.
—

4—O reservatório de combustível deverá obedecer às con
dições seguintes:
a) Estar instalado no exterior dos compartimentos da caixa
reservados a pessoas, bagagens ou mercadorias e por
forma a ficar protegido das consequências de uma coli
são frontal ou pela retaguarda do veículo;
b) Ser instalado de forma a evitar saliências e bordos
cortantes;
c) A parte inferior do reservatório deve estar completa
mente livre de modo que as perdas ou fugas de com
bustível atinjam directamente o solo sem qualquer
obstrução;
d) O orifício de enchimento deve ser acessível apenas do
exterior da caixa e ficará situado a uma distância mí
nima de 25 cm de qualquer porta; quando colocado
nos painéis laterais, não deve formar saliências relati
vamente às superfícies adjacentes.
5
As baterias de acumuladores deverão estar instaladas no
exterior dos compartimentos destinados às pessoas, bagagens ou
mercadorias, solidamente fixas e convenientemente isoladas.
—

ORDEM DO EXCRCITO N.° 5

282

1. Série

6
As instalações eléctricas devem estar correctamente dis
postas de modo que os cabos fiquem convenientemente isolados,
fixos e protegidos contra curto-circuitos.
—

7—O nível sonoro do ruído no interior destes veículos deverá
estar conforme ao estipulado na norma portuguesa sobre carac
terização do ruído no interior dos automóveis pesados de passa
geiros.
8
Com excepção dos veículos da categoria i, todos os
automóveis pesados destinados ao transporte de passageiros deverão
trazer uma caixa contendo material de primeiros socorros, de
conservação fácil, a fixar por despacho do director-geral de
Viação, depois de ouvida a Direcção-Geral de Saúde.
—

9—A contravenção ao disposto nos n.° 2 a 7 deste artigo
será punida com a multa de 1000$ a 5000$ e a contravenção ao
disposto no n.° 8 com a multa de 2000$ a 10000$.
SECÇÃO VI
Disposições especiais aplicáveis a automóveis
utilizados em transportes públicos de passageiros
ARTIGO 30.°
Os automóveis ligeiros e pesados utilizados em trans
portes públicos de passageiros devem ter:
—

a) Pelo menos uma roda completa de reserva em condições
de imediata utilização;
b) Extintores de incêndio em condições de imediato fun
cionamento, colocados em locais bem visíveis e de fácil
alcance;
c) O ferramental e acessórios que, pela Direcção-Geral de
Viação, forem considerados indispensáveis.
Exceptuam-se do disposto nas alíneas a) e c) deste número
os automóveis pesados de passageiros da categoria i.
As características dos extintores e demais disposições regu
lamentares serão fixadas por despacho do director-geral de
Viação, depois de ouvido o departamento oficial competente.
2— Os veículos a que este artigo se refere deverão estar
sempre em perfeito estado de asseio e conservação, tanto interior
como exteriormente.

1. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 5

283

3
Além dos dispositivos luminosos exigidos no artigo 30.
do Código da Estrada, é obrigatória a instalação, no interior
dos automóveis utilizados no transporte público de passageiros,
de um sistema de iluminação que nos automóveis pesados será
permanente e deverá permitir a fácil leitura em todos os lugares
sem, no entanto, prejudicar a boa visibilidade do condutor ou dos
condutores de outros veículos que por ele passem. Deverão
ainda ser convenientemente iluminados os degraus a que se refere
o n.° 5 do artigo 21.°
4—Os veículos a que o presente artigo se refere deverão
dispor de, pelo menos, 2 portas, podendo ser ambas de serviço
ou uma de serviço e outra de emergência; porém, os veículos
das categorias e II com lotação superior a 17 lugares deverão
possuir 2 portas no painel lateral direito destinadas à entrada e
saída de passageiros. Os veículos das categorias i e ii com lotação
superior a 60 lugares deverão dispor de, pelo menos, 3 portas
de serviço, todas no painel direito; para este efeito, considerar-se-á
como porta dupla a que tiver um espaço livre mínimo de 120 cm,
medido nos termos do n.° 5 do artigo 21.°
5— O lugar a que se refere o artigo 198.° do Regulamento
de Transportes em Automóveis poderá ficar situado na coxia,
em frente da porta de entrada de passageiros; nos veículos da
categoria iii será permitida a colocação de um banco destinado ao
guia, o qual poderá ficar situado na coxia, em frente da porta
anterior.
Em qualquer dos casos, o banco será móvel e provido de
dispositivo que permita a sua fácil recolha, de tal forma que,
quando não utilizado, sela garantida a largura mínima estipulada
para a coxia.
6— Os veículos pesados deverão ter no seu interior dis
positivos para o transporte de bagagem, podendo para o mesmo
fim ter grades no tejadilho. Exceptuam-se desta disposição os
veículos em que esteja previsto o transporte de passageiros em
pé e os veículos de 2 pisos. que, no entanto, deverão ter espaço
disponível e devidamente assinalado, na proximidade de uma
porta, para a colocação de bagagem.
7— Nos veículos pesados a que este artigo se refere as
janelas deverão dispor de cortinas ou dispositivos equivalentes.
8
Nos veículos das categorias i e ii deverá ser garantido
um sistema de ventilação adequado e eficiente, tendo em consi
deração a lotação prevista para o veículo. Os veículos da cate
goria iii deverão estar equipados com um sistema de ar condicio
nado. Em todos os veículos referidos nesse artigo deverá haver
um sistema para desembaciamento eficaz do pára-brisas.
—

—
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9— Os veículos das categorias i e ri deverão dispor de um
sinal, acústico ou luminoso, a ser usado pelo cobrador ou pelos
passageiros, para determinarem a paragem e o recomeço da
marcha do veículo; nos veículos da categoria i deverá ainda
existir um dispositivo acústico adequado para assinalar aos
passageiros o fecho de qualquer porta servocomandada, situada
para trás do eixo anterior do veículo.
10—A afixação de anúncios só pode ser feita em zonas do
veículo e nas condições previamente aprovadas pela Direcção-Geral de Viaço.
II
Os lugares referidos no n.° 1 do artigo l62.° do Regula
mento de Transportes em Automóveis serão devídamente assina
lados através da afixação, em local bem visível, do distintivo
constante do quadro 18, que deverá ser de material autocolante.
12—A contravenção ao disposto no presente artigo será
punida com a multa de 1000$ a 5000$.
—

1° A secção vi do capítulo iii do Regulamento do Código da
Estrada passará a ser designada como secção vir.
3o
A categoria que, nos termos do artigo 29.°, n.° 1, do Regula
mento do Código da Estrada, for artibuída aos veículos pesados
de passageiros deverá constar do respectivo livrete de circulação,
onde será inscrita na característica «caixa», completando o artigo 27.°,
n.° 2, alínea a), 3.°, do mesmo diploma.
4.° As dúvidas surgidas na aplicação da presente portaria serão
esclarecidas por despacho do director-geral de Viação, a publicar na
2. série do Diário da Repábtica.
5.° A presente portaria entra em vigor 15 dias após a sua publi
cação, com excepção de nova redacção dada ao artigo 17.° do
Regulamento do Código da Estrada que entrará em vigor conjun
tamente com o artigo l. do Decreto Regulamentar n.° 4/82, de
‘15 de Janeiro.
6.° Durante um período de 180 dias a contar da publicação da
presente portaria poderão continuar a ser matriculados os veículos
ou aprovados projectos com dispensa de observância do disposto
nos artigos 14.°, n° 3, 20.°, n.° 7 e 9, 2l.°, n,” 3 e 5, 24.°, 29.° e 30.°
Secretaria de Estado dos Transportes Interiores, 25 de Março
de 1982.
O Secretário de Estado dos Transportes Interiores, Abílio
Gospar Rodrigues.
—
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Portaria a.° 47/S2
de 15 de Maio

‘

&

‘

Considerando que os alunos da Academia Militar, quando na
frequência de tirocínios e estágios, ou eventualmente noutro regime,
considerados partes integrantes do seu curso de formação de oficiais,
devem ficar sujeitos a regime disciplinar escolar da competência do
comando, direcção ou chefia da unidade, estabelecimento ou órgão
militar em que decorram tais actividades idêntico ao que Já se
verifica naquele estabelecimento de ensino durante a frequência dos
cursos;
Tendo em conta que, pela Portaria n.° 722-A/78, de 15 de
Dezembro, a Academia Militar foi dotada de 2.° comandante do
Corpo de Alunos:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército, o seguinte:
1.0 Ao artigo 11.0 do Regulamento da
Vida Interna e Adminis
tração dos Alunos da Academia Militar, aprovado pela Portaria
n.° 281/77, de 21 de Maio, é aditado um ri.° 3, com a seguinte
redacção:
Art. ll.°—l—
2—
3
O regime disciplinar definido neste capítulo é aplicável
aos alunos desde a sua admissão na Academia Militar até ao seu
ingresso no quadro permanente como oficiais, qualquer que seja
a sua situação.
—

2.° O artigo 16.° do Regulamento da Vida Interna e Adminis
tração dos Alunos da Academia Militar, aprovado pela portaria
referida no número anterior, passa a ter a seguinte redacção:
Art. 16°— 1—A competência disciplinar dos oficiais da
Academia Militar exercendo funções de comando sobre os
alunos é a indicada no quadro anexo a este diploma.
2—Os oficiais das unidades, estabelecimentos ou órgãos
militares que exerçam funções de comando, direcção ou chefia
sobre os alunos da Academia Militar neles apresentados têm
sobre estes a competência disciplinar indicada no quadro anexo,
em correspondência com as funções de comando dos oficiais da
Academia Militar.
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3
A competência disciplinar fixa-se no posto que, orga
nicamente, corresponde à função exercida, quando exista essa
correspondência.
4— Os oficiais comandantes de destacamento ou chefes de
missão da Academia Militar têm sobre os alunos que comandam
ou chefiam a competência disciplinar correspondente ao seu
posto.
5— Os oficiais subalternos, quando comandantes de desta
camento ou chefes de missão, têm sobre os alunos que comandam
ou chefiam a competência disciplinar correspondente ao posto
do capitão.
6—O comandante da Academia Militar é a única entidade
com a faculdade de atenuar, agravar ou substituir as penas escola
res impostas aos alunos por entidades exteriores à Academia
Militar.
7—As decisões do comandante da Academia Militar no
que respeita à aplicação das penas previstas no artigo 13.° são
definitivas.
—

O Chefe do
Estado-Maior do Exército, g de Abril de 1982.
Estado-Maior do Exército, Amadu Garcia dos Santos, general.
—

(a)
(a)

f a)

(a)

(a)

Tenente.
-coronel

—

—

Coronel

coman

dante do
Corpo de
Alunos

2.°

D

Comandante
do Corpo
de Alunos

(a)

Brigadeiro

—

Militar

dante da
Academia

2. Coman-

C

F

(a)

(a)

Major

—

(a)

(a)

Capitão

—

Comandante Comandante
de batalhão de companhia
de alunos
de alunos

E

—

Até 35 dias Até 30 dias Até 25 dias Até 20 dias Até 15 dias Até 10 dias
Até 30 dias Até 25 dias Até 20 dias Até 15 dias Até 10 dias

(a)
(a)

Academia
Militar

Comandante
da

B

(D. R.—I Série, n° 110, de l5Mai$2.)

O Chefe do Estado-Maior do Exéroito, Amadeu Garcia dos Santos, general.

(a) A repreensão e repreensão agravada são aplicadas nos termos do artigo 3.°, n.° 2. da Portaria n.° 2$ 1/77,
de 21 de Maio.

Repreensão
Repreensão agravada
Detenção
Prisão escolar

PENAS

A

Quadro a que se refere o n.° 2 do artigo 1 6.° do Regulamento da Vida Interna e Administraçã
o dos Alu
nos da Academia Militar, aprovado pela Portaria n.° 281/77, de 21 de Maio, com a redacção
que lhe foi
dada pela Portaria n.° 497/82, de 15 de Maio de 1982.
ci,

‘a

Ç1

Ô
-1

o
z

><

o

o

•1
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MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES
Secretaria de Estado dos Transportes Interiores

Direcção-Geral de Viação
Portaria n.° 501/82
de 15 de Maio
Os montantes das multas fixadas pela Portaria n. 391/77, de
27 de Junho, carecem de actualização de harmonia com os novos
valores previstos para as multas do Código da Estrada.
Nestes termos, considerando o disposto no artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 39 987, de 22 de Dezembro de 1954:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Secretário de
Estado dos Transportes Interiores, o seguinte:
1.° Os quantitativos mínimos das multas aplicáveis por infracção
às disposições do Regulamento do Código da Estrada, aprovado pelo
Decreto n.° 39 987, de 22 de Dezembro de 1954, são modificados
nos temos seguintes:
a) Os de
b) Os de
c) Os de
d) Os de
e) Os de
f) Os de
g) Os de
h) Os de
i) Os de

20$ passam para 50$;
100$ passam para 300$;
200$ passam para 600$;
400$ e 500$ passam para 1000$;
600$ passam para 1500$;
1000$ passam para 3000$;
2000$ passam para 5000$;
5000$ passam para 10000$;
10000$ passam para 20000$.

2. Exceptua-se do disposto no artigo anterior o quantitativo
previsto no n.° 6 do artigo 4.° do Regulamento do Código da Estrada,
pelo desrespeito dos sinais 56 a 64, que passa para 400$.
3.° As multas previstas no Regulamento do Código da Estrada
continuam a ser variáveis, graduadas entre um limite mínimo corres
pondente ao valor fixado pelo presente diploma e um limite máximo
equivalente ao quíntuplo do limite mínimo.
4.° O pagamento voluntário das multas, nos termos do n.° 1 do
artigo 70.° do Código da Estrada, deve ser efectuado sempre pelo

mínimo.
5.° O disposto no presente diploma entra em vigor 30 dias após
a sua publicação.

l. Série
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Ministério da Habitação, Obras Públicas e Transportes, 26 de
Abril de 1982.
O Secretário de Estado dos Transportes Interiores,
Abílio Gaspar Rodrigues.
—

(D.R.—I Série, n.° 110, de lSMai82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n. 24 107, de 3 de
Julho de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do
Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo de Estandarte do
Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais conforme a
figura a.° 41 da O. E., n.° 6— 1.’ Série, de 3 de Junho de 1969,
com a descrição heráldica seguinte:
Estandarte quadrado, medindo 1 metro de lado, gironado de
8 peças de azul e de oiro e bordadura contragironada de oiro
e de azul.
No centro do Estandarte, brocante sobre o ordenamento geo
métrico, um listel circular de prata, contendo a divisa «NVNCA
A PENA EMBOTOV A ESPADA» em letras de estilo elzevir,
maiúsculas, de negro. Dentro do círculo de vermelho, deli
mitado pelo listel contém-se o escudo do Brasão de Armas
do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais,
circundado por uma coroa de louros de oiro (conforme fig.
44
da mesma O. E.).
O Estandarte é debruado por um cordão de azul e de oiro.
Os cordões fixam o Estandarte à haste por meio de uma laçada
com pontas terminadas em borla dos mesmos metal e cor.
O Estandarte é franjado de oiro, enfia na haste por meio de
uma bainha, com 4 dentículos, sendo o l.° e o 2.° de azul
e o 3.° e o 4.° de oiro e enfia na vareta horizontal por meio
de uma bainha contínua que o mantém desfraldado.
—A haste e a lança são de oiro.
—A lança é em folha de loureiro, com nervura boleada.
—

—

—

—
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Sendo necessário, o oiro pode ser representado por amarelo
e a prata por branco, mas não deverão figurar simultaneamente,
o oiro e o branco ou o amarelo e a prata.
Ao emprego do oiro corresponderá sempre o da prata e ao
amarelo o do branco.
Os esmaltes significam:
O OIRO o vigor e potência.
—O AZUL o zelo.
—

O Chefe do
Estado-Maior do Exército, 19 de Maio de 1982.
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
=

Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n. 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo de Estandarte do Regimento de
Infantaria de Castelo Branco conforme a figura n.° 41 da O. E.,
n.° ‘6— l. Série, de 3 de Junho de 1969, com a descrição heráldica
seguinte:
—Estandarte quadrado, medindo 1 metro de lado, gironado de
vermelho e de prata e bordadura contragironada de prata e
de vermelho e brocante uma cruz em aspa de oiro (conforme
figura 45 da O. E., n 6— l. Série, de 3 de Junho de 1969.
No centro do Estandarte, brocante sobre o ordenamento geo
métrico, um listel circular de prata, contendo a divisa
«DISTINTOS E ADMIRÁVEIS BRIGAREMOS SEM PÃO»
em letras de estilo elzevir, maiúsculas, de negro. Dentro do
círculo de vermelho, delimitado pelo listel contém-se o escudo
do Brasão de Armas do Regimento de Infantaria de Castelo
Branco, circundado por uma coroa de louros de oiro.
—O Estandarte é debruado por um cordão de vermelho e de
prata.
Os cordões fixam o Estandarte à haste por meio de uma laçada
com pontas terminadas em borla dos mesmos metal e cor.
O Estandarte é franjado de prata, enfia na haste por meio de
uma bainha, com 4 dentículos, sendo o 1.0 e o 2.° de vermelho

—

—

1.’ Série
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e o 3. e o 4. de prata e enfia na vareta horizontal por meio
de uma bainha contínua que o mantém desfraldado.
—

—

A haste e a lança são de oiro.
A lança é em folha de loureiro, com nervura boleada.
Sendo necessário, o oiro pode ser representado por amarelo e
a prata por branco, mas não deverão figurar simultaneamente,
o oiro e o branco ou o amarelo e a prata.
Ao emprego do oiro corresponderá sempre o da prata e ao
amarelo e do branco.

Os esmaltes significam:
—

—

A PRATA a riqueza;
O VERMELHO o fogo e ardor bélico.

Estado-Maior do Exército, 19 de Maio de 1982.—O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.

P/— DESPACHOS

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Despacho n.° 8/82
Havendo necessidade de regular a comparticipação do Estado
nas despesas de assistência na doença aos militares e seus familiares
que se desloquem ao estrangeiro, a fim de aí receberem tratamento
adequado;
Considerando ainda que o limite máximo de 3$00 por quilómetro
estabelecido para a comparticipação nas despesas com transportes se
encontra desactualizado face aos quantitativos dos subsídios de
viagem e de marcha fixados pela Portaria n. 360/80, de 1 de Julho
de 1980.
Determina-se o seguinte:
1 —A alínea c) do n.° 3 do despacho do CEMGFA, de 10 de
Junho de 1975, tome a seguinte redacção:
c) Transporte: mediante comparticipação de 80% do custo da
viagem quando efectuada em transporte colectivo ou dos quan.
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titativos dos subsídios de viagem e de marcha fixados pelo
Estado para os seus funcionários quando a deslocação se
fizer em automóvel de aluguer ou próprio.
2—Este despacho produz efeitos desde 1 de Maio de 1982.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 2 de Abril de 1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
Viriato Tavarer de Meto Egídio, general.

—

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Despacho
Tendo em conta que a circular n.° 989, série A, da Direcção-Geral
da Contabilidade Pública, de 8 de Janeiro de 1982, determinou, nos
termos legais, a actualização do abono mensal para despesas de repre
sentação dos membros do Governo consequente à alteração de ven
cimentos da função pública cominada no Decreto-Lei n.° 15-B/82,
de 20 de Janeiro;
Tendo também em conta o teor do meu despacho de 30 de
Junho de 1981, publicado no Diário da Repúbtica, 2. série, de 14
de Julho de 1981;
Nos termos do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 675/76, de 31 de
Agosto, determino que, com efeito desde 1 de Janeiro de 1982, o
abono mensal para despesas de representação seja fixado nos termos
seguintes:

a) Para os chefes da Casa Civil, da Casa Militar e do Gabinete
montante igual ao fixado para os secretários de Estado;
17 200$;
b) Para os assessores
15 200$;
c) Para os ajudantes-de-campo
d) Para os consultores
10200$.
—

—

—

—

Presidência da República, 21 de Abril de 1982.
da República, ANTÓNIO RAMALHo EANES.

—

O Presidente

Despacho
Nos termos dos n.° 1 e 2 do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 675/76,
de 31 de Agosto, e tendo em conta a actualização dos vencimentos da
função pública estabelecida pelo Decreto-Lei n.° 15-B/82, de 20 de

1.

Série
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Janeiro, determino que a quantia mensal iliquida fixada no meu des
pacho de 1 de Setembro de 1976, para efeitos de cálculo de gratifi
cação ou remuneração dos consultores nomeados ao abrigo do
disposto no n.° 2 do artigo 2.° daquele diploma legal passe a ser
de 42 300$, com efeitos a partir de 1 de Janeiro do ano em curso.
Presidência da República, 21 de Abril de 1982.—O Presidente
da República, ANTÓNIo RAMALHo EANEs.
(D.R. —II Série, n.° 101, de 03Mai82.)

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Despacho

De acordo com o previsto no n.° 2 do artigo único do
Decreto-Lei n.° 316/78, de 2 de Novembro, o limite máximo dos
subsídios a subscrever nos termos do artigo 7.° do Estatuto do
Cofre de Previdência das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 42 945, de 26 de Abril de 1%0, é elevado para 300 000$.
—

2— Em virtude do número anterior, e de acordo com o previsto
no § único do artigo 1$.° do referido Estatuto, a tabela 3 (dos
adicionais mensais a cobrar aos subscritores) é aditada dos valores
seguintes:

Subsídios

Adicional

De 200001$ a 250000$

18$00

De 250001$ a 300000$

20$50

Estado-Maior-General das forças Armadas, 4 de Maio de 1982.
O Chefe do stado-Maior-GeneraJ das Forças Armadas, Nuno
de Metü Egídio, general.
—

(D. R.

—

II Série. n.° 109, de 12Mai82.)
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ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Despacho a.° 64/A/$2
Considerando que, nas circunstâncias actuais, deixou de ter
qualquer justificação o abono de ajudas de custo, a título permanente,
a oficiais e sargentos, fixadas pelos despachos do Ministro do Exér
cito de 23 de Setembro de 195$ e do Subsecretário de Estado do
Orçamento de 27 de Fevereiro de 1959, ao abrigo do disposto no
artigo 9.° do Decreto n.° 34 366, de 1 de Janeiro de 1945, determino
que o referido abono cesse a partir de 1 de Junho de 1982.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, 24 de Maio de 1982.
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general
—

1.’ Série
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ESTtDO-MAlOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
1.’ Delegação da Direcção-Geral
da Contabilidade Pública
—

Declaraçao
De harmonia com o disposto no o.° 4 do artigo 6.° do Decret
o-Lei n.° 93/78, de 13 de Maio, se publica
que foram autorizadas as seguintes transferências de verbas,
nos termos do n.° 4 do artigo 5.° do mesmo
diploma:
Códigos

Em contos
Classificação

Capitulo Divisão

Rubricas

Subdi
visão
Funcional

Econó.
mica

01

Reforços
e
inscrições

Anulações

Referência
À
autorização

ministerial

Estado.Maior.Geneial das Forças Annabs
06

Serviços prisionais militares
01.00
2.01.0

Remunerações certas e pennanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por lei
Salários de pessoal dos quadros
Remunerações de pessoal diverso
Gratificações certas e pennanentes

01.02
01.40
01.42
01.43
04.00
07.00
09.00
10.00
10.0 1
10.02
10.03

Abonos diversos
Espécie
Alimentaçao e alojamento Espécie
Abonos diversos Espécie
Prestações directas
Previdência Social:
Abono de família
Encargos com saúde
Outras prestações directas

6930

—

—

(a)

140

(a)

(a)
200

530
20

—

20
180
10

$580

(a)
(a)

—

Total do capítulo 01

(a)

8030
1100

(a)
(a)
(a)

(a)

8580

Encai’gos especiais da Defesa Nacioi1
Estado-Maor-Genera1 das Forças Ams

03
01

Infra-estruwras comuns NATO
02

Despesas, nos termos do Dacreto.Lel n.. 44 694.
de 22 de Fevereiro de 1963

01.00
2.01.0

Remunerações certas e permanentes:

01.42
01.42
01.42

Remunerações de pessoal diverso:
A) Pessoal de limpeza (tempo completo)

B) Pessoal de limpeza (tempo parcial)
Total geral

—

150

150
—

150

150

8 730

8730

(a)
(a)

(a) Despacho de 10 de Março de 1982. Acordo de 16 de Março de
1982.

l.a Delegação da Direcção-Geral da Contab
ilidade Píbica, 12 de Abril de 1982.—O Director, Francisco
de Jesus Nunes.

(D. R.

—

1 Série, n.° 102, de 4Mai$2.)
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DEFESA NACIONAL

1.’ Série

DEPARTAMENTO DO EXÈRCITO

—

Delegação da Direcção-Geral da Contabilidade Pública

Declaração
De harmonia com o disposto na parte final do n.° 4 do artigo 6.” do Decreto-Lei n.° 93/78, de 13 de
Maio, se publica que foram autorizadas as seguintes transferências de verbas, nos termos do n.° 5 do ar
tigo5.° do mesmo diploma e da alínea e) do n.° 1 do artigo 11.0 da Lei n.° 40/81, de 31 de Dezembro:
Em contos

Códgos
Classificação
Capitulo Divisão

Rubricas

Subdi-

Reforços

e
Funcional

-

Anulações

iflsctiçoes

Econômica

Investimentos do Plano

50

Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército

01
71.00
2.02.0

Outras despesas de capital:
107 630

Diversas

71.09

Habitação e urbanismo

06

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército

01
6.01.0

46.00

Investimentos

—

Habitações

100 000

Investigação científica e desenvolvimento tecnológico

16

Chefia do Serviço Cartográfico do Exército—Actualização da cartografia
básica de Portugal

01

2.02.0

2.02.0
2.02.0

21.00
22.00
31.00

Bens duradouros—Outros
Matérias-primas e subsidiárias
Bens não duradouros

1,700

—

730

—

Aquisição

5200

—

—

de serviços—Não especificados

107 630

107 630

As transferências acima discriminadas foram autorizadas por despacho do Chefe do Estado-Maior do Exér
cito de 10 de Março de 1982, com o acordo prévio do Secretário de Estado do Orçamento, dado poi
despacho de 20 de Março de 1982.
5•8 Delegação da Direcção-Geral da Contabilidade Pública, 14 de Abril de 1982.— O Director, José Ma
nuel da Paz Pereira Mendes.
(D. R. —1 Série, n.° 102, de 4Mai82.)

1. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 5

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Amadeu Garcia dois’ Santos, general
Está conforme.
O Ajudante-General,

Mário firmino Miguei, general
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6/30 DE JUNHO DE 1982

Publica-se ao Exército o seguinte:

1— DECRETOS-LEIS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei a.° 220/82
de 7 de Junho
Considerando que o artigo 1.0 da Lei n.0 58/77, de 5 de Agosto,
apenas prevê o tratamento a dar aos militares que, na efectividade
de serviço, venham a ser condenados em penas de prisão pelos tri
bunais comuns, designadamente pelos crimes cometidos antes da
incorporação;
Considerando não existir regulamentação específica para a hipó
tese de qualquer militar ter sido condenado em pena de prisão
antes da sua incorporação através dos mesmos tribunais, sem que
entretanto haja sido executada a sentença, competindo-lhes cumprir
a respectiva pena;
Considerando o que dispunha o artigo 191.0 do Regulamento
para a Execução do anterior Código de Justiça Militar, prevenindo
a interrupção da prestação do serviço militar e a entrega do con
denado às justiças ordinárias, para cumprimento da pena em prisão
civil, expiada a qual regressaria às fileiras;
Considerando o que dispõe o artigo 42.° da actual Lei do Ser
viço Militar, prevendo a mesma interrupção da prestação d serviço

Ï
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militar efectivo, relativamente ao arguido de crimes comuns a que
corresponda pena maior:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.’ da Constituição, o seguinte:
1
Os militares que, antes da ‘incorporação, te
Artigo 1.0
nham sido condenados pelos tribunais comuns em penas de prisão,
competindo-lhes entretanto cumprir a sentença, deve-lhes ser inter
rompida a prestação do serviço militar para cumprimento das mes
mas nos estabelecimentos penais civis.
2— Expiadas as penas ou concedida aos condenados a liberdade
condicional, devem os mesmos regressar às fileiras, a fim de com
pletar o serviço militar obrigatório entretanto interrompido, se tais
eventos ocorrerem antes de 31 de Dezembro do ano em que per
fizerem 28 anos ‘de idade.
3
No caso de os eventos aludidos no número anterior ocor
rerem posteriormente a tal data devem os mesmos militares ter
passagem às tropas licenciadas sendo incluídos na classe correspon
dente à sua idade, caso tenham concluído a recruta com aproveita
mento ou serão alistados na reserva territorial, na hipótese contrária.
4— Revogada a liberdade condicional do militar nas condições
do n.° 2 voltará a ser-lhe interrompida a prestação do serviço militar
efectivo, conforme dispõe o n.° 1.
Art. 2. Aos militares que, tendo sido condenados em pena de
prisão suspensa, vejam esta revogada será aplicável o disposto no
artigo anterior.
—

—

—

Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 5 de Maio
de 1982.
Promulgado em 19 de Maio de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, AwróNto RAMALHo EANE5.
(D.R.—I Série, n.° 129, de 73un82.)

Decreto-Lei n.’ 22Z/82
de 7 de Junho
Considerando a conveniência de alterar o quadro orgânico do
pessoal permanente da Comissão dos Explosivos a fim de permitir
um cabal cumprimento das suas missões face às necessidades actuais
do serviço;

I. Série
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Tornando-se necessário actualizar algumas das disposições do
Regulamento sobre Substâncias Explosivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 37925, de 1 de Agosto de 1950:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a do
n.° 1 do artigo l48.’ da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0 Os artigos 14.’, 15.0 e 17.’ do Regulamento sobre
Substâncias Explosivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.’ 37925, de 1
de Agosto de 1950, passam a ter a seguinte redacção:
Art. 14.0 O quadro do pessoal permanente da Comissão
dos Explosivos e suas delegações é o constante do quadro anexo
a este diploma.
Art. 15.0 A Secretaria da Comissão dos Explosivos será
assim constituída:
1 chefe (coronel do Exército, na situação de activo ou de
reserva, de artilharia ou engenheiro do Serviço de Mate
rial, que é o vogal-secretário da Comissão);
1 técnico auxiliar principal;
1 adjunto administrativo;
O pessoal administrativo do quadro referido no artigo 14.’
que seja nomeado por despacho do Chefe do Estado
Maior-Genera1 das Forças Armadas, mediante proposta
do presidente da Comissão;
1 contínuo.
Art. 17.’ O pessoal de cada delegação do continente é o
seguinte
1 inspector-chefe de delegação (coronel ou tenente-coronel do
Exército, na situação de activo ou de reserva, de arti
lharia ou engenheiro do Serviço de Material);

1 inspector-adjunto (major, capitão ou subalterno de artilha
ria ou do Serviço de Material do Exército oriundo do
Serviço Técnico de Manutenção do Ramo Armamento e
Munições, na situação de activo ou de reserva);
1 técnico principal;
O pessoal administrativo do quadro referido no artigo 14.0
que seja nomeado por despacho do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, mediante proposta
do presidente da Comissão;
1 contínuo.
Art. 2.’ O primeiro provimento dos lugares de pessoal civil do
novo quadro far-se-á pelo actual pessoal civil técnico-profissional
e administrativo e auxiliar da Comissão dos Explosivos, mediante
lista ou listas nominativas aprovadas pelo Chefe do Estado-Maior-
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General das Forças Armadas, donde conste a categoria em que
cada funcionário é provido, com dispensa de quaisquer requisitos
ou formalidades legais, salvo o visto do Tribunal de Contas e a
publicação no Diário da República, do seguinte modo:
1) Serão providos nos lugares de técnico principal os actuais
engenheiros técnicos de engenharia;

2) Será provido no lugar de técnico auxiliar principal o actual
agente-fiscal;
3) Será provido no lugar de adjunto administrativo o actual
primeiro-oficial;
4) Os lugares de primeiro-oficial serão providos de entre os
segundos-oficiais, terceiros-oficiais e escriturários-dactilógrafos
com mais de, respectivamente, 9, 1$ e 24 anos de bom e
efectivo serviço na actual categoria e que tenham como habi
litação mínima o curso geral do ensino secundário ou equipa
rado;

5) Os lugares de segundo-oficial serão providos de entre os
terceiros-oficiais com mais de 9 anos de bom e efectivo
serviço e de entre os escriturários-dactilógrafos com mais de
15 e 21 anos de bom e efectivo serviço, caso sejam habili
tados, respectivamente, com o curso geral do ensino secun
dário ou equiparado ou tenham apenas a escolaridade obri
gatória;
6) Os lugares de terceiro-oficial serão providos de entre os
escriturários-dactilógrafos com mais de 6 e 10 anos de bom
e efectivo serviço, caso sejam habilitados, respectivamente,
com o curso geral do ensino secundário ou equiparado ou
tenham apenas a escolaridade obrigatória;
7) Os lugares de escriturário-dactilógrafo serão providos pelos
actuais escriturários-dactilógrafos que estão além do quadro;
8) Os lugares de continuo serão providos pelos actuais contínuos
e serventes.
Art. 3. As dúvidas resultantes da aplicação do presente diploma
serão resolvidas por despacho do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas.
o presente diploma produz efei.tos a partir de 1 de
Art.
Julho de 1979.
4•0

Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 5 de Maio
de 1982
Promulgado em 19 de Maio de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÔNIo RAMALHo EANEs.
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Quadro anexo a que se refere o artigo 14.
Número
de
lugares

Letra
de
vencimento

Categoria

Pessoal militar
(Dirigente)
Presidente (a)
Vogal-secretário (b)
Inspectores-chefes de delegação (c)
Inspectores-adjuntos (d)

1
1
2
2

Pessoal civil
1) Pessoal técnico:
2

Técnicos principais, de I. classe ou de
2.0 classe
2) Pessoal técnico-profissional:
Técnico auxiliar principal (e)

1

7

3) Pessoal administrativo:
Adjunto-administrativo
Primeiros-oficiais (J)
Segundos-oficiais (g)
Terceiros-oficiais (h)
Escriturários-dactilógrafos

3

4) Pessoal auxiliar:
Contínuos

1

5
4

5

(a) Oficial general do Exército, nos termos do artigo

F, H ou J

J
J
L
N

Q
S
1
9•0

fb) Coronel do Exército, nos termos do artigo 15.°
(c) Coronéis ou tenentes-coronéis do Exército, nos termos do artigo 17.°

(d) Majores, capitães ou subalternos do Exército, nos termos do artigo 17.0
(e) Lugar a extinguir logo que vague.

(f) Serão extintos os dois primeiros lugares que vagarem após o primeiro

provimento, ficando a partir de então reduzidos a três os lugares de primeiro-oficial.
(g) Dois destes lugares só serão preenchidos à medida que vagarem o lugar
de técnico auxiliar principal e um lugar de primeiro-oficial.
fh) Um destes lugares só será preenchido quando vagar o segundo lugar
de primeiro-oficial.

D. R.

—

1 Série, n.° 129, de 71un82.)
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MINISTiR1O DA JUSTIÇA
Decreto-Lei n. 2J$2

55.

de $ de Junho

Na refrma gradual do Código de Processo Civil, é o presente
diploma o primeiro de uma série que só terminará com a publi
cação de um novo texto completo.
Neste preâmbulo não será necessário desenvolver os fundamen
tos das alterações adoptadas no diploma. Com efeito, todas as
propostas de modificação da lei adjectiva, acompanhadas de notas
de justificação, foram objecto de uma larga divulgação para aus
cultação dos profissionais do foro do País.
Acresce que a cuidada revisão a que o Ministério da Justiça
sujeitou os numerosos comentários recebidos determinou natural
mente a conveniência de, a propósito de cada uma das disposições
alteradas, deixar registados por escrito os motivos das várias opções,
o que tudo deverá em breve vir a lume através de separatas do
Boletim do Ministério da Justiça. Por aí se verá que as inúmeras
modificações nos textos inicialmente propostos foram quase sempre
fruto de sugestões que de toda a parte afluiram ao Ministério.
E se algumas delas não aparecem já consagradas, tal resultou, umas
vezes, da necessidade de aprofundar o seu estudo e, noutros casos,
de as sugestões terem sido julgadas inaceitáveis ou simplesmente
inoportunas.
Apesar do que se vem de alegar, para além de o diploma
incluir um reduzido número de normas avulsas tidas como vanta
josas ou até mesmo como indispensáveis (caso, por exemplo, dos
artigos destinados a pôr fim a velhas controvérsias de índole pro
cessual que apenas enredam a vida dos tribunais), aqui sempre se
pode e deve acentuar que a quase totalidade das inovações é nor
teada por duas grandes linhas de força.
O primeiro e fundamental objectivo visa assegurar uma maior
e efectiva celeridade no andamento das acções cíveis sem coarctar
de modo algum os legítimos direitos das partes. Nesta ordem de
ideias, o diploma, além de outras medidas, suprime as reclamações
contra a especificação e questionário, sujeita o mesmo questionário
a um mero recurso de agravo, mas com subida diferida, propor
ciona se circunscreva aos pontos concretos que provocaram a anu
lação do julgamento a nova apreciação da matéria de facto, elimina
frequentes acórdãos interlocutórios sobre temas incidentais que só
retardam a ultimação dos recursos, cria mecanismos susceptíveis de
facilitar e, portanto, abreviar a organização do questionário pelo
juiz, não autoriza, por fim, que os tribunais superiores apreciem
questões que aos olhos da lei são havidos como de escasso valor.
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A segunda linha de força tem como pano de fundo o princípio
da economia processual, que se procura reforçar quer através da
desburocratização e simplificação do processo, quer mediante uma
menor diversificação de regimes. Nesta linha de pensamento se con
templam, entre outras, alterações tendentes a aligeirar a actividade
dos juízes, advogados e secretarias judiciais, a aproximar a trami

tação do recurso de apelação e do agravo e a diminuir e unifor
mizar a grande variedade de prazos que enxameia a nossa lei
adjectiva.
Mshit
O Governo decreta, nos termos da alinea a) do n.° 1 do ar
tigo 201.° da Constituição, o seguinte:
Artigo l.° São alterados, pela forma abaixo indicada, os se
guintes artigos do Código de Processo civil:
Artigo 26.

(...)
1—
2—

3
Na falta de indicação da lei em contrário, são con
sid’erados titulares do interesse relevante para o efeito da legi
timidade os sujeitos da relação controvertida, tal como é con
figurada pelo autor.
—

Artigo 138.°

(...)
(Actual corpo do artigo.)
2— Os actos processuais podem ser normalizados segundo
modelos a publicar no Boletim do Ministério da Justiça, de
vendo a normalização ser anunciada por portaria do Ministro
da Justiça.
—

Artigo 143.

(...)
Os actos judiciais não podem ser praticados nos dias
em que, por disposição legal, os tribunais estejam encerrados,
nem durante as férias. Exceptuam-se as citações, notificações e
arrematações e os actos que se destinem a evitar dano irre
parável.
•2—
—
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Artigo 144.°

(...)
1—
2—O prazo judicial é contínuo; começa a correr inde
pendentemente de assinação ou outra formalidade, e corre se
guidamente, mesmo durante as férias e nos dias em que, por
disposição legal, os tribunais estejam encerrados, salvo o esta
belecido em preceito especial.
Quando o prazo para a prática de determinado acto
3
em juízo termine nas férias ou em qualquer dos dias referidos
no número anterior, o seu termo transfere-se para o primeiro
dia útil.
—

Artigo 151.°

(...)
1—
2—

A dedução dos factos a que se refere o número ante
3
rior é feita em capitulo devidamente assinalado e exclusivamente reservado a esse fim, devendo os artigos obedecer às
seguintes regras:
—

a) Cada artigo deverá conter um único facto material;
b) Num só artigo indicar-se-á o número dos artigos do
articulado da parte contrária cujos factos se impugnam
na íntegra, devendo empregar-Se também um só artigo
quando se deseje indicar os artigos cujos factos na
íntegra se admitem por acordo;
c) Num só artigo indicar-se-á o número dos artigos do
articulado da parte contrária cujos factos se impugnam
apenas em parte, devendo empregar-se também um único
artigo quando se deseje indicar os artigos cujos factos
só em parte se admitem por acordo; em ambos os
casos, a seguir ao número de cada artigo, transcrever
-se-ão os factos que se impugnam ou os que se admi
tem por acordo.
4—Fora do capítulo referido no número anterior, e mesmo
sem dependência de artigos, deverão indicar-se os factos e ila
ções que não devam ser objecto de especificação e questio
nário.
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5—Sem prejuízo do disposto no artigo 664.°, na falta de
cumprimento do disposto nos dois números anteriores observar-se-á o seguinte:
a) O autor será convidado, nos termos do artigo 477.°, a
apresentar novo articulado, sob pena de, se o não fizer
ou apresentar novo articulado irregular, poder ser con
denado como litigante de má fé;
b) O réu e o autor, quanto aos factos alegados na réplica
e na resposta à tréplica, poderão ser condenados como
litigantes de má fé.
Artigo 153.°
(Prazo para os actos das partes)
1
Não correm nas férias judiciais os prazos lata a prá
tica em juízo de actos das partes de duração inferior a 30 dias,
sendo havido como um só, para este fim, o prazo peremptório
que se seguir a um prazo dilatório.
2— (Actual corpo do artigo.)
—

Artigo 157.°

(...)
1
Os despachos, sentenças ou acórdãos podem ser dacti
lografados ou impressos, devendo o juiz ou relator, além de
os datar e assinar, rubricar as folhas dactilografadas ou impres
sas e ressalvar as emendas que considere indispensáveis; os
acórdãos são também assinados pelos outros juizes que hajam
intervindo, salvo se não estiverem presentes, do que se fará
menção.
2—
3—
4—
—

Artigo 158.

(...)
1—

A justificação pode consistir na simples adesão aos
2
fundamentos indicados por qualquer das partes ou contidos em
estudo ou decisão que se encontrem publicados.
—

‘
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Artigo 159.°

(...)
1—Sem prejuízo do disposto no artigo 143.°, os prazos
para as sentenças, despachos e vistos dos juízes não correm nas
férias judiciais.
2—
Artigo 164.°

(...)
1—
2—
3 = Os termos meramente formulários devem ser subscritos
apenas com a rubrica do respectivo funcionário.
Artigo 167.°
(Actos a realizar pelos oficiais judiciais)
Os actos judiciais que incumbem aos oficiais judiciais
1
são praticados, quando tal se revele necessário, em face de
mandado ou de documento que o substitua.
2— O prazo de cumprimento dos actos judiciais a que se
refere o número anterior é de 5 dias, salvos os casos de
urgência.
Os oficiais judiciais e demais funcionários das secre
3
tarias do Supremo Tribunal de Justiça e das relações podem
praticar os actos judiciais que lhes incumbam em toda a área
da comarca sede do respectivo tribunal.
—

—

Artigo 274.°

(..)
1—
2—
a)
b) Quando o réu, além da compensação, pretende obter
a condenação do autor na quantia em que o seu cré
dito excede o montante do pedido formulado pelo autor;
c) Quando o réu se propõe tornar efectivo o direito a
benfeitorias ou despesas relativas à coisa cuja entrega
lhe é pedida;
d) [Actual alínea c).]

3—
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Artigo 467.

(...)
a) Designar o tribunal onde a acção é proposta, bem como
identificar as partes, se possível, com os seus nomes,
profissões, moradas, locais de trabalho, códigos postais
e números telefónicos, pessoal e profissional, e outras
circunstâncias necessárias para as identificar e localizar;
b)
e)

d)
e)

2—
Artigo 484.°

(...)
2—

3
Se a decisão da causa não suscitar ao juiz qualquer
dúvida, a sentença pode compreender apenas a parte decisória.
—

Artigo 49O.

(Ónus de impugnação expressa)
O réu deve tomar posição definida perante cada um
dos factos articulados na petição; consideram-se admitidos por
acordo os factos que não forem impugnados expressamente,
salvo se estiverem em manifesta oposição com a defesa con
siderada no seu conjunto, ou se não for admissível confissão
sobre eles, ou se só puderem ser provados por documento
escrito.
2—
3
Não é aplicável ao advogado oficioso nem ao Minis
tério Público o disposto nos números anteriores.
—

—

Artigo 5lO.D

(...)
1
Realizada a audiência ou logo que findem os articula
dos, s a ela não houver lugar, qualquer das partes pode apre
sentar, no prazo de sete dias, um projecto de especificação e
—
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questionário, se entender que o processo não deve ser julgado
no despacho saneador; expirado esse prazo, o juiz profere den
tro de 14 dias despacho saneador, para os fins seguintes:
a)

b)
c)

2—
3—
4—

5 Não constituem caso julgado as declarações genéricas
saneador acerca da inexistência de excepções dila
despacho
do
tórias e de nulidades, ainda que não tenham por efeito anular
todo o processo.
—

Artigo 511.°

(...)
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 várias soluções plausíveis da questão de direito, espe
cificando, com subordinação a letras, os que julgue assentes
por virtude de confissão, acordo das partes ou prova documen
tal e quesitando, com subordinação a números, os pontos de
facto controvertidos que devam ser provados.
O juiz pode incumbir a secretaria de proceder à exe
2
cução dactilográfica do texto da especificação e questionário,
o qual será junto ao processo depois de datado e assinado
pelo juiz.
A cópia a que se refere o artigo 259.° compreenderá
3
todo o despacho e, notificado este, podem as partes agravar
da especificação e questionário, por deficiência, excesso, com
plexidade ou obscuridade.
4—O agravo não tem efeito suspensivo, sobe com o re
curso da decisão final, ainda que tenha sido interposto recurso
do despacho saneador.
No requerimento de interposição do agravo, o recor
5
rente deve logo formular as conclusões da alegação, indicando
as alterações que devem ser introduzidas na especificação e
questionário, sob pena de o recurso não ser admitido.
6— Quando as alterações tenham por objecto o aditamento
de quesitos, exclusivamente para efeitos de produção de prova
e de a Relação poder conhecer imediatamente do recurso da
—

—

—

—
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decisão final se o agravo obtiver provimento, no despacho de
admissão do agravo serão aditados provisoriamente os quesitos
propostos, sem prejuízo de, no caso de o pedido de aditamento
se referir a grande número de quesitos, poderem ser excluídos
aqueles cuja inadmissibilidade o juiz considere evidente.
7—Se o questionário não estiver organizado decorridos
60 dias sobre o termo do prazo fixado no artigo anterior,
qualquer das partes pode apresentar um projecto de especifica
ção e questionário, que o juiz utilizará livremente.
Não há agravo do acórdão da Relação sobre a espe
8
cificação e questionário, nem do que mande organizar ques
tionário ou decidir a causa no despacho saneador.
—

Artigo 512.°

(...)
1 — Feita a notificação prevista no n.° 3 do artigo ante
cedente, as partes devem, no prazo de 7 dias, apresentar o
rol de testemunhas e requerer quaisquer outras provas.
2 — Se for interposto agravo da especificação e questio
nário, o prazo indicado no número anterior só finda depois
de terem decorrido 7 dias, a partir da notificação do despacho
que adite quesitos provisórios, podendo neste caso as partes
alterar o requerimento que tenham apresentado no primitivo
prazo.
Artigo 619.°

(...)
1 —As testemunhas serão identificadas no rol, se possível,
com os seus nomes, profissões, moradas, locais de trabalho,
códigos postais e números telefónicos, pessoal e profissional,
e outras circunstâncias necessárias para as identificar e loca
lizar.
2—
Artigo 653.-A

(Repetição do julgamento da questão de facto)
Quando por qualquer motivo se tiver de repetir o
1
julgamento da matéria de facto, o tribunal apenas se pronun
ciará sobre os quesitos que deram origem à anulação de julga
mento.
—
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2— O tribunal pode, porém, pronunciar-se sobre outros que
sitos nos casos excepcionais em que haja absoluta necessidade
de lhes atribuir novas respostas para evitar contradições com
as respostas aos quesitos que originaram a anulação do julga
mento.
Artigo 664.°

(...)
O juiz não está sujeito às alegações das partes no tocante
à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito;
mas só pode servir-se dos factos articulados pelas partes no
capítulo reservado para o efeito, salvo o que vai disposto nos
artigos 5l4.° e 665.°
Artigo 678.e

(...)
1
Só admitem recurso ordinário as decisões proferídas
em causas de valor superior à alçada do tribunal de que se
recorre, salvo se tais decisões forem desfavoráveis para o ven
cido ou prejudicado em valor manifestamente igual ou inferior
à alçada desse tribunal.
2—
3—
4— A matéria das alçadas é regulada pela lei em vigor
ao tempo da propositura da acção.
—

Artigo 690.°

f...)
O recorrente deve apresentar a sua alegação, podendo
esta dar como reproduzida, no todo ou em parte, alegação ante
riormente junta ao processo.
2— A alegação conterá obrigatoriamente conclusões, nas
quais se indicarão resumidamente os fundamentos por que se
pede a alteração ou anulação da decisão e se especificará a
norma jurídica violada, quando o recurso tenha necessaria
mente por fundamento a violação de lei.
3
(Actual n. 2.)
4—(Actuat n.° 3.)
(Actual n 4.)
5
6
O disposto neste artigo não é aplicável aos recursos
—

—

—

—
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interpostos pelo Ministério Público por imposição da lei, ou
por determinação do superior hierárquico do magistrado recor
rente, desde que haja concordância com a decisão recorrida.
Artigo 699.

(...)
Cumprido o disposto no artigo an1erior, a secretaria,
independentemente de despacho, notificará as partes para ale
garem.
2— Dentro de 14 dias, a contar da notificação prevista
no número antecedente, apresentará o apelante a sua alegação.
3
O apelado pode responder dentro do prazo de 14 dias,
a contar do termo do prazo fixado para a alegação do ape
lante.
4—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 indicada pela secretaria.
5
Durante o prazo fixado para a alegação é facultado
à parte respectiva o exame do processo.
Se tiverem apelado ambas as partes, o primeiro ape
lante tem ainda, depois da alegação do segundo, direito a exame
do processo, mas somente para impugnar os fundamentos da
segunda apelação.
7—Em seguida, o processo é enviado ao tribunal superior.
—

—

—

—

Artigo 702.°

(...)
1—
2—(Actual

n.°

3.)
Artigo 705.°

(Questões relegadas para o acórdão final)
Os erros na espécie ou no efeito do recurso, a admissi
bilidade da junção de documentos e quaisquer outras questões
que por lei possam ser decididas pelo relator, ou levadas à
conferência, serão relegados para apreciação no acórdão final,
salvo se daí resultar algum inconveniente.
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Artigo 707.°

(...)
Em seguida, dá-se vista do processo ao Ministério
1
Público, para se pronunciar sobre a má fé dos litigantes e a
nota de revisão efectuada pela secretaria e para promover as
diligências adequadas quando verifique a existência de qualquer
infracção da lei.
2— O processo vai seguidamente com vista aos dois juízes
adjuntos, pelo prazo de 7 dias a cada um, e depois ao rela
tor, pelo prazo de 21 dias.
3—
4—
—

Artigo 712.°

(...)
a)

b)
c)

2—
3—
4—Sem prejuízo do disposto nos n.°’ 2 e 3 do artigo 729.°,
não é susceptível de impugnação o uso ou não uso dos poderes

conferidos à Relação nos números antecedentes.
Artigo 714.°

(...)
1 —Se não for possível lavrar imediatamente o acórdo,
no processo é logo escrita e assinada a parte decisória, que
será seguidamente publicada.

2—
3—
Artigo 717.°

Considera-se lavrado contra o vencido o acórdão proferido
em sentido diferente do que estiver registado no processo.
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Artigo 728,°
(Intervenção de mais juizes na decisão)
1
O presidente do Supremo pode determinar que o julga
mento se faça com intervenção de todos os juízes da secção
ou em reunião conjunta das secções, quando o considere ne
cessário para assegurar a uniformidade da jurisprudência.
2— O processo irá, nesse caso, com vista por 7 dias a
cada um dos juizes que ainda o não tenham examinado.
—

Artigo 734.°

(...)
1—
a)
b) Do despacho saneador que não ponha termo ao pro
cesso;
c)

d)
e)

2—
Artigo 735’.

(...)
1—
2—
Se não houver recurso do despacho saneador que não
3
ponha termo ao processo, os agravos que devessem subir com
esse recurso sobem em conjunto logo que o saneador transite
em julgado.
—

Artigo 736.

(...)

a)

b) O interposto do despacho saneador que não ponha termo
ao processo e os que subirem com ele.

320
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Artigo 742.°

(Peças que hão-de instruir o recurso)
1
Se o agravo houver de subir imediatamente e em sepa
rado, no prazo de 5 dias, a contar da notificação do despacho
que admita o recurso, as partes indicarão, por meio de reque
rimento, as peças do processo de que pretendem certidão para
instruir o recurso.
2— São sempre transcritos por conta do agravante a de
cisão de que se recorre, o requerimento de interposição do
agravo e o despacho que o admitir e certificar-se-á narrativamente a data da propositura da causa, as datas da apresen
tação do requerimento de interposição e da notificação ou pu
blicação do despacho ou sentença de que se recorre e o valor
da causa. Se faltarem alguns destes elementos ou outros julga
dos necessários, o tribunal superior requisitá-los-á directamente
ao tribunal por simples ofício.
—

Artigo 743.°

(-..)
— Dentro de 14 dias, a contar da notificação do despa
cho que admita o recurso, apresentará o agravante a sua ale
gação.
2— O agravado pode responder dentro do prazo de 14 dias,
a contar do termo do prazo fixado para a alegação do agra
vante.
3—
4—

Artigo 746.°

— Se o agravo não subir imediatamente, o agravante pode
alegar nos 14 dias seguintes à notificação do despacho que
admita o recurso ou na altura em que o agravo haja de subir.
2—
Artigo 748.

1—
a)
b) Se o agravante for o recorrido no recurso que deter-
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mina a subida dos agravos retidos, apresentará a alega
çâo 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
14 dias, nos termos do artigo 743.°
2—
3—
Artigo 752.°

(...)
1
Quando o Ministério Público deva intervir, ser-lhe-ao
continuados os autos por 7 dias e, em seguida, irá o processo
com vista aos adjuntos e ao relator para o julgamento final,
por 7 dias a cada um dos primeiros e por 21 dias ao último.
2—
3—
—

Artigo 753.°

(...)
1—
2—
a)
b) O recurso a interpor do acórdo final é a revista.
Artigo 756.°

(Actual n. 1.)
Artigo 760.°

(...)
1
Notificado às parte o despacho que admita o recurso,
se este houver de subir imediatamente e em separado, observar
-se-á o disposto nos artigos 742. e 743.°
2—
—

322

ORDEM DO EXËRCITO N.° 6

1.0 Série

Artigo 762.°

(...)
2—
3
É aplicável ao julgamento do agravo o disposto no
n.° 1 do artigo 731.° e no artigo 728.°
—

Artigo 783

.

(...)
O réu é citado para contestar no prazo de 21 dias, sob
pena de ser condenado no pedido.
Artigo 786.°

(...)
Se o réu tiver deduzidà reconvenção ou a acção for de
simples apreciação negativa, o prazo para a resposta é de 21
dias, tendo a falta desta, quanto ao pedido reconvencional, a
sanção estabelecida no artigo 784.° para a falta de contestação
do pedido do autor, salvas as excepções aí previstas; porém,
a condenação só tem lugar na sentença final.
Artigo 787.°

Findos os articulados, observar-se-á o disposto nos arti
gos 508.0 a 51l.°, não podendo os advogados, na discussão
oral, usar da palavra mais do que uma vez.
Artigo 792.°

(...)
1—
2— O agravo do despacho saneador que não ponha termo
ao processo sobe nos termos do artigo 735.°, sendo inaplicável
o preceito do n.° 3 desse artigo.

1.’ Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 5

Artigo

323

793•o

O autor exporá a sua pretenção e os fundamentos dela,
identificará o réu e as testemunhas e requererá o depoimento
da parte.
Artigo 794.°

(...)
1
O réu é citado para, no prazo de 14 dias, contestar,
sob pena de ser condenado no pedido.
2—
—

Artigo 972.°

(...)
a)
b)
c)
d) [Actual alínea e).j
e) [Actual alínea f.)1
Art. 2.° São alterados pela forma abaixo indicada os seguintes
artigos do Código das Custas Judiciais:
Artigo 8.°

(...)
1—
a)

b) Nos processos sobre o estado das pessoas ou sobre inte
resses imateriais e nos recursos sobre registo de pro
priedade industrial, literária, científica ou artística, o
fixado pelo juiz, tendo em atenção a repercussão econó
mica da acção para o vencido ou, subsidiariamente, a
situação económica deste, não podendo, porém, em caso
algum ser inferior ao dobro da alçada dos tribunais
da comarca;
c)
d)
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e)

f)
g)

h)
1)

1)
1)
m)
71)

o)
p)
q)

r)
s)
t)

u)
v)
x)
2—
Artigo 104.°

(...)
1—
Para os recursos, da notificaçao da distribuiçao no tribunal
superior.
2—
3—
4—
Artigo lO7.

(...)
2— Nos recursos, o preparo para julgamento pode ser feito
juntamente com o preparo inicial, se a parte o desejar efectuar
no tribunal de que se recorreu, mas, se no utilizar esta fa
culdade, nos recursos de apelação, revista e agravo os dois
preparos serão satisfeitos simultaneamente no prazo fixado para
o preparo inicial.
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Art. 3.°
Sem prejuízo do disposto em norma especial
1
expressa do presente diploma, os prazos previstos no Código de
Processo Civil e no Código das Custas Judiciais são uniformizados
da seguinte forma:
—

a) Os
de
b) Os
c) Os
d) Os
e) Os
f) Os

—

prazos
1 e de
prazos
prazos
prazos
prazos
prazos

de 24 e de 48 horas passam a ser, respectivamente,
2 dias;
de 3 e 4 dias passam a ser de 5 dias;
de 5 a 9 dias passam a ser de 7 dias;
de 10 a 15 dias passam a ser de 14 dias;
de 16 a 20 dias passam a ser de 21 dias;
de 22 a 29 dias passam a ser de 30 dias.

2—Para efeitos da uniformização prevista nas alíneas a) e b)
do número anterior, devem considerar-se em vigor os prazos infe
riores a 5 dias que, por virtude do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 457/
/80, de 10 de Outubro, passaram a ter essa duração.
3
A uniformização prescrita no n.° 1 observa-se igualmente
quanto aos limites dos prazos de dilação e de cumprimento de car
tas precatórias.
4—Considera-se modificada a redacção dos preceitos que alu
dem a prazos que são alterados em virtude da uniformização imposta
por este artigo.
Art.
Destinados ao ensaio de novos regimes sobre as
leis de processo e de custas e sobre novas técnicas de organização
e funcionamento das secretarias judiciais, na 1.’ instância podem
ser criados tribunais experimentais ou postos a funcionar em regime
de experiência tribunais já constituídos, em condições a estabelecer
m portaria do Ministro da Justiça.
2— Desde que não afectem os direitos das partes nem con
trariem as disposições relativas à organização e competência dos
tribunais e do Ministério Público e ao estatuto dos respectivos ma
gistrados, no seu funcionamento os tribunais experimentais podem
deixar de observar disposições legais que versem sobre as matérias
referidas no número anterior.
Art. 5.°
1
As dúvidas surgidas na aplicação do presente
diploma e dos que vierem a ser publicados no âmbito da reforma
do Código de Processo Civil, e bem assim os inconvenientes de
ordem prática que da sua execução resultem, deverão ser imediata
mente comunicadas ao Ministério da Justiça.
2— Os presidentes dos tribunais superiores devem igualmente
comunicar ao Ministério da Justiça as dúvidas de interpretação sus
citadas em juízo a propósito de quaisquer leis, quando a sua reso
lução por via legislativa se revele particularmente necessária.
—

4•0

—

—

—

—
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3—Até 31 de Dezembro de 1985, sempre que se determine
a repetição de um julgamento da matéria de facto nos termos do
n.° 1 do artigo 653.°-A do Código de Processo Civil, o juiz que pre
sidir à realização do novo julgamento ordenará logo, nos próprios
autos, o envio ao Ministério da Justiça de uma informação sobre
se foi necessário ou não usar da faculdade prevista no n.° 2 do
mesmo atrigo 653.°-A, devendo, em caso afirmativo, a informação
ser acompanhada de cópias do acórdão que tenha anulado o julga
mento e da nova decisão da l. instância.
Art. 6.° O presente diploma entra em vigor no dia 1 do mês
imediatamente seguinte ao decurso de 1 mês sobre a data da sua
publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 22 de Abril de
Francisco José Pereira Pinto Balsemao.
1982.
—

Promulgado em 17 de Maio de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, AirróNIo RAMALHo EANEs.
(D. 1?.

—

1 Série, n.° 130, de 8JunS2.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei-n. 230/82

de 17 de Junho
Considerando que a referência às regalias sociais inseridas no
verso do cartão de identificação criado pelo artigo 1 .° do Decreto-

-Lei n.° 289/79, de 14 de Agosto, tem causado dificuldades na
interpretação do direito às referidas regalias expressas no artigo 6.°
de) referido decreto-lei:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alinca a) do
artigo l48. da Constituição, o seguinte:
Artigo único. A referência a regalias sociais inseridas no verso
dos cartões de identificação criados pelo artigo l.° do Decreto-Lei
n.° 289/79, de 14 de Agosto, cujo modelo figura em anexo ao
mesmo diploma, passa a ter a seguinte redacção:
O detentor deste cartão tem direito às regalias sociais
determinadas pelos acordos gerais de cooperação, protocolos
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adicionais e mais regulamentação complementar que venha a ser
posteriormente fixada.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 5 de Maio
de 1982.
Promulgado em 19 de Maio de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHO EANEs.
(D. R. —1 Série, n.° 137, de 17Jun82.)

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Decreto-Lei n.° 237/82
de 19 de Junho
O Decreto-Lei n.° 207-A/75, de 17 de Abril, pretendeu pôr
termo a uma situação de posse indiscriminada de armas de fogo
que nessa altura se fez sentir, fruto de circunstâncias várias, entre
as quais avultou o regresso de bastantes cidadãos oriundos das
antigas províncias ultramarinas.
Assim, logo no n. 4 do artigo l.° do citado diploma se previu
que o uso e porte de arma por elementos das forças militarizadas
seria objecto de diploma especial.
Apesar disso, têm vindo os tribunais, nalguns casos, a aplicar
o seu articulado aos elementos das forças de segurança, com grave
prejuízo da operacionalidade e definição funcional daquelas forças.
Urge, portanto, corrigir a actual situação.
Nestes termos:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.° 1 do ar
tigo 201.° da Constituição, o seguinte:
Artigo único. Não é aplicável o disposto no Decreto-Lei n.° 207-Af75, de 17 de Abril, aos elementos das forças de segurança,
mesmo fora das horas normais de serviço, desde que as armas lhes
tenham sido fornecidas pelo Estado.
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Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de Maio
Francisco José Pereira Pinto BatsemEio.
de 1982.
—

Promulgado em 8 de Junho de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHo BANES.
(D. R.—I Série, n.° 139, de 19Jun82.)

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DO PLANO
E DA HABITAÇÃO, OBRAS N)BLICAS E TRANSPORTES
Decreto-Lei n.° 255-A/$2
de 30 de Junho
1. Na linha de orientação começada a definir pelo Decreto-Lei
n.° 129/75, de 13 de Março, veio o Decreto-Lei n.° 765/76, de
22 de Outubro, restringir o âmbito de incidência do imposto de
compensação aos veículos ligeiros de assageiros e ligeiros mistos,
uns e outros de serviço particular.
Tal medida acabaria por destruir, afinal, toda a filosofia que
presidiria à criação do imposto, ou seja, a ideia base de que o seu
objectivo nuclear seria compensar (e daí a sua designação) o Estado
da utilização em veículos automóveis de carburantes ou combustíveis
não onerados com os mesmos impostos incidentes sobre a gasolina
Saliente-se ainda que a grande parcela do sector automóvel
afastada da incidência do imposto, ou dele isenta desde 1976, con
tribui, só por si, para cerca de 85¾ do consumo de gasóleo na
estrada.

e elementar consequência do princípio
Parece, pois, evidente
a necessidade de se rede finir o âmbito de
da igualdade tributária
incidência do imposto, por forma que, sem prejuízo das neces
sárias adaptações à conjuntura sócio-económica actual, ele reassuma
—

—

a sua razão de ser inicial, voltando a abarcar todo o parque auto
móvel utilizador de carburantes ou combustíveis não sujeitos aos
mesmos impostos que oneram a gasolina.

2. Por outro lado, e para além de se manterem todas as situa
ções de isenção subjectiva já hoje existentes (Estado e seus serviços
personalizados, corpos administrativos, associações de bombeiros,
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associações de beneficência, misericórdias, etc.), estabelecem-se agora
—à semelhança do que sucede já noutros impostos—outras, das
quais cumpre destacar, atenta a sua projecção social, a relativa aos
deficientes.
Do mesmo modo, e tomada em conta a sua importante fun
ção sócio-económica, entendeu-se deverem ficar isentos, na sua tota
lidade, os veículos afectos ao serviço público, os veículos de caixa
aberta pertencentes a empresários agrícolas e licenciados para o
transporte exclusivo de produtos agrícolas ou directamente ligados
à agricultura e os tractores agrícolas.
De realçar também que a reposição do imposto relativamente
aos veículos de mercadorias e ligeiros mistos de peso bruto superior
a 2500kg virá pôr cobro a situações de flagrante evasão fiscal,
dado a prática ter revelado que, quer estes últimos, quer aqueles
(quando ligeiros e de caixa fechada), eram utilizados preponderante
ou mesmo exclusivamente como automóveis de passageiros.
Todavia, o impacte que a imediata uniformização do imposto
poderia provocar junto daqueles que até ao presente não o paga
vam aconselha a que, numa primeira fase, fiquem sujeitos a um
imposto igual à diferença da taxa que agora se revê, a fim de
poderem gradualmente adaptar-se ao seu aumento.
3. Por último, recorde-se que a taxa actual se encontra em vigor
desde 1 de Outubro de 1979 (Decreto-Lei n.° 374-M/79, de lO de
Setembro), não tendo, pois, e desde aí, sido objecto de qualquer
revisão, não obstante os posteriores aumentos do preço dos com
bustíveis, com maior incidência, aliás, no caso da gasolina que no
do gasóleo. Também neste domínio, portanto, o princípio da igual
dade tributária impunha a respectiva actualização.
Finalmente, e sem prejuízo de uma—aliás, já encetada—revi
são global da estrutura do imposto, aproveita-se a oportunidade
para se introduzir já uma significativa alteração às regras de liquida
ção do mesmo.
Nestes termos:
Usando da autorização legislativa concedida pelo artigo 28,° da
Lei n. 40/81, de 31 de Dezembro:
O Governo decreta, nos termos da alínea b) do n.° 1 do ar
tigo 201.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.° Os artigos 22.° e 23.° do Decreto-Lei n.° 45331, de
2$ de Outubro de 1963, passam a ter a seguinte redacção:
Art. 22.° Os proprietários dos veículos automóveis que Uti
lizem carburantes ou combustíveis normais ou de substituição
definidos no Decreto-Lei n.° 32 440, de 24 de Novembro de
1942, não sujeitos aos mesmos impostos que oneram a gasolina,
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pagarão um imposto de compensação da seguinte taxa anual:
a) Veículos ligeiros de passageiros e mistos até
2500kg de peso bruto
b) Os restantes veículos
Art.

23.0

—

1

—

42 000$00
12 000$00

Estão isentos do imposto de compensação:

a) O Estado e qualquer dos seus serviços, estabelecimentos
e organismos, ainda que personalizados;
b) As autarquias locais e as suas federações, uniões e asso
ciações;
c) As pessoas colectivas de utilidade pública e utilidade
pública administrativa;
d) Os Estados estrangeiros, quando haja reciprocidade de
tratamento;
e) O pessoal das missões diplomáticas e consulares, nos
termos das respectivas convenções;
f) As organizações estrangeiras ou internacionais, nos termos
dos acordos celebrados pelo Estado português;
g) Os deficientes cujo grau de invalidez seja igual ou supe.
nor a 60%.
2

—

Ficam igualmente isentos:

a) Os veículos pesados de passageiros;
b) Os veículos licenciados para transportes públicos, bem
como para aluguer sem condutor;
c) Os veículos matriculados para o serviço de instrução,
para o de venda e os que circulem com as chapas de
trânsito a que se referem o Decreto-Lei n.° 40 995, de
9 de Fevereiro de 1957, e a •Portaria n.° 20 393, de
26 de Fevereiro de 1964, ou outras cuja obrigatoriedade,
para fins semelhantes, venha a ser legalmente instituída;
cl) Os tractores agrícolas;
e) Os veículos de mercadoria d’e caixa aberta pertencentes
a empresários agrícolas, quando licenciados para o trans
porte exclusivo de produtos agrícolas ou directamente
ligados à agricultura;
f) Os automóveis ligeiros de passageiros matriculados ante
riormente a 1950, desde que constituam património a
preservar, reconhecido pela DOTE.
A isenção prevista na alínea g) do n.° 1 deste artigo
3
não pode ser fruída por cada beneficiário em relação a mais
de um veículo, e dela só aproveitarão os veículos de cilindrada
—
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não superior a 1750 cm3 e cuja propriedade esteja registada
unicamente a favor do beneficiário.
4
O grau de invalidez deverá ser provado mediante a
exibição do cartão de deficiente das forças armadas ou em
face de documento emitido por entidade competente para o
efeito.
5
A situação de isenção consignada para os veículos em
serviço de venda só terá lugar desde que haja sido requerida
pelo respectivo titular do registo de propriedade a inscrição
para tal serviço ou a continuação de tal inscrição e tenha sido
efectuado o depósito dos seus documentos na Direcção-Geral
de Transportes Terrestres.
6— Os veículos abrangidos pelo número anterior só pode
rão circular desde que estejam comprovadamente a ser utilizados
em serviço de experiência ou demonstração ou ainda quando
se desloquem entre estabelecimentos de venda e de ou para fá
bricas de montagem ou oficinas de reparação.
—

—

Art. 2.° As instituições privadas de solidariedade social às quais
tenha sido reconhecida a isenção do imposto de compensação, mas
que se não encontrem ainda registadas nos termos do estatuto apro
vado pelo Decreto-Lei n.° 519-G2/79, de 29 de ‘Dezembro, deverão,
para efejtos de manutenção de tal benefício, proceder àque]e registo
dentro dos seis meses seguintes à publicação deste diploma.
Art.° 3
1
As prestações do imposto de compensação são
sempre devidas por inteiro e uma única vez em cada trimestre,
independentemente da verificação de quaisquer alterações à situação
do veículo durante aquele período.
2— Quando de facto gerador da obrigação tributária ocorrer
no último mês do trimestre, só é devido o imposto a partir do tri
mestre seguinte.
3
O disposto no número anterior não se aplica a situações
de perda da isenção transitória prevista no artigo 24.° do Decreto
-Lei n.° 45331, de 2$ de Outubro de 1963.
Art. 4.° O Governo elaborará o regulamento para a boa exe
cução do presente diploma, através do qual, designadamente, se
fixarão as competências em matéria de liquidação e revisão tribu
tária, o sistema e a forma de cobrança e as penalidades.
Art. 5.° O disposto nos artigos l.° e 3.° deste diploma produz
efeitos a partir de 1 de Julho do corrente ano.
—

—

—
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Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29 de Junho
Joao Maurício fernan
Diogo Pinto Freitas do Arnaral
de 1982.
der Salgueiro.
—

—

Promulgado em 30 de Junho de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHo EANEs.
(D. R.

—

1 Série,

n.°

148, suplemento, de 301un82.)

II

—

DECRETOS

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÈRIO DA ADMINISTRAÇO INTERNA
Decreto n. 70/82
de 12 de Junho
Atendendo ao que representou a Junta de Freguesia de Penalva
de Alva, do concelho de Oliveira do Hospital, no sentido de a
denominaço do lugar de Rapada ser alterado para Santo António
do Alva;
Tendo em vista os pareceres favoráveis da Assembleia de Fre
guesia de Penalva de Alva, da Assembleia e Câmara Municipal de
Oliveira do Hospital e da Assembleia Distrital de Coimbra;
Ao abrigo do n.° 1 do artigo 12.° do Código Administrativo:
O Governo decreta, nos termos da alinea g) do artigo 202.°
da Constituiçao, o seguinte:
Artigo único. O lugar de Rapada, da freguesia de Penalva
de Alva, do concelho de Oliveira do Hospital, passa a denominar-se
Santo António do Alva.

Francisco José Pereira Pinto Batsemào
Correia.

—

José Ángeto Ferreira

Promulgado em 1 de Junho de 19&2.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHo EANEs.

(D. R. —1 Série,

n.°

133, de 12Jun82.)
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RESOLUÇÕES

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Serviços de Apoio do Conselho da Revolução
Resolução n.’ 98/82
Ao abrigo da alinea c) do artigo 146.° e do n.° 1 do artigo 281.
da Constituição, o Conselho da Revolução, a solicitação do Pre
sidente da Assembleia da República e precedendo parecer da Co
missão Constitucional, declara, com força obrigatória geral, a incons
titucionalidade das normas constantes do n.° 3 do artigo 2.° e do
n.° 4 do artigo 26.° da Lei n.° 2135, referentes à prestaçao de ser
viço militar por apólidas residentes em Portugal, por violarem os
artigos l5.°, n.° 2, 274.°, n.° 2, e 276., n.°’ 1 e 2, da Constituição
da República Portuguesa.
Aprovada em Conselho da Revolução em 2 de Junho de 1982.

O Presidente do Conselho da Revolução, António Ramalho
Eanes.
(D. R.—I Série, n.° 137, de 17Jun82.)

IV

—

PORTARIAS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria

si.’

546/82

de 2 de Junho
Tornando-se necessário proceder à criação de uma junta mé
dica no âmbito do Estado-Maior-General das Forças Armadas e
definir a respectiva regulamentação de acordo com o consagrado
nos n.°’ 2 e 3 do artigo 1.0 do Decreto-Lei
147/82, de 28 de
Abril:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos do n.° 3 do artigo 1.’ do
Decreto-Lei n.° 147/82, de 28 de Abril, o seguinte:
1.0 É criada a Junta Médica do
Estado-Maior-General das For
ças Armadas (JM/EMGFA).
o.’
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2.° A JM/EMGFA reger-se-á pelo Regulamento Geral do Ser
viço de Saúde do Exército (RGSSE), com as alterações resultantes
do presente diploma.
3.° A JM/EMGFA será constituída por 3 oficiais médicos que
prestem serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas
(EMGFA) ou organismos directamente dependentes do Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), a nomear
anualmente por despacho do CEMGFA, sob proposta do Comando
dos Órgãos de Apoio Geral do EMGFA (COAG).
4.’ Dos 3 oficiais médicos que constituem a JM/EMGFA o
mais graduado ou antigo será o presidente e o de menor gradua
ção ou antiguidade servirá de secretário, fazendo necessariamente
parte da Junta o chefe do Serviço de Saúde do EMGFA.
5.’ Os médicos que constituem a Junta serão substituídos nas
suas faltas ou impedimentos por médico militar, em termos aná
logos ao consagrado no n.° 1.’ da presente portaria, observando-se
o seguinte:
a) Tratando-se do presidente, o seu substituto poderá ser de
qualquer posto, assumindo, porém, a presidência da Junta
o médico mais antigo que a integrar;
b) Tratando-se dos restantes vogais, o substituto deverá ter
posto inferior ao do presidente.
6.’ A JM/EMGFA reunirá mensalmente em local e hora a
designar pelo COAG, podendo, no entanto, quando necessário, ser
convocadas por esta entidade reuniões extraordinárias.
7.’ As deliberações da JM /EMGFA carecem de homologação
por parte do CEMGFA ou de entidade em quem delegar.
8.’ O pessoal civil do EMGFA e dos organísmos directamente
dependentes do CEMGFA quando não se conforme com as deli
beraçes da JM/EMGFA poderá recorrer para uma junta superior
de saúde, nos termos consagrados nos artigos 437.’ e seguintes do
RGSSE.
A junta superior de saúde será composta por um general
ou vice-almirante, ao serviço do EMGFA, que será o presidente,
pelos 3 oficiais médicos mais antigos do EMGFA ou dos orga
nismos directamente dependentes do CEMGFA, que não tenham
feito parte da Junta recorrida, e pelo presidente da mesma Junta,
qualquer que seja a sua graduação.
10.’ A junta superior de saúde será nomeada, quando neces
sário, por despacho do CEMGFA, sob proposta do COAG.
11.0 Os meios de diagnóstico que se tornarem necessários para
o cumprimento da missão que está confiada às juntas médicas referidas
no presente diploma serão solicitados aos ramos das Forças Armadas.
90
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12.° As referências constantes do RGSSE ao ministério da
guerra, secretaria da guerra e ao ministro da guerra devem ser
entidades como feitas ao EMGFA e organismos directamente depen
dentes do CEMGfA e ao CEMGFA.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 6 de Maio de 1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
Viriato Tavares de Meio Egidio, general.

—

(D. R.—I Série, n.° 125, de 21un82.)
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO E MINISIÈRIOS DAS FINANÇAS E DO PLANO
E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Portaria n.° 551/82
de 4 de Junho

Mandam o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, e o Governo
da República Portuguesa, pelo Ministro de Estado e das Finanças e do Plano e pelo Ministro dos Negócios
Estrangeiros, que:
1.0 Nos termos dos artigos 1.0, 5•0, n.° 1, e 6.° do Decreto-Lei n.° 56/81, de 31 de Março,
o quadro dos
adidos e acumulações e o seu gabinete conjunto seja o que consta do quadro seguinte:
Sedes das representações

Acumulaçõei.dc serviço
e

Representações diplomáticas

.5

2
.

O
,

E

o

.

,

Adidos e adjuntos (efectivos)
1
2— Cargos exercidos (j):
Adido de defesa
Adido naval
Adido militar
Àdido aeronáutico
Adjunto do adido de defesa
—

3— Gabinete conjunto (j):
Secretário
Tradutor
Arquivista/amanuense

1

1

1

2

x

x

x

—

—

—

(a) x
(b) x
(c) x
(d) x

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

1
1
1

—

1

1
—

1

—

2

2

1

2

1

x

x

—

—

(a) x
(b) x
(e) x
(il) x

—

—

—

—

x

—

—

1

2

x

x

—

—

—

—

—

—

(a) x
(b) x
(c) x
(d) x

—

—

(e)
—

—

x
x

(f)
x
—

(g)

—

x

—

—

—

—

(li) (f)
—

x

—

—

—

—

x

—

(O
x
x
x

—

2

1

2

1

1

3

—

—

—

—

—

—

—

2

1

1

1

1

1

1

x
Indica qual o cargo que os adidos e adjuntos ocupam em permanência ou acumulam.
(a) O adido mais graduado ou antigo assume o cargo de adido de defesa.
(b), (c) e (d) Em cada localidade, dois destes cargos sâo sempre exer cidos por um só dos adidos, em acumulação.
(e) E o adido militar e aeronáutico em Paris.
(f) É o adido de defesa em Bona.
(g) É o adido naval em Paris.
(h) É o adido aeronáutico em Paris.
(i) São os adidos acreditados em Washington.
Ci) As descrições dos cargos serão elaboradas no âmbito do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
—

2.° Sejam revogadas as Portarias n.°5 702/81, de 17 de Agosto, e 799/81, de 15 de Setembro.
Estado-Maior-General dás Forças Armadas e Ministérios das Finanças e do Plano e dos Negócios Estrangeiros,
6 de Maio de 1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno Viriato Tavares de Meto
Egídio, general.
Pelo Ministro de Estado e das finanças e do Plano, Alípio Barrosa Pereira Dias, Secre
tário de Estado do Orçamento.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros, André Roberto Detaunay Gonçal
ves Pereira.
—

—

—

(D. R.
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Portaria

•0

555/82

de 5 de Junho
Tornando-se necessário regulamentar as matérias constantes dos
artigos 5,
e 20.° do Estatuto do Pessoal Civil dos Estabele
cimentos Fabris das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 33/80, de 13 de Março, respeitantes a admissão, admissão e
selecção de aprendizes e exercício de funções por cidadãos estran
geiros do pessoal civil dos estabelecimentos fabris das forças armadas;
Considerando ser vantajoso reunir num único diploma a refe
rida regulamentação:
Manda o Conselho da ‘Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos do artigo 117.0 do refe
rido Estatuto, aprovar, em anexo a esta portaria, da qual fazem
parte integrante, as normas de admissão, admissão e selecção de
aprendizes e exercício de funções por cidadãos estrangeiros do pes
soal civil dos estabelecimentos fabris das forças armadas.
70

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 6 de Maio de 1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
Viriato Tavares de Meio Egidio, general.

—

Normas de admissão, admissão e seleeção de aprendizes e exercício
de funções por cidadãos estrangeiros do pessoal civil dos EstabeIe.
cimentos Fabris das Forças Armadas.
PARTE 1

Normas de admissão
CAPITULO 1
Âmbito de aplicação
1
As presentes normas aplicam-se ao recrutamento e admissão
de funcionários, agentes e empregados para os estabelecimentos fabris
das forças armadas.
—

ORDEM DO EXËRCITO N.° 6

340

1. Série

CAPITULO II
formas de recrutamento
2

—

O recrutamento far-se-á por:

a) Escolha;
b) Concurso documental;
c) Concurso de prestação de provas.
3
A escolha é a forma de recrutamento que se processa por
decisão das direcções ou administrações dos estabelecimentos fabris
das forças armadas, utilizando-se apenas nos casos seguintes:
—

a) Pessoal dirigente;
b) Categorias ou funções dos níveis 1, 2 e 3, excluídas do regime
de carreiras;
e) Categorias ou funções do nível 4;
d) Readmissão de quadros superiores e médios e de profissio
nais altamente qualificados, devendo a decisão fundamentar-se
no currículo profissional do candidato.
4— O concurso documental é a forma de recrutamento pela
qual e exige ao candidato a apresentação de provas documentais
referidas às suas habilitações e idoneidade, a aplicar na selecção
para:
a) As categorias ou funções cuja habilitação mínima seja qual
quer curso superior ou habilitação equiparada;
b) As categorias ou funções cuja habilitação seja dependente
de formação técnico-profissional, desde que os respectivos
cursos tenham a duração mínima de 2 anos, para além de
9 de escolaridade, e tenham sido oficialmente reconhecidos.
:0 concurso de prestação de provas é aquele em que os
5
candidatos admitidos a concurso são submetidos a provas, perante
um júri, cujo programa e demais requisitos serão previamente fixados.
6—Os conirsos documentais e de prestação de provas pode
rão ser também utilizados para as categorias ou funções em que
a forma de recrutamento prevista seja a escolha.
7— Para o pessoal abrangido por regime especial nos termos
do n.° 1 do artigo 2.° do Estatuto do Pessoal Civil dos Estabele
cimentos Fabris das Forças Armadas, quando o recrutamento não
puder assumir a forma de concurso de prestação de provas poderá
regular-se pela respectiva legislação própria.
—
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CAPITULO III
Requisitos para admissão
8
São requisitos gerais para admissão, qualquer que seja a
forma de recrutamento, os quais se devem verificar na data limite
indicada no n.° is, os seguintes:
a) Nacionalidade portuguesa, originária ou adquirida nos termos
da lei;
b) Idade não inferior a 18 anos;
c) Sanidade mental e física para o desempenho das funções;
d) Ausência de condenação por crime que inabilite definitiva
mente para o exercício de funções públicas;
e) Cumprimento das obrigações militares que, nos termos da
lei, correspondam ao sexo, idade e condições do candidato;
f) Habilitação mínima correspondente à escolaridade obrigató
ria, segundo a idade do candidato, quando para determinadas
categorias ou funções não seja diferentemente estabelecido
no aviso de abertura do concurso.
—

9—Além dos requisitos gerais anteriores, poderão ser fixadas
condições especiais pelas direcções e administrações dos estabele
cimentos para a admissão e para o exercício de funções que con
templem designadamente habilitações técnico-profissionais adequadas.
10—A prova dos requisitos de admissão será feita pela se
guinte forma:
a) A nacionalidade e a idade pelo bilhete de identidade ou por
certidão de nascimento;
b) A sanidade mental e física pela apresentação de atestado
passado pela autoridade sanitária local há menos de 3 me
ses, certificado de vacinação antitetânica e certificado pas
sado pelo dispensário antituberculoso em que se declare que
o candidato não sofre de doença contagiosa, particularmente
de tuberculose evolutiva.
Sempre que o director ou o administrador do estabelecimento
fabril o julgue necessário, a aptidão física deverá ser veri
ficada através de inspecções médicas adaptadas à profissão
que o candidato irá desempenhar;
c) A ausência de condenação por crime prova-se por certificado
de registo criminal que mostre não estar o candidato abran
gido pelo artigo 78.° do Código Penal;
d) O cumprimento dos deveres militares provar-se-á por cer
tificado passado pela autoridade competente;
e) As habilitações literárias provam-se pelos respectivos certi
ficados ou diplomas de curso.
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11
É dispensada a apresentação inicial de documentos compro
vativos dos requisitos exigidos para a admissão a concurso documen
tal ou de prestação de provas, devendo os candidatos declarar, nos
respectivos requerimentos, em alíneas separadas, com exclusão da
alínea b) do n.° 10, e sob compromisso de honra, a situação con
creta em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos
exigidos para a admissão, bem como a indicação dos elementos de
identificação e morada.
12— A dispensa facultada pelo número anterior não abrange
os documentos que se considerem indispensáveis para a apreciação
das habilitações dos candidatos, devendo nesse caso constar do
aviso do concurso a enumeração dos documentos exigidos.
13
As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni
das nos termos da lei.
—

—

CAPITULO IV
Concursos
SECÇÃO 1
Disposições comuns
14—A abertura do concurso far-se-á por decisão do director
ou administrador do estabelecimento fabril, mediante aviso a publi
car no Diário da República e, se tal for considerado necessário,
em ordem de serviço e nos meios de comunicação social adequados.
15
Dos avisos de abertura dos concursos constará, designadamente, o seguinte:
—

a) A forma e finalidade dos concursos;
b) Os documentos que devem instruir os processos de admis
são;
c) Os prazos de entrega da documentação no serviço compe
tente;
d) O prazo de validade dos concursos, que não deverá ser
superior a 2 anos;
e) A forma pela qual os interessados poderão tomar conhe
cimento do programa ou regulamento do concurso.
16— A apreciação dos requisitos e do mérito relativo dos can
didatos é feita por um júri de apreciação constituído por um mí
nimo de 3 elementos, devendo, pelo menos, um deles pertencer aos
quadros do pessoal civil do estabelecimento e ser de categoria não
inferior àquela para que é aberto concurso. O júri será constituído
e nomeado por despacho do respectivo director ou administrador.
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17—Apreciada a documentação apresentada, dentro dos 10 dias
seguintes ao termo do respectivo prazo de abertura, será divulgada
a lista provisória, ordenada alfabeticamente, dos candidatos admi
tidos e excluídos, indicando-se quanto a estes o motivo de exclusão.
18
Os candidatos poderão reclamar desta lista provisória para
o júri, no prazo de 8 dias a contar da data da sua divulgação,
cabendo recurso para o director ou administrador do respectivo esta
belecimento até 10 dias após lhes ter sido notificada a decisão
sobre a reclamação.
19—findo o prazo para as reclamações e não as havendo,
a lista provisória converter-se-á em definitiva. Havendo reclamações
ou recursos, a lista provisória só se converterá em definitiva simulta
neamente com a divulgação da lista dos casos julgados procedentes.
20— Para uma melhor aferição da aptidão para o lugar posto
a concurso, os candidatos poderão ser submetidos a exames psico
técnicos, sendo desde logo eliminados os que obtenham a classifica
ção Inapto.
21
Das deliberações do júri não cabe recurso. Pode, con
tudo, requerer-se a revisão do ordenamento ou das classificações,
no prazo de 5 dias após serem tornados públicos, com base em
motivos fundamentados.
22—A classificação ou o ordenamento final obtidos pelos con
correntes após apreciação da sua documentação ou prestação de
provas, depois de homologados pelo director ou administrador do
estabelecimento fabril, serão enviados para publicação no Diário da
República. Da data desta publicação se contará o prazo de validade
do concurso.
—

—

SEOÇÃO II

Concurso documental
23
Os concursos documentais visam determinar as qualifica
ções técnicas ou científicas dos candidatos relacionadas com a na
tureza dos lugares a preencher.
24— Para a determinação dessas qualificações, o júri terá
particularmente em conta o grau de preparação especializada dos
candidatos, avaliado através das habilitações especiais e da expe
riência profissional, bem como dos trabalhos da sua autoria.
25— O júri pod’erá solicitar aos candidatos elementos esclare
cedores sobre a documentação apresentada.
26— Feita a apreciação dos elementos constantes dos números
anteriores, o júri elaborará a lista provisória dos candidatos admi
tidos e excluídos do concurso, que, após homologada pelo director
ou administrador do estabelecimento fabril, será seguidamente di
vulgada.
—
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27— Em igualdade de circunstâncias, são condições de prefe
rência as constantes dos n.° 40 e 41.
28
O prazo para a deliberação do júri e apresentação do
ordenamento final não deverá exceder 20 dias contados a partir da
data em que a lista provisória se converta em lista definitiva ou
da divulgação da lista definitiva.
—

sEcÇÃO iii

Concurso de prestação de provas
Os programas das provas dos concursos, bem como os
29
coeficientes de valorização relativa entre elas, serão estabelecidos
por despacho dos directores ou administradores dos respectivos esta
belecimentos.
30— As provas terão lugar após a data da homologação, pelo
director ou administrador do estabelecimento fabril, da lista defini
tiva dos candidatos admitidos, no dia, hora e local designados,
devendo o início ser anunciado com uma antecedência mínima de
10 dias. O júri procederá à chamada dos candidatos pela lista
definitiva, identificando-os.
31
O programa das provas será afixado simultaneamente com
o regulamento do concurso.
32— A falta de comparência às provas ou a não identificação
implica a exclusão do candidato.
Quando as provas se devam realizar em diversos locais,
33
serão constituídos júris de fiscalização, compostos por 3 elementos.
34—Quando exista mais de uma prova, o programa do con
curso especificará quais os coeficientes de valorização relativa entre
elas, com vista à determinação da média final.
Quando houver prestação de provar escritas do mesmo
35
concurso que se realizem em mais de um local, a hora do início
das mesmas deverá coincidir.
36—Durante as provas são motivo de exclusão dos candidatos:
—

—

—

—

a) Resolver ou tentar resolver as provas com irregularidade;
b) Sair do local de realização das provas sem autorização do
jun;
c) Apresentar as provas escritas em papel diferente do que lhes
foi fornecido pelo júri.

37—O júri de fiscalização enviará ao júri de apreciação as
provas em sobrescritos lacrados e devidamente rubricados pelos seus
membros.
Nos concursos de prestação de provas usar-se-á a classifi
38
cação de O a 20 valores, com aproximação às centésimas.
—
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3_ Serão considerados reprovados os candidatos cuja média
final seja inferior a 10 valores.
40— São condições gerais de preferência, em igualdade de
classificação, as seguintes:
a) Ter já qualidade de pessoal civil dos EFFA;
b) Ser deficiente das forças armadas (DFA), preferência esta
a conceder nos termos da legislação própria;
c) Ter já qualidade de pessoal civil das forças armadas e, de
entre este, maior antiguidade;
d) Possuir maiores habilitações literárias;
e) Ter cumprido o serviço militar com bom comportamento
e, de entre isso, ter mais tempo de serviço prestado;
f) Ser oriundo de estabelecimento de ensino militar;
g) Possuir menor idade.
41
No caso previsto na alinea c) do número anterior, poderá
ainda ser dada preferência a certo pessoal civil das forças arma
das, desde que haja afinidades entre carreiras, para o efeito desig
nadas, devendo essa circunstância constar do aviso do concurso.
—

CAPITULO V
Provimeiito ou outorga do contrato
42— A apresentação dos documentos comprovativos dos requi
sitos a que se referem os n.°’ 8 e 9 será exigida aos candidatos
quando houver lugar ao provimento ou outorga do contrato.
43
Os candidatos a prover ou contratar serão avisados por
ofício sob registo e com aviso de recepção para, no prazo de 30
dias, apresentarem os documentos necessários.
44— O prazo poderá ser prorrogado por uma única vez, quando
a falta de apresentação tempestiva dos documentos seja motivada
por razões ponderosas devidamente comprovadas e aceites, sem
prejuízo do prosseguimento dos restantes processos de provimento
ou contrato e seu consequente reposicionamento.
45
Quando o mesmo candidato participe simultaneamente em
diversos concursos, poderá substituir os documentos por certidões
oti fotocópias autenticadas pelos serviços onde os haja apresentado
em primeiro lugar.
46—Os candidatos providos em cargos do Estado poderão apre
sentar certidões ou fotocópias autenticadas de documentos arquiva
dos nos seus processos individuais.
47
Serão eliminados os candidatos cujos documentos exigidos
não forem apresentados dentro do prazo ou se, embora apresenta—

—

—
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dos, não fizerem prova das condições necessárias para o provimento
ou outorga do contrato.
48
Os documentos juntos aos requerimentos poderão ser res
tituídos aos candidatos excluídos e reprovados, aos que desistam
do provimento ou outorga do contrato ou ainda aos que não te
nham sido providos ou contratados no prazo de validade do res
pectivo concurso.
49
O provimento ou outorga do contrato será da competência
do respectivo director ou administrador, obedecendo no demais às
disposições legais aplicáveis.
50—Se o candidato desistir do provimento ou outorga do con
trato que lhe competir, transitará para o fim da respectiva lista de
ordenamento. Nova desistência implicará a exclusão do candidato
do concurso.
51
A não comparência à tomada de posse implica a impossi
bilidade de provimento durante 3 anos, salvo justo impedimento,
devidamente comprovado.
—

—

—

PARTE II

Admissão e selecção de aprendizes
CAPITULO 1
Ãmbito de aplicação
52
As presentes normas aplicam-se exclusivamente à admissão
e selecção de aprendizes para os estabelecimentos fabris das forças
armadas.
—

CAPITULO II

Forma de recrutamento
53
O recrutamento de aprendizes far-se-á por escolha das
direcções ou administrações dos estabelecimentos fabris das forças
armadas, subordinada aos condicionamentos adiante estabelecidos.
—

CAPITULO III

Requisitos para a admissão
54—São requisitos para a admissão os gerais, constantes do
n.° 8, com excepção das alíneas b), d) e e), e os especiais seguintes:
a) Idade não inferior a 14 nem superior a 17 anos, inclusive;
b) Compromisso da frequência do curso técnico adequado à
respectiva aprendizagem;
c) Autorização, para o efeito, dos titulares do poder paternal.
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55
A prova dos requisitos é feita, em principio,
quando hou
ver lugar a admissão, pela forma expressa no n.°
10 e a autoriza
ção pata concorrer por declaração de, pelo menos, um
dos titulares
do poder paternal, com assinatura reconhecida nos
termos da lei.
56— Os candidatos devem, no acto da inscrição, declara
r em
documento próprio, em alíneas separadas, a situaçã
o concreta em
que se encontram relativamente a cada uma das condiç
ões exigidas
para a admissão.
As declarações serão confirmadas, sob o respectivo
compro
misso de honra, pelo titular do poder paternal.
57—Poderá ser exigida a apresentação, no acto de inscriç
ão,
dos documentos que se considerem indispensáveis para
apreciação
do mérito dos candidatos.
—

CAPITULO IV
Escolha
58
O anúncio das aberturas das inscrições para admissão de
aprendizes será publicado em ordem de serviço do respectivo
esta
belecimento fabril e, se tal for julgado necessário,
nos meios de
comunicação social adequados.
59
Os anúncios devem indicar:
—

—

a) O número de aprendizes a admitir;
b) Os documentos que devem instruir o processo de admiss
ão
e respectivos prazos de entrega;
c) Critérios especiais, eventualmente enunciados, como orienta
dores da escolha.
60— Os candidatos serão ordenados tendo em atenção a idade
e as habilitações escolares, desde que, submetidos a provas psico
técnicas, obtenham a classificação Apto.
61
Para escalonamento dos candidatos incluídos na mesma
prioridade são ainda condições de preferência as seguintes:
a) Melhor classificação escolar;
b) Ser filho de servidor das forças armadas, falecido ou impos
sibilitado de trabalhar e com menor rendimento per capita.
—

62— A lista dos candidatos seleccionados para admissão será
publicada em ordem de serviço.
63
Os candidatos não seleccionados poderão reclamar desta
lista no prazo de 8 dias, a contar da data da sua publica
ção.
64— Apreciadas as reclamações ou decorrido o prazo para
apre
sentação das mesmas, publicar-se-á em ordem de serviço
a lista
definitiva.
—
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CAPITULO V
Contrato

A admissão far-se-á por contrato individual de trabalho,
65
por prazo certo. Este contrato tem a duração de 1 ano e poderá
ser sucessivamente renovado até ao máximo de 4 anos.
66— O contrato, celebrado ior escrito, é assinado pelo apren
diz e seu representante legal.
—

CAPITULO VI
Selecção

61 A selecção dos aprendizes, durante o período de apren
dizagem, com vista à renovação do respectivo contrato, far-se-á
tomando como base:
a) A assiduidade ao serviço, tendo em atenção as faltas injus
tificadas, que não poderão ultrapassar 5 faltas anuais;
b) O comportamento disciplinar, tendo em atenção que as penas
aplicadas não poderão por si ou no seu somatório exceder
10 dias de suspensão de exercício e vencimento;
c) O aproveitamento na aprendizem, avaliado pelas informações
do responsável pela sua orientação;
d) O aproveitamento em curso técnico adequado, avaliado pelas
classificações atríbuídas durante o curso.
—

68
No final do período de aprendizagem e para efeitos de
preferência, dentro de cada especialidade, na admissão em lugares
dos quadros, os aprendizes que não tenham ultrapassado os limites
previstos nas alíneas a) e b) do número anterior serão classificados
—

por mérito relativo, tomando por base o aproveitamento na apren
dizagem.
69— Em caso de igualdade de classificação são condições de
preferência uma melhor assiduidade e comportamento disciplinar, con
siderados em conjunto.
PARTE III
Exércício de funções por cidadãos estrangefros
CAPITULO 1
Âmbito de aplicação
70— As disposições que se seguem aplicam-se à contratação
de cidadãos estrangeiros para o exercício de funções nos estabele
cimentos fabris das forças armadas.
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CAPITULO II
Requisitos para a admissão
71
Além dos requisitos gerais enunciados no artigo 7.° do
Estatuto do Pessoal Civil dos Estabelecimentos Fabris das Força5
Armadas, a admissão dos cidadãos estrangeiros deverá obedecer ao€
seguintes requisitos especiais:
a) Prova documental do cumprimento das disposições legais
relativas à entrada e à permanência ou residência em Por
tugal;
b) Prova, através de informação do Serviço de Estrangeiros,
quanto à não existência de qualquer impedimento legal à
admissão.
—

CAPITULO III
Contratação
72— A contratação de cadídãos estrangeiros far-se-á apenas
pata o desempenho de funções de carácter predominantemente téc
nico, carecendo de autorização do CEM respectivo.
73
O recrutamento far-se-á exclusivamente por escolha, a qual
se processará por decisão da entidade com competência para admitir.
74
A contratação dos empregados assumirá a forma escrita.
No contrato celebrado nos termos da legislação geral do trabalho,
sem prejuízo do disposto no Estatuto do Pessoal Civil dos Esta
belecimentos Fabris das Forças Armadas e no presente regulamento,
devem constar as obrigações assumidas por ambas as partes, designa
damente:
a) A data de início e termo da prestação do trabalho;
b) As qualificações profissionais do cidadão estrangeiro;
c) Funções a exercer;
d) Retribuição ajustada e forma do seu pagamento.
—

—

15
A celebração do contrato, bem como a sua cessação,
qualquer que seja o motivo, implica que tal facto seja notificado
ao Serviço de Estrangeiros pela direcção ou administração do res
pectivo estabelecimento fabril das forças armadas.
—

CAPITULO IV
Disposições transitórias
76—Aos cidadãos estrangeiros presentemente ao serviço dos
estabelecimentos fabris das forças armadas são aplicáveis as dispo
sições do capítulo antecedente, sem prejuízo dos direitos adquiridos.

(D. R.—I Série, n.° 128, de 51un82.)
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Portaria n.° 557/82

de 7 de Junho
Tornando-se necessário regulamentar as matérias constantes dos
artigos 5.°, 7. e 19.° do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços
Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 33/80, de 13 de Março, que respeitam à admissao, admissão
e selecção de aprendizes e exercício de funções por cidadãos estran
geiros;
Considerando ser vantajoso reunir num único diploma a referida
regulamentação:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, nos termos do artigo ll3. do refe
rido Estatuto, aprovar em anexo a esta portaria, da qual fazem
parte integrante, as normas de admissão, admissão e selecção de
aprendizes e exercício de funções por cidadãos estrangeiros do pes
soal civil dos serviços departamentais das forças armadas.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 6 de Maio de 1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
Viriato Tavares de Meto Egídio, general.

—

Normas de admissão, admissão e selecção de aprendizes e exercício
de funções por cidadãos estrangeiros do pessoal civil dos serviços
departamentais das Forças Armadas.
PARTE 1
Normas de admissão
CAPÍTULO 1

Âmbito de aplicação
As presentes normas aplicam-se ao recrutamento e admissão
de funcionários ou agentes para os serviços departamentais das forças
armadas.
—

CAPITULO II

Formas de recrutamento
2— O recrutamento far-se-á por:
a) Escolha;
b) Concurso de prestação de provas;
c) Concurso documental.

1. Série
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3
A escolha é a forma de recrutamento que se processa por
decisão da entidade com competência para admitir, utilizando-se
apenas nos casos seguintes:
—

a) Pessoal dirigente;
b) Para categorias ou funções dos níveis 1, 2 e 3 que estejam
excluídas do regime de carreiras ou que sejam integrantes
dos serviços de informações;
c) Para categorias ou funções do nível 4, para o efeito con
templadas em despacho do respectivo CEM.
4—O concurso de prestação de provas é aquele em que os
admitidos a concurso são sujeitos a provas teóricas e ou práticas
perante um júri que as classifica.
5— O concurso documental é a forma de recrutamento pela
qual se exige ao candidato a apresentação de provas documentaïs
referidas às suas habilitações e idoneidade, a aplicar na selecção
para:
a) As categorias ou funções cuja habilitação mínima seja qual
quer curso superior ou habilitação equiparada;
b) As categorias ou funções cuja habilitação seja dependente
de formação técnico-profissional, desde que os respectivos
cursos tenham a duração mínima de 2 anos, para além de
9 de escolaridade, e que tenham sido oficialmente reconhe
cidos.
6— Os concursos documentais e de prestação de provas pode
rão ser também utilizados para as categorias ou funções em que
a forma de recrutamento prevista seja a escolha.
7— Para o pessoal abrangido pelo regime especial previsto no
n.° 3 do artigo 2.° do Estatuto, quando o recrutamento não puder
assumir a forma de concurso de prestação de provas, poderá
este
regular-se pela respectiva legislação própria.
CAPITULO III
Requisitos para a admissão
8
São requisitos gerais para admissão, qualquer que seja a
forma de recrutamento, os quais se devem verificar na data
limite
indicada no n.° ‘15, os seguintes:
—

a) Nacionalidade portuguesa, originária ou adquirida aos termos
da lei;
b) Idade niío inferior a 18 anos;
c) Sanidade mental e física para o desempenho das
funções;
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d) Ausência de condenação por crime que inabilite definitiva
mente para o exercício de funções públicas;

e) Cumprimento das obrigações militares que, nos termos da

lei, correspondam ao sexo, idade e condições do candidato;
f) Habilitação mínima correspondente à escolaridade obriga
tória, segundo a idade do candidato, quando para determi
nadas categorias ou funções não seja diferentemente esta
belecido no aviso de abertura do concurso.

9—Além dos requisitos gerais anteriores, poderão ainda ser
estabelecidas pelo CEM respectivo condições especiais para a a4jnissão e o exercício de funções que contemplem, designadamente,
habilitações técnico-profissionais adequadas.
10—A prova dos requisitos de admissão será feita pela se
guinte forma:
a) A nacionalidade e a idade, pela certidão de nascimento ou
pelo bilhete de identidade do próprio;
b) A sanidade mental e física, pela apresentação de atestado
passado pela autoridade sanitária local há menos de 3 me
ses, certificado de vacinação antitetânica e certificado pas
sado pelo dispensário antituberculoso em que se declare que
o candidato não sofre de doença contagiosa, particularmente
de tuberculose evolutiva.
Em determinados casos, a aptidão física poderá ser verificada
pela competente junta de saúde;
c) A ausência de condenação por crime prova-se por certificado
do registo criminal que mostre não estar o candidato abran
gido pelo artigo 78.° do Código Penal;
d) O cumprimento dos deveres militares far-se-á por certificado
passado pela autoridade competente;
e) As habilitações literárias provam-se pelos respectivos certi
ficados ou diplomas de cursos.
É dispensada a apresentação inicial de documentos com
11
provativos dos requisitos exigidos para a admissão a concurso do
cumental ou de prestação de provas, devendo os candidatos declarar
nos respectivos requerimentos, em alíneas separadas, com exclusão
da alínea b) do n.° 10, e sob compromisso de honra, a situação
concreta em que se encontram relativamente a cada um dos requi
sitos exigidos para a admissão, bem como a indicação dos elementos
de identificação e morada.
12— A dispensa facultada pelo número anterior não abrange
os documentos que se considerem indispensáveis para a apreciação
—

1
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das habilitações dos candidatos, devendo, nesse caso, constar do
aviso do concurso a enumeração dos documentos exigidos.
As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu
13
nidas nos termos da lei.
—

CAPITULO IV
Concursos
SECÇÃO 1
Disposições comuns
Os concursos são abertos por decisão do respectivo CEM,
14
mediante avisos publicados no Diário da República e, se tal for
considerado necessário, em ordem de serviço e nos meios de comu
nicação social adequados.
15— Dos avisos de abertura dos concursos constará designadamente o seguinte:
—

a) A forma e finalidade dos concursos;
b) Os documentos que devem instruir os processos de admis
são;
e) Os prazos de entrega da documentação no órgão competente;
d) O prazo de validade dos concursos, que não deverá ser
superior a 2 anos;
e) A forma pela qual os interessados poderão tomar conhe
cimento do programa ou regulamento do concurso.
16— A apreciação dos requisitos e do mérito relativo dos can
didatos é feita por um júri de apreciação constituído por um mí
nimo de 3 elementos, devendo pelo menos um deles pertencer aos
respectivos quadros do pessoal civil e ser de categoria não inferior
àquela para que é aberto concurso.
O júri terá a constituição e formas de nomeação a definir por
cada CEM.
Apreciada a documentação apresentada, dentro dos 10 dias
17
seguintes ao termo do respectivo prazo de abertura, será enviada
para publicação no Diário da República a lista provisória, ordenada
alfabeticamente, dos candidatos admitidos e excluídos, indicando-se,
quanto a estes, o motivo da exclusão.
Os candidatos poderão reclamar desta lista provisória para
18
o júri, no prazo de 8 dias a contar da data da sua publicação,
cabendo recurso para o CEM respectivo até 10 dias após lhes ter
sido notificada a decisão sobre a reclamação.
19— Findo o prazo para as reclamações e não as havendo,
a lista provisória converter-se-á em definitiva. Havendo reclamações
—

—
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ou recursos, a lista provisória s. se converterá em definitiva simulta
neamente com a publicação da lista dos casos julgados procedentes.
20—Para uma melhor aferição da aptidão para o lugar posto
a concurso, os candidatos poderão ser submetidos a exames psico
técnicos, sendo desde logo eliminados os que obtenham a classifica
ção de Inapto.
21 —Das deliberações do júri não cabe recurso. Pode, con
tudo, requerer-se a revisão do ordenamento ou das classificações
no prazo de 5 dias após serem tornados públicos, com base em
motivos fundamentados.
22— A classificação, ou ordenamento final, obtida pelos con
corrcntes após a apreciação da sua documentação ou prestação de
provas depois de homologada será enviada para publicação no Diário
da Repábtici. Da data desta publicação se contará o prazo de
validade do concurso.
SECÇÃO II

Concurso documental
23
Os concursos documentais visam determinar as qualificações
técnicas ou científicas dos candidatos relacionadas com a natureza
dos lugares a preencher.
24— Para a determinação dessas qualificações, o júri terá par
ticularmente em conta o grau de prestação especializada dos can
didatos, avaliada através das habilitações especiais e da experiência
profissional, bem como dos trabalhos da sua autoria.
25
O júri poderá solicitar aos candidatos elementos esclare
cedores sobre a documentação apresentada.
26— Feita a apreciação dos elementos constantes dos números
anteriores, o júri elaborará a lista provisória dos candidatos admi
tidos e excluídos do concurso, quer, após homologada, será seguidamente divulgada.
27
Em igualdade de circunstâncias, são condições de prefe
rência as constantes dos n.° 40 e 41.
28
O prazo para a deliberação do júri e apresentação do
ordenamento final não deverá exceder 20 dias contados a partir
da data em que a lista provisória se converta em lista definitiva
ou da data da publicação da lista definitiva no Diário da Repdblica.
—

—

—

—

SECÇÃO III

Concurso de prestaçAo de provas
29— Os programas das provas dos concursos, para categorias
iguais e comuns dos serviços departamentais, bem como os coefi
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cientes de valorização relativa entre elas, serão definidos por des
pacho do CEMGFA, ouvidos os CEMs.
30—Os programas das provas dos concursos para as categorias
não abrangidas pelo disposto no número anterior, bem como o coe
ficiente de valorização relativo, serão definidos por despacho do
respectivo CEM.
31 —As provas terão lugar após a data da homologação pelo
CEM respectivo da lista definitiva dos candidatos admitidos, no
dia, hora e local designados, devendo o seu início ser anunciado
com uma antecedência mínima de 10 dias.
O júri procederá à chamada dos candidatos pela lista publicada
no Diário da República, identificando-os.
32— A falta de comparência às provas ou a não identificação
implica a exclusão do candidato.
Quando as provas se devam realizar em diversos locais,
33
serão constituídos júris de fiscalização, compostos por 3 elementos.
34— Quando exista mais de uma prova, o programa do con
curso especificará quais os coeficientes de valorização relativa entre
elas, com vista à determinação da média final.
35—Quando houver prestação de provas escritas do mesmo
concurso que se realizem em mais de um local, a hora de ínicio
das mesmas deverá coincidir.
36— Durante as provas são motivo de exclusão dos candidatos:
—

r) Resolver ou tentar resolver as provas com irregularidade;
b) Sair do local de realização das provas sem autorização do
juri;
c) Apresentar as provas escritas em papel diferente do que lhe
foi fornecido pelo júri.

37
O júri de fiscalização enviará ao júri de apreciação as
provas em sobrescritos lacrados e devidamente rubricados pelos seus
membros.
Nos concursos de prestação de provas usar-se-á a classi
3$
ficação de O a 20 valores, com aproximação às centésimas.
39—Serão considerados reprovados os candidatos cuja média
final seja inferior a 10 valores sem arredondamento.
40— São condições gerais de preferência, em igualdade de classi
ficação, nos concursos de prestação de provas, as seguintes, pela
ordem indicada:
—

—

a) Ter já a qualidade de pessoal civil das forças armadas e
de entre estes o de maior antiguidade;
b) Ser deficiente das forças armadas (DFA), preferência esta
a conceder nos termos da legislação própria;
c) Possuir maiores habilitações literárias;
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d) Ter cumprido o serviço militar com bom comportamento e
de entre estes o que maior tempo de serviço tenha prestado;
e) Ser oriundo de estabelecimento de ensino militar;
j) Possuir menor idade.
41—No caso previsto na alínea a) do número anterior, poderá
ainda ser dada preferência a certo pessoal civil das forças armadas,
desde que haja afinidade entre carreiras, para o efeito designadas,
devendo essa circunstância constar do aviso do concurso.
CAPÍTULO V
Provimento
A apresentação dos documentos comprovativos dos requi
42
sitos a que se referem os n.° $ e 9 apenas será exigida aos can
didatos quando houver lugar a provimento.
43
Os candidatos a prover serão avisados, por ofício sob
registo e com aviso de recepção, para, no prazo de 30 dias, apre
sentarem os documentos necessários.
44—O prazo poderá ser prorrogado por uma única vez, quando
a falta de apresentação tempestiva dos documentos seja motivada
por razões ponderosas devidamente comprovadas e aceites, sem
prejuízo do prosseguimento dos restantes processos de provimento
e seu consequente reposicionamento.
45—Quando o mesmo candidato participe, simultaneamente, em
diversos concursos, poderá substituir os documentos por certidões
ou fotocópias autenticadas pelos serviços onde os haja apresentado
em primeiro lugar.
46— Os candidatos providos em cargos do Fstado, poderão
apresentar certidões ou fotocópias autenticadas de documentos arqui
vados nos seus processos individuais.
47—Serão eliminados os candidatos cujos documentos exigidos
não forem apresentados dentro do prazo ou se, embora apresen
tados, não fizerem prova das condições necessárias para o provi
mento.
48
Os documentos juntos aos requerimentos poderão ser res
tituídos aos candidatos excluídos e reprovados, aos que desistam
de provimento ou ainda aos que não tenham sido providos no
prazo de validade do respectivo concurso.
49— Se o candidato desistir do provimento que lhe competir,
transitará para o fim da respectiva lista de ordenamento. Nova
desistência implicará a exclusão do candidato do concurso.
50— O provimento obedecerá no demais às disposições legais
aplicáveis.
—

—

—
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51 —A não comparência à tomada de posse implica a impossi
bilidade de provimento durante 3 anos, salvo justo impedimento
devidamente comprovado.
PARTE II
Admissão e selecção de aprendizes

CAPITULO 1
Ãmbko de aplicação
52
As presentes normas aplicam-se à admissão e selecção de
aprendizes para os serviços departamentais das forças armadas.
—

CÃPITULO II
Formas de reenitamento
O recrutamento de aprendizes far-se-á exclusivamente por
53
concurso documental.
—

CAPITULO III
Requisitos para a admissão
54

—

São requisitos para admissão os gerais, constantes do n.° 8,

com excepção das alíneas b), cl) e e), e os especiais seguintes:
a) Ter idade não inferior a 14 nem superior a 17 anos, ambos
inclusive;

b) Compromisso de frequência de curso técnico adequado à
respectiva aprendizagem;
c) Autorização para o efeito, pelos titulares do poder paternal.
55—A prova dos requisitos é, em princípio, feita no acto de
entrega do requerimento pela forma expressa no n.° 10 e a auto
rização para concorrer por declaração de pelo menos um dos titu
lares do poder paternal, com assinatura reconhecida nos termos
da lei.
56—Quando dispensada a apresentação inicial de documentos
comprovativos dos requisitos exigidos para a admissão a concurso,
devem os candidatos declarar no acto da inscrição nos respectivos
requerimentos, em alíneas separadas, a situação concreta em que
sê encontram relativamente a cada uma das condições exigidas para
a admissão. Estas declarações serão confirmadas sob o respectivo
compromisso de honra pelo titular do poder paternal.
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CAPITULO IV

Concurso
57
Os avisos de abertura dos concursos estabelecidos no n. 14
deverão referír, como regra, que apenas serão válidos para aquela
admissão.
—

5$
O prazo para deliberação do júri e apresentação da lista
final de ordenamento não deverá exceder 20 dias a partir da data
da publicação da lista definitiva.
59—Terão preferência os candidatos que com menos idade
apresentem habilitações escolares superiores, desde que submetidos
a provas psicotécnicas obtenham a classificação de Apto.
60—Para escalonamento dos candidatos incluidos na mesma
prioridade são ainda condições de preferência as seguintes:
—

a) Melhor classificação escolar;
b) Ser oriundo de estabelecimento militar de ensino;
c) Ser filho de servidor das forças armadas ou de ex-servidor
falecido ou impossibilitado de trabalhar.
CAPITULO V
Provimento
61
O provimento dos menores far-se-á por contrato de direito
público, o qual, para garantia da sua eficácia, deverá, em regra,
ser celebrado com a intervenção dos representantes legais dos me
nores a admitir como aprendizes.
—

CAPITULO VI
Selecção
62—A selecção dos aprendizes durante o período de apren
dizagem far-se-á antes de caducar o respectivo contrato, tomando
como base:

a) A assiduidade ao serviço, tendo em atenção que as faltas
injustificadas não poderão ultrapassar 5 faltas anuais;
b) O comportamento disciplinar, tendo em atenção que as penas
aplicadas não poderão por si ou seu somatório exceder 10
dias de suspensão de exercício e vencimento;
c) O aproveitamento na aprendizagem, avaliado pelas informa
ções do responsável pela sua orientação;
d) O aproveitamento em curso técnico adequado, avaliado pelas
classificações atribuídas durante o curso.
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63
No final do período de aprendizagem e para efeitos de
preferência dentro de cada especialidade na admissão em lugares
dos quadros, os aprendizes que não tenham ultrapassado os limites
previstos nas alíneas a) e b) do número anterior serão classificados
por mérito relativo, tomando por base o aproveitamento na apren
dizagem e o aproveitamento escolar.
64—Em caso de igualdade de classificação, são condições de
preferência:
—

a) Melhor assiduidade;
b) Melhor comportamento escolar.
CAPITULO VII

Normas específicas
65
As disposições constantes dos n.° $ a 26 são aplicáveis
às admissões de aprendizes.
—

PARTE III

Exercício de funções por cidadãos estrangeiros
CAPITULO 1
Âmbito de aplicação
66— As disposições que se seguem aplicam-se à contratação
de cidadãos estrangeiros para o exercício de funções nos serviços
departamentais das forças armadas.
CAPITULO II

Requisitos para a admissão
67—São requisitos gerais os constantes do n.° 8 do capítulo xii
da parte i, com excepção dos referidos nas alineas a) e e).
68
São requisitos especiais os seguintes:
—

a) Ser possuidor de documentação comprovativa do cumprimento
das disposições legais relativas à entrada e à permanência
ou residência em Portugal;
b) Ser possuidor de informação do Serviço de Estrangeiros que
comprove a não existência de qualquer impedimento legal
à admissão.
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CAPITULO III

Contratação
A contratação de cidadãos estrangeiros far-se-á apenas para
69
o desempenho de funções de carácter técnico especializado, care
cendo de autorização do CEM respectivo.
70— O recrutamento far-se-á exclusivamente por escolha, a qual
se processará por livre arbítrio da entidade com competência para
admitir.
71 —Para efeitos do disposto no n.° 69 será celebrado, nos ter
mos da legislação geral do trabalho, o competente contrato escrito,
devendo do seu clausulado constar as obrigações assumidas por
ambas as partes, designadamente:
—

a) A data do início e a do termo da prestação de trabalho;
b) As qualificações profissionais do cidadão estrangeiro;
c) Funções a exercer;
d) Retribuição ajustada e forma do seu pagamento.
72— A celebração do contrato, bem como a sua cessação, qual
quer que seja o motivo, deverá ser objecto de notificação ao Serviço
de Estrangeiros pela entidade responsável pela gestão do pessoal de
cada ramo das formas armadas.
CAPITULO IV

Disposições fransitórias
Aos cidadãos estrangeiros presentemente ao serviço das
73
forças armadas, mesmo que não exerçam funções de carácter téc
nico especializado, são aplicáveis as disposições do capitulo iii da
parte us, sem prejuízo dos direitos adquiridos.
—

(D. R. —1 Série, n.° 129, de 7 Jun82.)

Portaria n.° 593J$2
de 17 de Junho
Tornando-se necessária uma maior operacionalidade no meca
nismo de fixação do preço de entrada no Aquário de Vasco da
Gama, estabelecido em moldes rígidos e de menor eficácia, nos ter
mos do n.° 2.° da Portaria n.° 282/80, de 24 de Maio:

1.
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Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
da Armada e no âmbito do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 36/76,
de 19 de Janeiro, o seguinte:
1.0 O n.° 2.° da Portaria n.° 282/80, de 24 de Maio, passa a
ter a seguinte redacção:
2.° O preço do bilhete de entrada será fixado por despacho
do Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), sendo a entrada
livre às quartas-feiras.
2.° A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de Junho
de 1982.
Conselho da Revolução, 10 de Maio de 1982.— O Chefe do
Estado-Maior da Armada, António Egídio dc Sousa Leitão, almi
rante.
1 Série, n.° 137, de 17Jun82.)
(D. 1?.
—

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
E MINISTÈRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Portaria a.° 594/82
de 17 de Junho
Considerando que os Serviços Sociais das Forças Armadas têm
programada a construção, em Oeiras. de um bloco habitacional para
os seus beneficiários;
Considerando que o prazo de execução destas obras abrange
os anos de 1982, 1983 e 1984;
Tendo em vista as disposições do artigo 10.0 do Decreto-Lei
n.° 211/79, de 12 de Julho:
Mandam o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e o Governo, pelo Ministro das
Finanças e do Plano, o seguinte:
1.0 São autorizados os Serviços Sociais das Forças Armadas a
celebrar contratos escritos para a execução daquelas obras, até à
importância de 160 000 000$.
Os encargos resultantes dos contratos não poderão,
2.° —1
em cada ano, exceder as seguintes importâncias:
—

Em 1982—50000000S;
Em 1983—70000000$;
Em 1984—40000000$.
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As importâncias fixadas para 1983 e 1984 serão acrescidas
2
dos saldos que se apurarem no ano anterior.
3.° Os encargos resultantes da execução deste diploma serão sa
tisfeitos por verba adequada do orçamento privativo dos Serviços
Sociais das Forças Armadas.
—

Conselho da Revolução e Ministério das finanças e do Plano,
1$ de Maio de 1982.— O Chefe do Estado-Maior-General das For
ças Armadas, Nuno Viriato Tavares de Meto Egídio, general.
Pelo
Ministro de Estado e das Finanças e do Plano, Alípio Barrosa Pereira
Dias, Secretário de Estado do Orçamento.
—

(D. R. —1 Série, n.° 137, de 171un82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Portaria
Por portaria de 21 de Janeiro de 1966, foi aprovado pelo Minis
tério do Exército e posto em execução o Regulamento Equestre
Militar, que está em vigor;
Considerando o valor relevante da Equitação na formação moral
da juventude e dos quadros em especial, e a necessidade de actua
lizar a regulamentação da sua prática equestre no Exército;
Atendendo a que após esta reformulação do conceito e orga
nização se impõe um período de experimentação, designadamente
no que se refere à cooperação com organismos oficiais ligados ao
desporto equestre e à criação de cavalos:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército, aprovar e pôr em execução a título experimental du
rante um período de dois anos, o Regulamento Equestre Militar.
Estado-Maior do Exército, 18 de Junho de 1982.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia do.ç Santos, general.
—

J.
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de 22 de Junho
Para cumprimento do disposto no artigo 2.° do Decreto-Lei
n.° 82/82, de 16 de Março:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército, o seguinte:
1.0 Os artigos 39.° e 40.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de
AbriL (Estatuto do Oficial do Exército), passam a ter a seguinte
redacção:
Art.
1
2—
Para efeitos do disposto neste artigo, não será con
3
tado como afastamento da comissão normal o tempo de exer
cicio dos cargos ou funções a que se referem as alíneas a),
b), c), f) e g) do artigo 40.° deste Estatuto, bem como os de
embaixador ou ministro plenipotenciário em país estrangeiro.
Art. 40.°
1
São considerados em comissão especial os
oficiais na situação de activo que desempenhem funções públicas
que não sejam de natureza militar fora dos departamentos das
forças armadas, nomeadamente os que exerçam os seguintes
cargos ou funções:
a) Presidente da República;
b) Primeiro-Ministro e ministros, secretários e subsecretários
de Estado de departamentos não militares;
c) Ministros da República e presidente e membros dos go
vernos regionais das regiões autónomas;
d) Diplomáticas ou consulares, com excepção dos cargos
desta natureza previstos no artigo 38.0;
e) Comissão civil remunerada, nos casos não abrangidos
nas alíneas anteriores;
f) Governador de Macau;
g) Outros cargos ou funções de reconhecido interesse na
cional, a definir caso a caso pelo Conselho de Chefes
dos Estado-Maiores.
39•0

—

—

—

—

—

2—
3
(Eliminado.)
—

2.0

A presente portaria produz efeitos desde 1 de Janeiro de 1982.

Estado-Maior do Exército. 19 de Maio de 1982.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
(D. R. —1 Série, n.° 141, de 22Jun82.)
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Portaria n.° 617/82
de 22 de Junho
Considerando a vantagem de ampliar a área de responsabilidade
do actual Batalhão de Reconhecimento das Transmissões:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
da Exército, o seguinte:
1.0 É transformado em Batalhão de Informações e Reconhe
cimento das Transmissões (BIRT) o actual Batalhão de Reconhe
cimento das Transmissões (BRT), criado pela Portaria n.° 21 045,
de 15 de Janeiro de 1965.
2.° A missão e orgânica do BIRT são fixadas por despacho
do Chefe do Estado-Maior do Exército.
3.° É revogada a Portaria n,° 21 045, de 15 de Janeiro de 1965.

Estado-Maior do Exército, 19 de Maio de 1982.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
(D. R. —1 Série, n.° 141, de 221un82.)

MINISTÉRIOS DOS ASSUNTOS SOCIAIS
E DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
Portaria n.° 635/82
de 24 de Junho
O Regulamento do Código da Estrada não permite aos con
dutores de veículos automóveis a correcção da visão por meio de
lentes de contacto, estando apenas previsto o uso de óculos com
vidros ópticos apropriados. Por outro lado, a afacia é considerada
motivo de reprovação na inspecção normal, não sendo permitida
corno tolerância em qualquer tipo de veículo ou modalidade de
condução.
Dada a actual generalização do uso de lentes de contacto como
meio de correcção visual, impunha-se estabelecer as condições em
que podem ser usadas por condutores de veículos automóveis, bem
como fixar Os requisitos necessários à aprovação de condutores e
candidatos a condutor que sofram de afacia bilateral, com correc
ção por meio de lentes de contacto.

l. Série
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Por outro lado, na sequência da alteração dos artigos 470
e 48.° do Código da Estrada operada pelo Decreto Regulamentar
n.° 4/82, de 15 de Janeiro, há que fazer referência à inspecção
médica especial tornada obrigatória para os condutores com mais
de 70 anos que pretendam revalidar a respectiva carta de condução
e para os candidatos a exame de condução de automóveis pesados
de passageiros.
Nestes termos, considerando o disposto no artigo 2.° do Decreto
n.° 39 987, de 22 de Dezembro de 1954:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros dos
Assuntos Sociais e da Habitação, Obras Públicas e Transportes, o
seguinte:
l.° O artigo 41.° do Regulamento do Código da Istrada, apro
vado pelo Decreto n.° 39 987, de 22 de Dezembro de 1954, passa
a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 41.°
Inspecções especiais
1
As inspecções especiais dos condutores e candidatos a
condutor de veículos automóveis são realizadas nos centros de
saúde ou noutros serviços de saúde pública do respectivo con
celho com competência sobre a matéria e podem fazer-se:
—

a) Por proposta do médico que efectuou a inspecção nor
mal;
b) A iedido do interessado declarado inapto na inspecção
normal;
c) A pedido do interessado que se encontre na situação
prevista no n.° 4 deste artigo;
d) A pedido do interessado que, tendo já sido submetido
a inspecção especial, esteja num dos casos previstos nos
n.°° 8 e 9 deste artigo;
e) Quando sejam requeridas pelos condutores com mais de
70 anos de idade, nos termos do ri.0 7 do artigo 47.°
do Código da Estrada;
f) Quando sejam requeridas pelos candidatos a condutor
de automóveis pesados de passageiros, nos termos do
n.° 2 do artigo 48.° do Código da Estrada.
2—
3—
4— Os condutores ou candidatos a condutor da categoria de
automóveis ligeiros não profissionais cuja acuidade visual, com
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correcção por meio de lentes de contacto, se encontre dentro das
tolerâncias indicadas nos n.° 2 do artigo 40.° e nos n. 2 e 5
deste artigo serão aprovados em inspecção especial, desde que
apresentem certificado, passado por oftalmologista, comprovativo
de que o uso daquelas lentes é bem tolerado.
5—O examinando que tenha num dos olhos acuidade visual
igual ou inferior a
é considerado monovisual e não pode
ser declarado apto sem resultado favorável de exame oftalmo
lógico comprovativo de que possui:
Acuidade mínima de 8/io no olho útil, sem ou com cor
recção por meio de óculos com vidros ópticos apro
priados;
Sentidos luminoso, cromático, de profundidade e de ava
liação das distâncias compatíveis com a condução;
Campos visuais, temporal e nasal, normais;
Se for aprovado, não poderá conduzir veículos que não
tenham pára-brisas inamovível.
6— Os condutores e candidatos a condutor de veículos
automóveis ligeiros não profissionais que sofram de afacia bila
teral, corrigida por óculos ou por meio de lentes de contacto,
serão aprovados, em inspecção especial, desde que tenha de
corrido um período de adaptação não inferior a 3 meses, o
exame oftalmológico comprove a visão de, pelo menos,
em cada olho e o exame psicológico seja favorável.
Os condutores e candidatos a condutor aprovados nestes
termos deverão ser submetidos a reinspecção médica anual, com
exame oftalmológico obrigatório.
:
7
termo da inspecção especial, o médico dos serviços
de saúde regista no boletim o resultado daquela ou a proposta
de sujeição a junta médica.
Sendo passado atestado de aptidão, este é entregue ao inte
ressado, com a indicação de que o boletim de inspecção foi ar
quivado.
Se for proposta junta médica, o boletim de inspecção, preen
chido, será enviado pelos serviços ao serviço de saúde compe
tente.
8
O examinando que os serviços de saúde tenham con
siderado apto ao abrigo de qualquer das tolerâncias expressa
mente indicadas no n.° 2 deste artigo deverá solicitar directa
mente no centro de saúde ou no serviço de saúde pública do
respectivo concelho com competência para o efeito as futuras
inspecções médicas a que tenha de ser submetido.
—

—
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O candidato ou condutor reprovado em inspecção espe
9
cial e cujas condições se tenham modificado por forma a jus
tificar nova decisão poderá, em qualquer altura, solicitar outra
inspecção, mediante requerimento fundamentado, que será entre
gue ao serviço de saúde do respectivo concelho.
—

2.° A redacção dada às alíneas e) e f) do n. 1 do artigo 41.°
do Regulameiito do Código da Estrada entra em vigor simultanea
mente com o artigo l.° do Decreto Regulamentar n.° 4/82, de 15
de Janeiro.
Ministérios dos Assuntos Sociais e da Habitação, Obras Pú
blicas e Transportes, 4 de Junho de 1982.
Pelo Ministro dos Assun
tos Sociais, Adalberto Paulo da Fonseca Mendo, Secretário de Estado
da Saúde.
Pelo Ministro da Habitação, Obras Públicas e Trans
portes, Abílio Gaspar Rodrigues, Secretário de Estado dos Transportes
Interiores.
—

—

(D. 1?.

—

1 Série, n.° 143, de 24Jun82.)

V

—

DESPACHOS NORMATIVOS

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Despacho Normativo n.° 84/82
Convindo regulamentar, nos aspectos com incidência militar, a
execução do Decreto-Lei n.° 345/77, de 20 de Agosto, acerca das
comissões especiais dos militares que tenham sido nomeados por
escolha para o desempenho de funções civis no território de Macau;
Ouvido o Governo de Macau, determino:
1 —A comissão especial dos militares em serviço no território
de Maeau tem início na data da sua apresentação no Gabinete de
Macau, em Lisboa, antes do embarque, e termina na data da apre
sentação no respectivo ramo, vindo igualmente daquele Gabinete,
após o seu regresso definitivo a Portugal, depois do gozo da licença
a que tiverem direito.
2— Os militares que terminarem as suas comissões especíai
de serviço cm Macau só podem gozar a licença referida no n. 1
durante o regresso ou após a chegada a Portugal e antes de efec
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tuarem a sua apresentação no ramo a que pertencem, sendo con
siderados, durante esse período, apresentados no Gabinete de Macau,
em Lisboa.
3
No caso de a referida licença ser gozada em Portugal,
terá início logo após a sua apresentação no Gabinete de Macau,
em Lisboa, ou, se gozada no estrangeiro, durante a viagem de re
gresso, terá início a partir do 4.’ dia após o embarque.
4—As funções específicas dos militares em comisso especial,
regidas desde o momento da sua apresentação no Gabinete de Ma
cau, em Lisboa, até ao seu regresso ao respectivo ramo pelas dis
posições do Estatuto do Funcionalismo em vigor no território de
Macau e pela legislação que o complemente ou substitua, devem
igualmente respeitar as disposições estatutárias e regularmente pró
prias das forças armadas e que àqueles se devam aplicar pela sua
qualidade de militares.
—

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 7 de Maio de 1982.
—O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
Virkzto Tavares de Meto Egídio, general.
(Para ser publicado no Botetim Oficial de Macau.)
(D. R. —1 Série, n.° 130, de 8Jun82.)

VI— DESPACHOS
ESTADO-MAIOR DO EXERCrTO
Despacho n.° 55/A/82
Nos termos do artigo 61.° do Decreto n.° 678/76, de 1 de Se
tembro, são fixadas as seguintes condições especiais para o concurso
de admissão à Academia Militar no ano de 1982:
1. Finalidade do concurso
O concurso é aberto para o Curso Geral da Academia Militar,
o qual constitui o primeiro ano comum a todos os cursos das
Armas e Serviços do Exército ali ministrados (Infantaria, Artilharia,
Cavalaria, Engenharia, Transmissões, Administração Militar e Ser
viço de Material).

1. Série
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2. Habilitações literárias mínimas
Aprovação no 12.° ano de escolarídade (via de ensino) ou equi
valente, como se discrimina:

a) 1.0 e 2.° Cursos;
b) 5.° Curso, com aprovação em Matemática.
3. Limites de idade

a) Candidatos civis
Idade inferior a 20 (vinte) anos até 1 de Janeiro de 1982.

b) Candidatos militares
1) Da Armada ou da Força Aérea (Decreto-Lei n.° 274/81,
de 1 de Outubro):
Idade inferior a 22 (vinte e dois) anos até 1 de Janeiro
de 1982.
2) Do Ixército (Decreto-Lei n.° 678/76, de 1 de Setembro):
Idade inferior a 27 (vinte e sete) anos até 1 de Janeiro
de 1982.
Estes candidatos devem fazer prévia declaração, a qual
terá efeitos meramente estatísticos e informativos, nas
Unidades e Órgãos a que pertençam, sendo por estas
enviada, através dos respectivos canais de comando, à
Academia Militar, onde deverá dar entrada até 31 de
Maio de 1982.
4. Disposições complementares
a) Os candidatos militares do Exército vindos da situação de
disponibilidade só poderão concorrer no caso de este concurso
ser o primeiro aberto para admissão à Academia Militar após
a sua passagem à referida situação de disponibilidade;
b) Não serão admitidos a concurso os candidatos que tenham
sido objecto de eliminação da frequência da Academia Mi
litar ou das Escolas congéneres dos outros Ramos, com excep
ção dos casos previstos na lei;
c) Do total das vagas fixadas são atribuidas 70 ¾ a candidatos
civis e 30 % a candidatos militares.
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As vagas eventualmente não preenchidas por um dos grupos
acima indicados poderão reverter a favor do outro grupo,
mediante proposta do Comandante da Academia Militar.
O Chefe
Estado-Maior do Exército, 12 de Maio de 1982.
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
—

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Estado-Maior do Exército
Despacho n.° 17/AG/$2/M
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.° 4$ 059
1
e 949/76, respectivamente de 23 de Novembro de 1962 e 31 de
Dezembro, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 10
de Março de 1982 do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
subdelego no coronel António Joaquim Correia, director interino
do Serviço de Justiça, a competência que, nos termos do n.° 1 do
mesmo despacho, em mim foi delegada para a prática de todos os
actos respeitantes a oficiais, sargentos, praças e funcionários civis
do Exército, relativos aos processos de:
—

a) Licença de uso de medalhas insígnias nacionais não mili
tares;
b) Condecorações:
De comportamento exemplar;
Comemorativas;
Cancelamento destas condecorações.
c) Julgamento de processos disciplinares que tenham por objecto
a condução na via pública de viaturas civis por militares
não habilitados com a competente carta;
d) Julgamento de processos disciplinares por acidentes de via
ção abrangidos por amnistia ou quando não haja lugar a
qualquer pena e dispêndio para a Fazenda Nacional.
Cancelamento definitivo da carta de condução por motivos
disciplinares.
Restituição de cartas de condução;
e) Processos cuja decisão esteja concretamente na legislação que
lhes é aplicada;
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f) Homologação dos pareceres da CPIP/SS relativamente à de
finição do nexo causal entre o serviço e os acidentes ou
doença, ressalvados os casos em que tenham resultado morte
ou desaparecimento da vítima.
Decisão sobre processos em que os sinistrados pretendam ser
abrangidos pelo Decreto-Lei n.° 43/76, de 20 de Janeiro, e
pelo Decreto-Lei n.° 210/73 (artigo 1.0 e 7.°) de 9 de Maio;
g) Visar os processos de falecimento a enviar ao Ministério da
Defesa Nacional.
2 —Esta subdelegação é válida para o período de 3 a 14 de
Junho de 1982, durante o qual o brigadeiro Ricardo Ferreira Durão,
director do Serviço de Justiça e Disciplina, se ausenta, em serviço,
para o estrangeiro e para o período de licença do ano de 1982 do
mesmo oficial.
Estado-Maior do Exército, 28 de Maio de 1982.
O Ajudante-General do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
—

(D. R. —II Série, n.0 135, de 15Jun82.)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DAS UNIVERSIDADES
Secretaria de Estado do Ensino Superior
Gabinete do Secretário de Estado
Despacho n.° 83/ES/82
Ao abrigo do disposto no Decreto ri.°
de 1939, com a rdacção que lhe foi dada
de 15 de Maio de 1967, e 48 220, de 24
jugado com o disposto no artigo 2.° do
25 de Fevereiro:
Determino:

29 992, de 21 de Outubro
pelos Decretos n.°’ 47700,
de Janeiro de 196$, con
Decreto-Lei n.° 70/77, de

Os cursos de Engenharia de Máquinas, Engenharia de Energia
e Sistemas de Potência, Engenharia de Electrónica e Telecomunica
çôes e Contabilidade e Administração ministrados pela Secção Peda
gágica do Ensino Superior do Instituto Militar dos Pupilos do
Exército, nos termos do disposto na Portaria n.° 52/80, de 22 de
Fevereiro, s:o equiparados, para todos os efeitos legais, aos cursos
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congéneres ministrados nos Institutos Superiores de Engenharia e de
Contabilidade e Administração.
Secretaria de Estado do Ensino Superoir, 2 de Junho de 1982.
O Secretário de Estado do Ensino Superior, Alberto José Nunes
Correia Ratha.
—

(D. R.

—

II Série, n.° 138, de 181un82.)

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Despacho conjunto
Considerando que, nos termos do n.° 1 do despacho conjunto
de 14 de Agosto de 1978 do Chefe do Estado-Maior-General das
forças Armadas e do Ministro das Finanças e do Plano, foi de
finido um rigoroso paralelismo entre o abono atribuído aos oficiais
em serviço nas missões militares no estrangeiro e o abono para
despesas de representação fixado para os funcionários do Ministério
dos Negócios Estrangeiros colocados nas missões diplomáticas ou
nos postos consulares;
Considerando que, pelo despacho conjunto de 30 de Outubro
de 1981 do Ministro de Estado e das Finanças e do Plano e do
Ministro dos Negócios Estrangeiros, foram fixados novos quantita
tivos para despesas de representação a abonar aos funcionários di
plomáticos em serviço em Espanha, a partir de 1 de Setembro
de 1981;
Tornando-se, assim, necessário proceder à actualização do abono
único aos oficiais em serviço no referido país nos mesmos termos
e a partir da mesma data dos considerados para aqueles funcio
nários do Ministério dos Negócios Estrangeiros:
Determina-se que, nos termos do n.° 1.° do despacho conjunto
de 14 de Agosto de 19(78 do Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas e do Ministro das Finanças e do Plano, o abono
único a ser liquidado aos oficiais em serviço em Espanha seja
fixado, a partir de 1 de Setembro de 1981, nos quantitativos men
sais que a seguir se indicam:
Equiparados a conselheiros de embaixada:
Madrid

—

US $ 3603.

1. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 6

373

Equiparados a primeiros-secretários:

Madrid

—

US $ 3295.

Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ministério das
Finanças e do Plano, 2 de Junho de 1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno Viriato Tavares de Meto
Egídio, general.
Pelo Ministro de Estado e das Finanças e do
Plano, Alípio Barrosa Pereira Dias, Secretário de Estado do
Orça
mento.
—

—

(D. 1?.

—

II Série, n° 147, de 29Jun82.)

Vil—PARECERES
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
Processo u.° 5/82, tivro n.° 62— Polícia de Segurança Pública
Arma
proibida
Crime de uso de arma proibida
Exercício de funções.
—

—

—

L° O uso e porte de arma por elementos das forças armada
s e
militarizadas não é disciplinado pelo Decreto-Lei n.° 207-A
/75,
de 17 de Abril.
2.° Os agentes da Polícia de Segurança Pública não incorre
m, seja
qual for a situação em que façam Uso da arma que lhes
está
oficialmente distribuída, no disposto nos artigos 3.°, n.° 1,
ali
nea a), e 4.°, a.° 1, do Decreto-Lei n.° 207-A/75.
Senhor Ministro da Administração Interna:
Excelência:

1
O comandante-geral da Policia de Segurança Pública dirigiu
-se
a V. Ex. nos seguintes termos:

Por sentença do l.° Juízo Criminal de Lisboa proferi
da
em 18 de Dezembro de 1981, foi o guarda desta Polícia
n° 4306/
/28 969, Avelino Costa Gomes, condenado na «pena de
2 anos
de prisão maior e 10 000$ de multa pelo crime de
uso de
arma proibida, previsto e punível pelos artigos 30 D
—

•J
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alínea a), e 4.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 207-A/75, de 17 de
Abril», arma pertencente ao Estado e que lhe fora distribuída
pela PSP para cumprimento da sua função de agente da auto
ridade.
2—Tendo sido interposto recurso daquela sentença para
a relação, aguarda-se a respectiva decisão, mas já existem ante
cedentes relativos a dois casos procedentes idênticos, com des
pachos desfavoráveis daquela instância e do Supremo Tribunal
de Justiça.
Parecendo-nos menos correcta a interpretação que vem
3
sendo dada ao Decreto-Lei n.° 207-A/75 por algumas instân
cias judiciais, segundo a qual estão em infracção todos os
agentes da PSP ao serem portadores, na hora da folga, das
pistolas que têm distribuídas para cumprimento da sua missão,
que é exercida em permanência, independentemente de estarem
nas horas de folga ou serviço, decisões que causam perturba
ção, insegurança e consequentes reflexos negativos na actuação
dos elementos policiais, solicito:
—

a)
b) Que seja promovida, com a urgência possível, face ao
caso concreto mencionado, a obtenção de parecer da
Procuradoria-Geral da República.
Como V. Ex. anuiu ao solicitado, foi o processo remetido a
esta Procuradoria-Geral da República, pelo que cumpre emitir pare
cer com a urgência requerida.

II
A questão trazida à nossa apreciação assume particular melin
dre e delicadeza, porquanto ela se prende, confessadamente, com
um caso concreto afecto aos tribunais, sobre o qual a solução que
alcancemos se irá, de algum modo, repercutir.
Por isso que não possamos deixar de acentuar que, situando-se
o problema em sede judicial, os pareceres da Procuradoria-Geral
da República, mesmo depois de homologados pela entidade con
sulente, não têm, nesse domínio, qualquer força vinculante, não só
porque os tribunais são independentes (artigos 208.° da Constituição
da República e 3.° da Lei n.° 82/77, de 6 de Dezembro), mas
também porque essa força só opera no âmbito da Administração,
nos termos do disposto no artigo 4Q.° da Lei n.° 39/78, de 5 de
Julho.
Pondere-se, por outro lado, que o Ministério Público, tanto na
l. e 2. instâncias como no Supremo Tribunal de Justiça, já ante-
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riormente se pronunciou em sentido contrário à posição sustentada
pelo comandante-geral da Polícia de Segurança Pública no ofício
atrás transcrito.
Ora, como se sabe, adoptada peio procurador-geral da República
a providência que lhe faculta o n.° 1 do artigo 39.° da citada Lei
n. 39/78, os pareceres podem contribuir para uniformização da
jurisprudência dos tribunais pela sustentação da sua doutrina, desig
nadamente em via de recurso, pelos agentes do Ministério Público
junto de cada tribunal.

III
Atentas as considerações expendidas no número antecedente,
comprcendor-se-á que o parecer abstraia de qualquer caso concreto,
situando antes a questão em abstracto, com incidência particular
na interpretação das disposições legais concernentes.
A questão que importa resolver pode assim equacionar-se: estando
oficialmente distribuído aos agentes da Polícia de Segurança Pública
determinado tipo de armamento para cumprimento da sua missão
e defesa pessoal, podem eles, seja qual for a situação em que
façam uso desse armamento, ficar incursos no disposto nos arti
gos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 207-A/75, de 17 de Abril?
Afigura-se que a resposta há-de ser negativa, como tentaremos
demonstrar.
Desde logo porque, em nosso entender, o referido diploma não
é aplicável àquele pessoal.
Na verdade, o seu artigo 1.°, depois de indicar as armas de
defesa (n.° 1) e de se referir às licenças de uso e porte (n.° 2 e 3),
dispõe no n.° 4:
O uso e porte de arma por elementos das forças armadas
e militarizadas será objecto de diploma especial.
Este normativo não consente dúvidas: o uso e porte de arma
pelos elementos referenciados, em que se incluem os agentes da PSP
(força militarizada), não é regulado pelo decreto-lei em causa, sendo
antes objecto de diploma especial (‘).
Conclusão, aliás, amplamente reforçada pelo teor do respectivo
preâmbulo, que, dado o seu significado, passamos a transcrever:
Considerando que após 13 anos de guerra colonial se
tram no País inúmeras armas, impondo-se regulamentar
posse e prevenir o seu uso;
Considerando que as armas de guerra devem ser de
sivo uso das forças armadas para fins operacionais e
posse das mesmas se devem encontrar;

encon
a sua
exclu
sé na
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Considerando que o clima de segurança que se pretende
instituir no País é incompatível com a posse indiscriminada
desse tipo de armamento [...J
Visa-se obter um certo controle do armamento existente no
País, disperso pelos mais variados possuidores, com o objectivo
último de prevenir e lutar contra a criminalidade violenta e garan
tir a segurança e tranquilidade públicas.
Quer dizer: pretendendo-se instituir no País um clima de segu
rança, o legislador entendeu regulamentar a posse e uso de várias
armas e munições no pressuposto de que aquele objectivo é incom
patível com a posse indiscriminada desse tipo de armamento, rela
cionando esta com a guerra colonial.
Ora, é manifesto que não era essa a situação do armamento
de que os agentes da PSP eram legítimos portadores, por lhes ter
sido superiormente distribuído.
Com efeito, não pode falar-se, nesse caso, em posse indiscrimi
nada de armamento, em armamento cuja posse e uso importe regu
lamentar, e também não se verifica o objectivo que determinou o
legislador, ou seja, instituir um clima de segurança, que aquela
posse indiscriminada prejudica.
Esta mesma ideia força surge em diplomas posteriores que se
prendem com o Decreto-Lei n.° 207-A/75 (2).
Assim é que no preâmbulo do Decreto-Lei n.° 674-A/75, de
2 de Dezembro, se ponderou:
Considerando que, tal como foi referido no Decreto-Lei
207-A/75, de 17 de Abril, a posse indiscriminada de armas
de guerra é incompatível com o clima de segurança que se
pretende instituir no País;

n.°

Considerando que as graves ocorrências que ultimamente
afectaram o povo português e forçaram à declaração do estado
de sítio na área da Região Militar de Lisboa impõem, a todo
o transe, a apreensão do matrial de guerra ainda na posse
de elementos estranhos às forças armadas e militarizadas.
Daqui resulta claramente que o legislador continua a ter em
vista a posse de armamento apenas por elementos estranhos às for
ças armadas e militarizadas.
IV
Ciê-se ter demonstrado que a disciplina do Decreto-Lei n.° 207-A/75 não é aplicável ao uso e porte de arma por elementos das
forças armadas e militarizadas.
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Como assim, podemos concluir desde já, com a segurança que
aquela demonstração consinta, que os agentes da PSP jamais po
derão ser abrangidos pelas normas incriminadoras daquele diploma.
No entanto, ainda que assim não fosse e se devesse entender
que esses elementos caiam no âmbito de aplicação do diploma em
apreço, afigura-se que a resposta à pergunta atrás enunciada con
tinuava a ter de ser negativa.
Demonstremo-lo.
Os preceitos referidos no ofício que transcrevemos logo de
início são do seguinte teor:
—

ARTIGO 3.°
É proibida, salvo nos casos previstos neste diploma, a
detenção, uso e porte das seguintes armas, engenhos ou ma
térias explosivas:
—

a) Pistolas de calibre superior a 6,35 mm (a);
b)
ARTIGO 4.°
São punidos com pena de prisão maior de 2 a 8 anos
e multa de 10 000$ a 1 000 000$ os autores, cúmplices ou enco
bridores dos crimes de importação, fabrico, guarda, compra,
venda, cedência a qualquer título, transporte, detenção ou
uso
e porte de armas proibidas, engenhos ou matérias explosivas,
designadamente as referidas no artigo anterior, ressalvado
o
disposto nos números seguintes (4).
—

Na situação que subjaz à consulta, os agentes da PSP têm
sido
condenados como autores de um crime de uso de arma
proibida
previsto e punível pelas citadas disposições legais.
2—A propósito, ponderou-se no Acórdão do Supremo Tribunal
de Justiça de 10 de Dezembro de 1981:
A arma em causa, em uso na PSP, vem classificada como
uma arma proibida no artigo 3.°, n.° 1, alinea a), do
Decreto
-Lei n.° 207-A/75. É pressuposto que tal arma lhe foi distribuída
para o exercício das suas funções e que só nesse objectivo
se
justificava a respectiva detenção.
Mas o réu, ao cometer o homicídio, não o fez no exercício
das suas funções, antes em ocasião e circunstância a elas
total
mente estranhas, e nem sequer vestia a farda própria
da sua
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corporação; em suma: usou a arma em acto de nítido desvio
do fim para que ela lhe fora confiada.
A pressuposição que se nota resulta do conhecimento comum,
sendo, aliás, certo que no âmbito do Decreto-Lei n.° 207-A/75
se aflora a mesma ideia, ao considerar que a detenção de
armas de guerra pelas forças armadas ou militarizadas se jus
tifica «para fins operacionais»; sendo para isso que o diploma
veio «regulamentar a sua posse e prevenir o seu uso».
Usando, pois, da arma em termos que lhe não eram con
sentidos nem pela lei nem pelo seu estatuto funcional, é evi
(5).
dente que o réu violou o preceito que lhe foi imputado
Salvo o devido respeito, crê-se que esta decisão, para além
3
de arrancar do pressuposto, errado, de que o diploma em causa
também é aplicável aos agentes da PSP e, consequentemente, lhes
proíbe a «detenção, uso e porte» da arma que lhes está distribuída
fora do exercício de funções, assenta num conceito menos exacto
do que deve entender-se por exercício de funções da parte dos
elementos da PSP (6).
Esta matéria foi recentemente apreciada neste corpo consultivo,
em cujo parecer n.° 83/81, de 3 de Dezembro de 1981, se con
—

cluiu:
Os agentes da PSP encontram-se em exercício de funções
sempre que, nessa qualidade, actuem em emergência que re
clame ou justifique a sua intervenção, desde que os actos pra
ticados caibam nas atribuições da P5? e na competência que
é atribuída aos seus agentes.
Segundo o artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 39550, de 26 de Feve
reiro de 1954, «a Polícia de Segurança Pública constitui um orga
(7), e tem
nismo militarizado, ependente do Ministério do Interior
públicas
tranquilidade
e
ordem
da
por fim assegurar a manutenção
e».
criminaildad
da
repressão
e
prevenção
e a
O seu artigo 2.° discrimina, a título exemplificativo, as compe
tências para o desempenho das suas atribuições e o artigo 2l3.°
contém uma enumeração, igualmente exemplificativa (cf. n.° 11),
da competência dos guardas.
Por sua vez, o Decreto n.° 40118, de 6 de Abril de 1955, que
aprovou o Regulamento Disciplinar do Pessoal da Polícia de Se
gurança Pública, dispõe, no artigo 5.°, que são especialmente de
veres desse pessoal «cumprir os regulamentos, as determinações e
(8), norma esta repetida
as instruções relativas ao serviço» (n.° 4)
no n.° 4 do artigo 9° do Regulamento para o Serviço das Esqua
dras, Postcs e Subpostos da PSP, aprovado por despacho minis
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assume particular

O pessoal da PSP é considerado sempre de serviço, o que
lhe impõe a obrigação de actuar prontamente em quaisquer ocor
rências.
4
A propósito destes normativos, escreveu-se no citado parecer
83/81:
—

n.°

[...J todos os actos determinados pelas leis, pelos regula
mentos e pelas ordens superiores têm de considerar-se para aquele
pessoal actos de serviço. Isto é, o pessoal da PSP que, no
domínio das atribuições desta corporação, actue em obediência
às leis, regulamentos ou ordens superiores encontra-se no exer
cicio das suas funções ou em serviço (9).
Não quer isto dizer que, por virtude do Regulamento para
o Serviço de Esquadras, Postos e Subpostos da P$P, atrás
referido, o seu pessoal se encontre permanentemente em exer
cício de funções em qualquer local, mas sim que ele se encon
tra potencialmente em serviço, devendo actuar em qctaiquer
emergência para que seja solicitado ou que as circunstâncias
imponham (10)
E, sendo assim, mesmo que o agente se encontre fora do
serviço, de folga, ou até em situação de convalescença, se for
solicitado para actuar em qualquer emergência, ou as circuns
tâncias o impuserem, os actos que praticar são actos come
tidos no exercício de funções, se esses actos couberem nas atri
buições da PSP e na competência que é atribuida aos seus
agentes.
5
Do exposto interessa reter, fundamentalmente, que os agen
tes da PSP se encontram potencialmente sempre em serviço, de
vendo actuar em qualquer emergência para que sejam solicitados
ou que as circunstâncias imponham (1l).
Se bem pensamos, aqui reside a chave do problema que ora
nos ocupa.
Na verdade, estando os agentes da PSP potencialmente sempre
em serviço e impondo-se-lhes um dever de actuação nos termos refe
ridos, a detenção e porte da arma que lhes foi distribuída para
cumprimento da sua missão e defesa pessoal jamais lhes poderá
ser proibida, seja qual for a situação em que se encontrem.
Assim, se um agente da PSP aproveita o dia de folga e, como
qualquer outro cidadão, vai a um cinema, a uma boite ou a um
estádio de futebol, ele pode, ou mesmo deve, ser portador da sua
arma, em nada interessando que se mostre ou não fardado (12).
—
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Com efeito, não se exclui que ele, embora nessa situação, venha

a ser solicitado para actuar ou que a actuação seja imposta pelas
circunstâncias do momento.
Pense-se, por exemplo, que esse agente depara com um cadas
trado evadido, cuja captura deve efectuar.
Num tal condicionalismo, ele pode, ou deve, em dados termos,
fazer uso das armas (cf. n.° 34. do artigo 9.° do citado Regula
mento, aprovado por despacho de 7 de Dezembro de 1961).
Esse agente estava, então, em exercício de funções e os actos
que praticar são actos cometidos no exercício de funções (se, como
disse, couberem nas atribuições da PSP e na competência que
é atribuída aos seus agentes).
Até aqui nenhumas dúvidas, portanto.
6
Elas só começam quando a situação se apresenta substancialmente diferente.
Regressando ao nosso exemplo, pense-se que o tal agente da
PSP, em vez de deparar com um evadido, avista um seu inimigo
pessoal e aproveita a ocasião para disparar sobre ele, matando-o.
Crê-se que, ainda nesta hipótese, a situação se não pode subsu
mir ao quadro legal descrito no artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 207-AI
/75, considerando aquele agente da autoridade autor de um crime
de uso de arma proibida (13).
—

Entendimento diferente só poderia assentar numa distinção por
ventura artificial entre porte e uso da arma, não consentida nos
termos e para os efeitos daquele diploma (14).

Proibindo o citado artigo 3.° «a detenção uso e porte» de deter
minadas armas, mal se compreenderia que aos agentes da PSP ja
mais fosse proibida, em qualquer situação, a sua detenção e porte
(segundo pensamos ter demonstrado), enquanto o uso seria ou não
proibido consoante se viesse a demonstrar, a posteriori, que ele
se deu ou não em exercício de funções.
Pondera-se, por outro lado, que a proibição e punição do uso
da arma ficaria dependente, na tese que refutamos, da prova que
viesse a ser feita sobre o «exercício de funções», com todas as
consequências que isso poderia acarretar em domínio tão sensível
e importante, que tem a ver com a liberdade e segurança da pes
soa humana.
Situação semelhante se verifica, por exemplo, se o Comando
7
-Geral da PSP autorizar o uso e porte de armas de defesa nos
termos do n.° 3 do artigo l.° do Decreto-Lei n.° 270-A/75.
A autorização é concedida pata fins de defesa.
Ora, se a arma vem a sr usada para matar um inimigo pes
soal, num contexto de pura agressão sem conexão com os fins de
defesa, pensa-se que o autor, não obstante o desvio do fim para
—
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que foi concedida a autorização, não comete um crime de uso de
arma proibida.
É um risco inerente àquela autorização, como o é quanto às
armas distribuídas aos agentes da PSP para cumprimento da sua
missão e defesa pessoal.
Será precisamente este risco um dos elementos a reclamar que
não seja incondicionada quer a aquisição da qualidade de agente
da PSP, quer a concessão da referida autorização de uso e porte
de arma.

v
Em face do exposto, formulam-se as seguintes conclusões:
l. O uso e porte de arma por elementos das forças armadas
e militarizadas não é disciplinado pelo Decreto-Lei n.° 207-AI
/75, de 17 de Abril;
2.0 Os agentes da Policia de Segurança Pública não incorrem,
seja qual for a situação em que façam uso da arma que
lhes está oficialmente distribuída, no disposto nos artigos 3.°,
n.° 1, alínea a), e 4.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 207-A/75.

(1) O Decreto-Lei
n.° 37313, de 21 de Fevereiro de 1949, aprovou
o regulamento respeitante ao fabrico, importação, comércio, deten
ção, manifesto, uso e porte de armas e suas munições (cf. artigo 1.0,
n.° 2).
(2) Os Decretos-Lei
s n.°’ 651/75, de 19 de Novembro, 328/76,
de 6 de Maio, e 462-A/76, de 9 de Junho, deram nova redacção
a alguns artigos do Decreto-Lei n.° 207A/75.
(3) Segundo se
informa, a situação em análise cabe nesta alí
nea a).
(4) Redacção do Decreto-Lei
n.° 462-A/76, de 9 de Junho.
(5) Refira-se
que este acórdão, ainda não publicado, foi lavrado
com um voto de vencido, em que se entendeu não ter o réu come
tido o crime do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 207-A/75, «visto
a pistola lhe estar distribuída como elemento da PSP. Consideran
do-se ele sempre de serviço, a detenção, uso e porte de arma não
lhe era proibido pelo decreto-lei, que visa evitar a «posse indis
criminada» das armas e que não proíbe o uso, porte ou detenção
mesmo de armas de guerra a elementos das forças militarizadas.
(6) Embora
a condenação tenha sido pelo crime de uso de
arma proibida, o entendimento que fez vencimento no Supremo
parece conduzir a que os agentes da PSP também são passíveis
do crime de detenção ou porte de arma proibida, em relação à

382

ORDEM DO EXIRCITO N.° 6

1.0 Série

arma que lhes está distribuída, quando, não fazendo uso da arma,
aquela detenção ou porte tenham lugar fora do exercício de
funções.
Sobre «exercício de funções» podem ver-se as anotações ao ar
tigo 166,° do Código de Proresso Penal de José Mourisca, ii, p. 167,
e de Luís Osório, 0.0 3 p 59
(7) Hoje Ministério
da Administração Interna (Decreto-Lei n.° 203 /
/74, de 15 de Maio).
(8) Sobre armas, veja os n.°’ 34•0 e 35.°
(9) Parecer
da PGR, processo n.° 1571, livro n.° 57, de 28 de
Julho de 1938.
(‘°) Pareceres da PGR n.°’ 60/78, de 11 de Maio de 1978, e
41/69, de 12 de Novembro de 1969.
(11) Neste mesmo sentido já este corpo consultivo se pronunciara
no parecer n.° 2/57, livro B-2, aprovado na sessão de 11 de Abril
de 1957.
(12) Sobre este ponto escreveu-se no parecer n.° 83/81:
Por outro lado, em nenhuma disposição legal ou regulamentar
se encontra referência à necessidade de que o guarda se encon
trar fardado para poder exercer as suas funções. Pelo contrário,
para além de inúmeras das suas missões, pela sua natureza,
exigirem que o guarda não use quaisquer distintivos que o iden
tifiquem como tal, o Decreto-Lei n.° 171/78, de 7 de Julho,
que cria o bilhete de identidade para o pessoal da PSP, expres
samente prevê, no artigo 4°, que «no verso do bilhete de iden
tidade são registadas referências aos direitos e faculdades reco
nhecidos por lei aos seus titulares de mais interesse ao exercício
das suas funções», o que pressupõe a ideia de que os guardas
da PS:P não necessitam de se encontrar fardados para o exer
cício das suas funções, bastando, para a sua identificação como
tal, o respectivo bilhete de identidade. O que importa, por isso,
é que, no momento em que actue para o exercício das suas
funções, o agente se identifique como tal.
(12)

O que não significa, é evidente, que o acto seja de qualificar
como cometido no exercício de funções, nem que esse agente não
incorra em responsabilidade disciplinar ou contravencional (cf. ar
tigo 65.° do citado Decreto-Lei n.° 37313) pelo uso da arma em
semelhante circunstancialismo.
(14) O uso e o porte de armas andam de tal modo associados
que as licenças concedidas são, precisamente, «licenças de uso e
porte».
Este parecer foi votado na sessão do Conselho Consultivo da
Procuradoria-Geral da República de 28 de Janeiro de 1982.
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Eduardo Augusto Arala Chaves
Fernando João Ferreira Ra
mos, relator
Ireneu Cabrat Barrelo
José Joaquim de Oliveira
—

—

—

Branquinho
Vítor do Carmo Moreira Fernando (tem voto de con
formidade e não assina por não estar presente)
Rui Vieira Mutier
Simões—José Narciso da Cunha Rodrigues (tem voto de con
formidade e não assina por não estar presente)
Alberto Manuel
—

—

—

Portal Tavares da Costa Manuel António Lopes Rocha Abílio
Padrão Gonçalves
José Anselmo Dias Rodrigues (tem voto de
—

—

—

conformidade e não assina por não estar presente).

(Este parecer foi homologado por despacho de S. Ex. o
Ministro da Administração Interna de 5 de Fevereiro

de 1982.)

Está conforme.

—

Procuradoria-Geral da República, 26 de Fevereiro de
A Secretária, Maria Helena de Almeida Cautela.
(D. R. —1 Série, n.° 142, de 23Jun82.)
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nos orçamentos abaixo designados, autorizadas por
Armada de, respectivamente, 10 e 25 de Março, com
despacho de 12 do corrente mês:

o BaptLvra.
18 de Maio de 1982.—O Director-Geral, Mári
Direcção-Geral da Contabilidade Pública,
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Serviços de Apoio do Conselho da Revolução
Declaração
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-Lei n.° 123/82,
publicado no Diário da República, 1. série, n.° 93, de 22 de Abril
de 1982, foi enviado com a seguinte inexactidão, pelo que se pede
a sua rectificação no 2.° parágrafo do preâmbulo:
Assim, onde se lê «sem a qual não é possível estabelecer com
participações» deve ler-se «sem a qual não á possível esta
belecer comparações».
Serviços de Apoio do Conselho da Revolução, 2 de Junho de
1982.
Pelo Secretário-Geral do Conselho da Revolução, Mário
José Vargas Cardoso, tenente-coronel.
—

(D. 1?. —I Série, n.° 137, de 171un82.)

IX

—

RECEIHCAÇõES

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
Rectificação
lendo sido publicada com várias inexactidões na O. E. n.° 3
l. Série, de 31 de Março de 1982, pág. 142, a portaria respeitante
ao modelo de Estandarte do Centro de Instrução de Operações
Especiais, se procede à seguinte rectificação:

—

Linha 17, onde se lê: «do», deve ler-se: «de».
Linha 27, onde se lê: «uma bainha contínua», deve ler-se: «uma
bainha com 4 dentículos, sendo o l.° e o 2.° de vermelho
e o 3.° e o 4.’ de oiro e enfia na vareta horizontal por meio
de uma bainha contínua».
Linha 36, onde se lê: «a nobreza», deve ler-se: «a nobreza e
firmeza».
Linha 37, onde se lê: «e a audácia», deve ler-se: «e audácia».
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Estado-Maior do Exército, 8 de Junho de 1982.
Gabinete do CEME, Mário Stoffet Martins, coronel.

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Amadeu Garcia dos Santos, general

Está conforme.

O Ajudante-General

A4

Mário firmino Miguel, general

O Chefe do
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1.’ SÉRIE
N. 7/31 DE JULHO DE 1982
Publica-se ao Exército o seguinte:
1— LEIS
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Lei n.° 17/82

de 2 de Julho
Amnistia infracções e concede o perdão a penas
por ocasião da visita a Portugal do Sumo Pontífice
A Assembleia da República decreta, nos termos das alíneas d)
e f) do artigo 164.° e do n.° 2 do artigo l69.° da Constituição,
o seguinte:
ARTIGO 1.°
São amnistiadas as infracções referidas nos artigos seguintes,
desde que cometidas até 10 de Maio de 1982.
ARTIGO 2.°
São amnistiados:
a) O crime previsto no artigo 182.° do Código Penal;
b) Os crimes previstos nos artigos 188.° e l89.° do Código
Penal, bem como os que, previstos em legislação secundária,
aí sejam qualificados como crimes de desobediência ou de
desobediência qualificada ou sejam mandados punir com
as penas correspondentes a estes crimes;

2

1
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‘

r
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c) As infracções ao regime da propriedade da farmácia, sem
prejuízo da obrigação de regularizar a situação em confor
midade com a respectiva legislação e ainda as infracções
ao disposto no 2.° do artigo 236.° do Código Penal, com
excepção das previstas no Decreto-Lei n.° 32 171, de 29 de
Julho de 1942, no Decreto-Lei n.° 29931, de 15 de Setem
bro de 1939, no artigo 549.° do Estatuto Judiciário, no
Decreto-Lei n.° 483/7, de 19 de Junho, no artigo 15.° do
Decreto de 15 de Abril de 1911 e no Decreto-Lei n.° 8/74,
de 14 de Janeiro;
d) Os crimes previstos no artigo 242.° do Código Penal e nos
artigos 22.° e 23.° do Decreto-Lei n.° 33 725, de 21 de Junho
de 1944;
e) Os crimes previstos nos artigos 359.°, 369.°, n.° 1, 363.° e
379.° do Código Penal;
f) Os crimes previstos nos artigos 36O., n.° 2, e 365.°, n.04 1
e 2, do Código Penal, quando o ofendido conceda o per
dão;
g) Os crimes previstos nos n.° 3 e 4 do artigo 360.° do Código
Penal cometidos por um ascendente contra um descendente,
por um irmão contra outro ou por um cônjuge contra
outro, quando o ofendido conceda o perdão;
h) O crime previsto no artigo 368.° do Código Penal;
i) O crime previsto no artigo 369.° do Código Penal;
j) O crime previsto no corpo do artigo 380.° do Código Penal;
1) O crime previsto no artigo 390.° do Código Penal;
rn) O crime previsto no artigo 392.° do Código Penal, desde
que a ofendida tivesse mais de 16 anos à data do crime
e conceda o perdão ou entretanto tenha casado até à data
da publicação da presente lei;
n) Os crimes previstos nos artigos 407.° e 410.° do Código
Penal, excepto quando constituam crimes de abuso de liber
dade de imprensa;
o) O crime previsto no artigo 420.° do Código Penal;
p) Os crimes contra a propriedade, quando puníveis com multa
ou com prisão até 6 meses, com ou sem multa, excepto os
previstos nos Códigos do Direito de Autor e da Propriedade
Industrial;
q) Os crimes de açambarcamento e especulação, desde que o
valor da mercadoria ou produto não ultrapasse 15 000$ ou
quando o lucro ilícito, obtido ou tentado, não ultrapasse
o valor de 2500$; bem como as restantes infracções anti
económicas previstas nos artigos 20.° e seguintes do Decreto
-Lei n.° 41 204, de 24 de Julho de 1957, quando punidas
com multa ou com prisão até 1 ano, com ou sem multa;
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r) O crime previsto no artigo l4.°, n.° 1, do Decreto-Lei
n.° 41 204, de 24 de Julho de 1957, quando os produtos não
se destinassem a comercialização;
s) O crime previsto na alínea d) do artigo 1. do Decreto-Lei
n.° 630/76, de 28 de Julho, quando o valor do acto ou da
operação não exceda 20 000$ e tenha sido praticado por
negligência;
t) O crime previsto no artigo 91.° do Código de Processo
Penal;
ri) O crime previsto no artigo 285.°-A do Código de Processo
Penal;
v) As infracções previstas nos artigos 6°, 58.°, 59.° e 60.° do
Decreto-Lei n.° 48912, de 18 de Março de 1969, e bem
assim no artigo 56.° do mesmo diploma quanto à explora
ção de máquinas automáticas de fichas ou moedas;
x) As infracções às leis fiscais, quando puníveis apenas com
multa até 1000 contos, desde que seja cumprida a obriga
ção fiscal cujo incumprimento determinou a aplicação da
multa e, no caso de ser devido imposto, este seja pago no
prazo de 90 dias a contar da notificação da liquidação;
z) As infracções ao disposto nos artigos 1.°, 2.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 376/77, de 5 de Setembro, abrangendo as áreas que
lhe foram acrescentadas pela Portaria n.° 251/79 de 30 de
Maio, desde que no prazo de 6 meses, salvo por motivo
imputável aos serviços, se mostrem cumpridas as obrigações
impostas pelo referido diploma;
ai) As infracções ao artigo 22.° do Decreto-Lei n.0 293/81, de
16 de Outubro;
bl) Os crimes previstos no artigo l.° do Decreto-Lei n.° 15355,
de 19 de Abril de 1928;
—
cl) Os crimes previstos no artigo 8.0 do Decreto-Lei n.0 l98-A/
/75, de 14 de Abril, e no artigo 16. do Decreto-Lei n.° 294/
/77, de 20 de Julho, praticados até 20 de Janeiro de 1981,
desde que a situação tenha sido regularizada por desocupa
ção, por acordo com o dono da casa ou por decisão da
autoridade competente até 10 de Maio de 1982;
dl) As infracções ao Código da Estrada, ao seu Regulamento
e ao Regulamento de Transportes em Automóveis e as demais
infracções relativas ao trânsito rodoviário, bem como as
medidas de segurança decorrentes de qualquer destas infrac
ções;
ei) As infracções ao regime de caça e pesca, quando puníveis
apenas com multa;
As
1)
infracções às leis, estatutos e regulamentos desportivos;
f
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gi) As infracções às leis sobre taxas de rádio e televisão, puni
veis com multa, desde que seja cumprida a obrigação do
pagamento das taxas em dívida no prazo de 3 meses;
hl) As infracções aos regulamentos administrativos emanados
dos governadores civis.
ARTIGO 3.°
São igualmente amnistiados:
a) Os crimes previstos e punidos nos artigos 127.°, n.° 2, e 207.°,
n.° 1, do Código de Justiça Militar;
b) Os crimes previstos e punidos nos artigos 122.°, alínea d),
124.°, alínea c), 125.°, alínea d), 135.°, alíneas b) e c), e 136.°
do Código de Justiça Militar e ainda os previstos nos arti
gos 201.°, 203.° e 204.° do mesmo Código quando o valor
não exceda ‘10 000$;
c) Os crimes previstos e punidos no artigo l42., n.° 1, alíneas a)
e b), do Código de Justiça Militar, desde que o militar se
apresente no prazo de 15 dias a contar da entrada em vigor
do presente diploma;
d) As infracções de uso e porte ilegal de qualquer das armas
da defesa referidas no n.° 1 do artigo 1.° do Decreto-Lei
n.° 207-A/75, de 17 de Abril, desde que o detentor regulade 4 meses;
rize a situação no prazo
_L ,7’”è) As infracções previstas nos artigos 59.°, 63.° e 64.° da Lei
n.° 2135, de 11 de Julho de 1968, desde que os infractores
regularizem a sua situação nos prazos determinados em des
j2.
pacho normativo da entidade competente;
f) As infracções disciplinares de natureza militar, com excepção
das que consistem na violação dos deveres referidos nos
n.°’ 10, 12, 13, 14, 15, 31 e 32 do artigo 4.° do Regulamento
de Disciplina Militar.

s/

ARTIGO 4°
São igualmente amnistiados:
a) Os crimes marítimos previstos nos artigos 132.°, 133.°, 134.°,
137.° 139.°, 144.°, n.° 1 do artigo 145.°, 150°, 154.°, n.° 1
do artigo 159.°, 160.° e 16l.°, este último quanto aos crimes
definidos por remissão no n.° 1 do artigo 159.°, a.° 1 do
artigo 162.°, e nos artigos 163.°, 164.°, n.° 1, 165.°, 166.°,
167.°, com a exclusão de infracções punidas com penas supe
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riores a 2 anos, e 169.°, excluído o § único, do Código
Penal e Disciplinar da Marinha Mercante;
b) As infracções disciplinares sancionadas com qualquer das
penas previstas nos artigos 49.° e 50.° do mesmo Código.
ARTIGO 5.°
1
São perdoados, relativamente às penas correspondentes às
infracções cometidas até à data referida no artigo 1°:
—

a) 1 ano em todas as penas de prisão nas infracções cometidas
por delinquentes primários;
b) 6 meses em todas as penas de prisão nas infracções cometidas
pelos restantes delinquentes;
c) Um sexto, nunca inferior a 10 meses, das penas de prisão
maior variáveis, correspondentes a infracções cometidas por
delinquentes primários;
d) Um oitavo, nunca inferior a 6 meses, das penas de prisão
maior variáveis cometidas pelos restantes delinquentes;
e) Um oitavo, nunca inferior a 1$ meses, das penas de prisão
maior fixas, correspondentes a infracções cometidas por delin
quentes primários;
j) Um décimo, nunca inferior a 15 meses, das penas de prisão
maior fixas, correspondentes a infracções cometidas pelos
restantes delinquentes.
2— São perdoados 6 meses às penas criminais privativas da
liberdade já aplicadas, ainda que por decisão não transitada, por
quaisquer crimes da competência do foro militar.
3
O mesmo perdão é concedido relativamente às penas cri
minais privativas da liberdade ainda não aplicadas, por crimes sujei
tos ao foro militar não abrangidos pela presente amnistia e come
tidos até à data referida no artigo 1.0
4— O perdão referido nas alíneas a) e b) do n.° 1 abrange as
penas de prisão previstas no artigo 123.° do Código Penal e aplica-se
às penas de prisão convertidas em multa.
5— O perdão previsto nos números anteriores adiciona-se ma
terialmente a anteriores perdões.
6— A pena de prisão aplicada em medida não superior a 2 anos
a delinquentes menores de 18 anos ou maiores de 70 anos à data
da prática do crime, quando cometido até 10 de Maio de 1982,
será sempre substituIda por multa.
—
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ARTIGO 6.°
Em caso de cúmulo jurídico o perdão incidirá sobre a pena
unitária.

ARTIGO 7.°
O perdão referido no artigo 5.° é concedido sob a condição
resolutiva de o beneficiário não praticar infracção dolosa nos 3 anos
subsequentes à data da entrada em vigor da presente lei ou à data
em que vier a terminar o cumprimento da pena ou durante o cum
primento desta, caso em que à pena aplicada à infracção superve
niente acrescerá a pena ou parte da pena perdoada.
ARTIGO 8.”
Não beneficiam da amnistia decretada pela presente lei:
a) Os delinquentes habituais e por tendência;
b) Os transgressores ao Código da Estrada e seu Regulamento
quando tenham praticado a infracção em estado de embria
guês.
ARTIGO 9.”
Não beneficiam do perdão concedido pela presente lei:
a) Os delinquentes habiutais e por tendência;
b) Os delinquentes que, tendo beneficiado do perdão concedido
pela Lei n.° 3/81, de 13 de Março, perderam esse benefício
nos termos do n.” 3 do artigo 2.” desse diploma.
ARTIGO 10.”
Os benefícios previstos na presente lei não compreendem a
anulação dos efeitos das penas, se já verificados, relativamente aos
indivíduos integrados ou ao serviço das forças armadas.
ARTIGO 11.”
A presente amnistia não extingue a responsabilidade civil emer
gente de factos delituosos praticados, podendo os ofendidos, no
prazo de 90 dias, requerer o prosseguimento dos processos em que
hajam deduzido pedido cível de indemnização e devendo aprovei
tar-se a prova oferecida na acção penal.
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ARTIGO 12.°

Nos processos em que vier a ser aplicada a amnistia são ofi
ciosamente restituídas as importâncias correspondentes ao imposto
de justiça pago pela constituição de assistente.

ARTIGO 13.°
O presente diploma entra em vigor no dia imediato ao da sua

publicação no Diário da República.
Aprovada em 1 de Junho de 1982.
O Presidente da Assembleia da República, Francisco Manuel
Lopes Vieira de Oliveira Diav.
Promulgado em 16 de Junho de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANEs.
ineiro-Ministro, Francisco José Pereira Pinto Batsemo.

—

O Pri

(D. R. —1 Série, n.° 150, de 2Ju182.)

II

—

DECRETOS-LETS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei n. 256/82

de 6 de Julho
Considerando que as praças readmitidas reformadas a quem
foi facultada, nos termos do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 514/79,
de 28 de Dezembro, a passagem à situação de reserva, prestaram
serviço enquanto na situação de reforma e que o respectivo tempo
não foi considerado no cálculo das suas pensões;
Considerando que para os sargentos em situação análoga o
Decreto-Lei n.° 111/80, de 12 de Maio, prevê que no cálculo das
pensões de reserva e reforma seja levado em conta esse tempo de

serviço;
Considerando que aos oficiais e sargentos na situação de reserva
na efectividade de serviço é conferido o direito à actualização anual
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das respectivas pensões, com base no aumento do tempo de serviço
assim prestado, desde que não seja excedido o vencimento do corres
pondente posto do activo;
Considerando ainda a intenção expressa no preâmbulo do Decreto-Lei n.° 514/79, de 28 de Dezembro, de fazer obedecer a iguais
condições, independentemente da hierarquia ou ramo das forças
armadas, a passagem às situações de reserva e reforma:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alinea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0 As pensões de reserva e de reforma das praças
readmitidas abrangidas pelo artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 514/79,
de 28 de Dezembro, serão calculadas tendo em conta o tempo de
serviço prestado por aqueles militares quando se encontravam na
situação de reforma, antes da sua passagem à situação de reserva.
Art. 2.° As praças readmitidas na situação de reserva que se
encontrem na efectividade de serviço têm direito à actualização anual
da respectiva pensão, com base no aumento do tempo de serviço pres
tado, não podendo, porém, ser excedido o vencimento de igual posto
do activo.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 16 de Junho
de 1982.
Promulgado em 23 de Junho de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHo EANEs.

(D. R. —1 Série, n.° 153, de 6Jul82.)

Estado-Maior do Exército
Decreto-Lei n.° 261/82
de 7 de Julho
Considerando necessário atribuir ao comandante do Campo de
Instrução Militar de Santa Margarida competência para autorizar
despesas com obras e com aquisições de bens e serviços;
Considerando igualmente necessário incluir o subdirector do
Serviço de Fortificações e Obras do Exército entre as entidades que
podem receber delegações ou subdelegações da mesma competência;
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Ponderando que o Decreto-Lei n.° 4/si, de 16 de Janeiro, apesar
de ter introduzido a1teraçõs na redacção do Decreto-Lei n.° 520/
/80, de 5 de Novembro, não contemplou aquelas omissões;
Reconhecendo ser inconveniente a dispersão de disposições legais
reguladoras da competência em causa no Exército:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0 São competentes para autorizar despesas com obras e
com aquisições de bens e serviços, com ou sem dispensa de realização
de concurso público ou limitado e de celebração de contrato escrito,
as entidades referidas no quadro anexo ao presente diploma, den
tro dos limites de competência que no mesmo são fixados.
1
No Exército, nas aquisições de bens e serviços
Art. 2.°
que qualquer unidade, estabelecimento ou outro órgão militar tenha
de efectuar, não podem fechar-se contratos nem firmar-se encomen
das sem prévia consulta aos estabelecimentos fabris militares, sempre
que se trate de aquisições que se situem no âmbito das suas atri
buições específicas.
2— Por despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército, nas
aquisições efectuadas nos estabelecimentos fabris militares poderá
ser dispensada a realização de concurso e contrato escrito para a
efectivação das respectivas despesas.
As entidades que podem delegar competência são:
1
Art. 3.°
—

—

—

—

a) O Chefe do Estado-Maior do Exército;
b) O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército;
c) Os directores de departamento;
d) Os directores de serviços com funções logísticas e o director
do Serviço de Finanças;
e) Os chefes dos serviços com funções logísticas;
f) Os directores dos estabelecimentos fabris;
g) Os comandantes de unidades, estabelecimentos e outros órgãos
militares.
2
As entidades que podem receber delegações ou subdelegações
de competência são:
—

a) As referidas nas alíneas b), e), d), e) e f) do número ante
rior;
b) O subdirector do Serviço de Fortificações e Obras do Exér
cito;
c) Os chefes de repartições integradas em direcções ou chefias
de serviços com funções logísticas;
d) Os comandantes de unidades, estabelecimentos e outros órgãos
militares, em condições excepcionais a definir pelo Chefe do
Estado-Maior do Exército;
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e) Os 2.° comandantes de unidades ou equivalentes e, ainda,

os presidentes dos conselhos administrativos ou chefes dos
órgãos de gestão financeira.
3
Os directores dos estabelecimentos fabris do Exército po
dem delegar parte da competência que lhes é atribuída por lei para
autorizar despesas com obras e aquisições de bens e serviços nos
termos seguintes:
—

a) Nos subdirectores, até 500 000$;
b) Nos chefes de serviços e sucursais, até 250 000$;
e) No presidente da comissão de gerência dos supermercados,
até 100000$.
Art.
1
Salvo norma especial, as despesas referidas no ar
tigo 22.° do Decreto-Lei n.° 211/79, de 12 de Julho, só podem ser
efectuadas mediante autorização do Chefe do Estado-Maior do Exér
cito.
40

—

—

2— Sempre que se trate de despesas que devam considerar-se
excepcionais para o órgão que as tenha de realizar, o disposto no
número anterior só se aplica quando excedam os seguintes limites:
10000$, para as entidades referidas na alínea a) do quadro
anexo;
100 000$, iara as entidades referidas na alínea b) do quadro
anexo;

500 000$, para as entidades referidas nas alíneas d) e e) do
quadro anexo.

Art. 5.° O presente diploma aplicar-se-á em conjugação com o
disposto no Decreto-Lei n.° 211/79, de 12 de Julho.
Art.° 6.° Ficam revogados os Decretos-Leis n.° 520/80, de 5 de
Novembro, e 4/81, de 16 de Janeiro.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 16 de Junho
& 1982.
Promulgado em 23 de Junho de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, Ar’rróNIo RAMALHo Ens.

(D. R.

—

1 Série, n.° 154, de 7Jul82.)

a) Comandantes, directores ou chefes de unidades
estabelecimentos e outros órgãos militares que
disponham organícamente de conselhos adminis
trativos ou de órgãos de gestão financeira equi
valentes
b) Comandantes das regiões militares e zonas mili
tares e o comandante do Campo de Instrução
Militar de Santa Margarida
c) Directores e chefes de serviço com funções
logísticas, directores dos estabelecimentos fabris
e o director do Serviço de Finanças
d) Directores de departamentos do Estado-Maior
do Exército
e) Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército
f) Chefe do Estado-Maior do Exército

Entidades com competência para autorizar despesas

500

5 000

20 000
40 000
50 000
Sem limitação

75

250

1 250
6 250
12 500
25 000

500

2500
12500
25 000
50 000

Com dispensa
da
realização do concurso
público ou limitado
e de celebração
de contrato escrito

Com obras e aquisições
de bens e serviços
relativos à execução
de planos de aplicação
de
dotações orçamentais
ou de planos anuais
ou plurianuais
legalmente aprovados

150

Com cumprimento
das formalidades
legais

Limites de competência
(milhares de escudos)

—1

(A
ÇD

—1

o
z

-1

n
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o
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o
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MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL,
DAS FINANÇAS E DO PLANO,
DO TRABALHO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS
Decreto-Lei n.° 272/82
de 13 de Julho
Indústrias Na
1. O artigo 43.°, n.° 1, do Estatuto da INDEP
cionais de Defesa, E. P., aprovado pelo Decreto-Lei n.° 51 5/80, de
31 de Outubro, determinou que o estatuto do pessoal civil cons
tará de regulamentos especiais, que deverão ser aprovados por decreto
referendado pelo Ministro da Defesa Nacional, pelo Ministro de
Estado e das Finanças e do Plano e pelos Ministros dos Assuntos
Sociais e do Trabalho.
—

2. Em virtude do disposto no artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 515/
/80 e tendo ainda em conta a circunstância de prestar serviço à
1NDEP um certo número de militares no activo, que ali se encon
tram em regime de comissão de serviço, concluir-se-á que o estatuto
poderá vir a ter, de inicio, um reduzido número de destinatários:
os admitidos já após a criação da INDEP; os admitidos de futuro,
e o pessoal civil das extintas fMBP e FNMAL que, em prazo,
exerça o direito de opção a que se refere o n.0 2 do artigo 7.°
daquele decreto-lei.
3. Esta conclusão, contudo, é falivel, já que em relação a remu
nerações o 11.0 2 do artigo 9.° do mesmo Decreto-Lei n.° 515/80
assegura o nivelamento das remunerações liquidas de todo o pessoal
e uma vez que o aspecto relevante que vai causar uma diferença
apreciável entre o pessoal das extintas FMRP e FNMAL e o admi
tido já pela INDEP é o relacionado com o regime de aposentação
e reforma: regime da função pública no primeiro caso; regime de
segurança social geral no segundo. Nos aspectos relacionados direc
tamente com o contrato de trabalho e com o regime de prestação
de trabalho, e ressalvando o aspecto específico do regime discipli
nar, não há, entre o Estatuto apresentado pelo conselho de gerência
da INDEP e as normas que vêm sendo aplicadas ao pessoal civil,
aprovadas pelo Decreto-Lei n.0 33/80, de 13 de Março, diferenças de
fundo que justifiquem a existência, na INDEP, de 2 estatutos dife
renciados de pessoal.
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4. Estas as raz&s da extensão do Estatuto a todo o pessoal
dos quadros da INDEP, com ressalva do disposto nos artigos 7.°
e 9.° do Decreto-Lei n.° 515/80, de 31 de Outubro, no que res
peita aos regimes disciplinar, de aposentação, reforma e previdência
e fiscal, dado que o regime de licenças é, na prática, idêntico.
5. Por outro lado, salvaguardada a intervenção tutelar do Go
verno nos termos do regime jurídico que estabelece as bases gerais
das empresas públicas, não se justifica a manutenção da obrigatorie
da’de de aprovação dos regulamentos especiais integradores do Esta
tuto do Pessoal Civil da INDEP por decreto, nem sequer o da
respectiva publicação em jornal oficial. Mantém-se intocado, todavia,
o princípio de que o Estatuto do Pessoal da INDEP, logo também
os regulamentos especiais que o integram, tem por matrizes funda
mentais o regime jurídico do contrato individual do trabalho e os
especiais condicionamentos indicados no Estatuto da empresa pública
e no decreto-lei que o aprovou e que decorrem da natureza e acti
vidades da INDEP e da sua especial articulação com as forças
armadas e a defesa nacional.
Nestes termos:
O Governo decreta, nos termos da alínea
tigo 201.° da Constituição, o seguinte:

i)

do o.° 1 do ar

Artigo 1.0 O Estatuto do Pessoal Civil de Indústrias Nacionais
de Defesa, E. P., abreviadamente designada INDEP, constará de
regulamentos especiais a elaborar pela empresa, no prazo de 60 dias
a contar da data da entrada em vigor do presente diploma, e que
deverão ser aprovados pelo Ministro da Defesa Nacional, pelo Minis
tro de Estado e das finanças e do Plano e pelos Ministros do
Trabalho e dos Assuntos Sociais, nos termos do regime jurídico
que estabelece as bases gerais das empresas públicas.
Com as ressalvas constantes do número seguinte,
1
Art. 2.°
o Estatuto do Pessoal Civil é aplicável também ao pessoal a que
do Decreto-Lei n.° 515/80, de 31 de
se refere o n.° 1 do artigo
Outubro, que não exerça o direito de opção previsto no n.° 2 do
mesmo artigo.
2— A extensão determinada no número anterior não prejudica
a manutenção, para o pessoal a que se aplica, dos regimes disci
plinar, tributário, de aposentação ou reforma, de previdência e de
diuturnidades de que vêm usufruindo, continuando este mesmo pes
soal a ser obrigatoriamente subscritor da Caixa Geral de Aposen
tações.
—

—
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3
A normas estatutárias que estabeleçam ou regulamentem
regimes de natureza ou finalidade análogas aos constantes do nú
mero anterior não serão aplicáveis ao pessoal que a mesma dis
posição contempla.
Art. 3.° O pessoal a que se refere o artigo 2.° auferirá ven
cimentos e salários, subsídios e gratificações de valor igual aos
auferidos, líquidos, pelo pessoal de idêntica categoria plenamente
abrangido pelo estatuto previsto no artigo 1.0
Art. 4. O exercício da actividade sindical da INDEP regula-se
—

por legislação própria, com os condicionalismos e limitações decor
rentes da especial natureza das actividades prosseguidas pela empresa.
Art. 5.° O prazo estabelecido no n.° 3 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 515/80, de 31 de Outubro, é prorrogado até 90 dias após
a publicação do presente diploma.
Art. 6.° São revogados o artigo 8.° e o n.° 2 do artigo 9.°,

ambos do Decreto-Lei n.° 515/80, de 31 de Outubro, e o n.° 1 do
artigo 43.° do Estatuto de Indústrias Nacionais de Defesa, E. P.,
aprovado por aquele diploma legal.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de Maio
de 1982.
Francisco José Pereira Pinto Ba1semo.
—

Promulgado em 30 de Junho de 1982.

Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHo EAts.
(D. R. —1 Série, n.° 159, de l3Jut82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei n.° 281/82

de 22 de Julho
Considerando que o prazo de 90 dias para apresentação do
requerimento de reintegração, previsto no Decreto-Lei n.° 3491/78,
expirou em t2 de Fevereiro de 1979, o que motivou o indeferimento
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por extemporaneidade de vários requerimentos;
Considerando que, para além destes requerimentos indeferidos,
outras situações há em que os interessados só se aperceberam da
faculdade de reintegração após o dia 12 de Fevereiro de 1979, não
tendo concretizado a sua pretensão, o que inibiu a reparação de
alguns casos abrangidos pelo espírito do Decreto-Lei n.° 173/74:
Perante situações deste teor, estabelece-se um novo prazo para
apresentação dos requerimentos de reintegração dentro do foro
militar, permitindo-se assim a regulamentação de um maior número
de situações deste género.
Assim:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Poderão ser apresentados nos serviços compe
Artigo 1.0
1
tentes dos respectivos departamentos os requerimentos previstos no
n.° 1 do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 173/74, de 26 de Abril, no
prazo de 90 dias a contar da entrada em vigor do presente diploma.
2— Os interessados cujos requerimentos tenham sido indeferidos
por extemporaneidade poderão voltar a requerer a reintegração.
Os requerimentos pendentes, não submetidos a despacho, considerar-se-ão apresentados a tempo.
3
No prazo de trinta dias a contar da entrada em vigor deste
diploma, os serviços competentes remeterão às comissões criadas
para o efeito os processos ali arquivados.
Art. 2.°
1
A competência para decidir os processos poderá
ser delegada nos titulares dos 3 ramos das forças armadas.
2 Por despacho interno do respectivo titular deverão ser cria
das comissões provisórias dentro de cada ramo das forças armadas
para os efeitos previstos neste diploma.
Art. 3.° A reintegração de militares continua a regular-se pelo
Decreto-Lei n.° 498-F/74.
Art. 4.° As dúvidas suscitadas na execução do presente diploma
serão resolvidas por despacho do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas.
n.°

—

—

—

—

—

—

Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 6 de Julho
de 1982.
Promulgado em 14 de Julho de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República,
(D. .1?.

—

ANTÓNIO RAMALHo EANEs.

1 Série, n.° 167, de 22Jul82.)
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Estado-Maior-General das Forças Annadas
Decreto-Lei-n.° 282/82
de 22 de Julho
Considerando que, além das verbas atribuidas ou consignadas
Estado-Maiorno orçamento do Ministério da Defesa Nacional
-General das Forças Armadas, os vários departamentos e órgãos do
Estado-Maior-General das Forças Armadas podem ter receitas de
certas actividades privadas;
Considerando que a cobrança das referidas receitas vem actuar
na manutenção e funcionamento dos serviços ou em reforço do
Orçamento Geral do Estado;
Considerando a necessidade de eliminar dificuldades de ordem
burocrática que a concretização de receitas de várias proveniências
rigina, mediante uma eficaz e correcta simplificação administrativa:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
—

Artigo l.° As receitas arrecadadas pelos vários departamentos
e órgãos geridos pelo conselho administrativo do Estado-Maior-‘General das Forças Armadas que não estejam especificamente con
signadas a outros orçamentos, qualquer que seja a sua natureza,
constituirão anualmente um orçamento privativo organizado pelo
referido conselho administrativo.
Art. 2.° O desenvlovimento da despesa deste fundo constará
do respectivo orçamento e obedecerá ao esquema de classificação
e preceitos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.° 737/76, de 16 de
Outubro, e legislação posterior.
Art.
As alterações que se mostrem necessárias introduzir
na orçamento ordinário serão efectuadas através de orçamentos suple
mentares.
Art. 4.° Os orçamentos, ordinário e suplementares, elaborados
pelo conselho administrativo do Estado-Maior-General das Forças
Armadas serão presentes à aprovação do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, por intermédio da Divisão de Admi
nistração financeira do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
que posteriormente promoverá a obtenção do visto do Ministro de
Estado e das Finanças e do Plano.
Art. 5.° O fundo privativo não pode acusar saldo negativo.
O saldo positivo verificado em cada ano transita para o ano se
guinte, sendo a primeira das epigrafes a inscrever como receita em
artigo apropriado.
3•0
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Art. 6.° A cobrança de receitas, o formalismo e a competência
para a realização de despesas subordinam-se às leis gerais da con
tabilidade pública.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 6 de Julho
de 1982.
Promulgado em 14 de Julho de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHo EANEs.
(D. E. —1 Série, n. 167, de 22Ju182.)

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Decreto-Lei

0

288/82

de 24 de Julho
O Decreto-Lei n.° 224/82, de 8 de Junho, constitui o primeiro
diploma de uma série de providências legislativas tendentes à reforma
gradual do Código de Processo Civil e do Código das Custas
Judiciais.
O referido diploma é fundamentado essencialmente na necessi
dade de tornar mais célere a administração judiciária, sem prejuízo
dos legítimos direitos das partes.
Apesar de a reforma ter sido amplamente divulgada, o certo
é que alguns profissionais do foro sugeriram um maior período de
adaptação às inovações introduzidas.
Assim:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.° 1 do ar
tigo 20l.° da Constituição, o seguinte:
Artigo único, O artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 224/2, de 8 de

Junho, passa a ter a seguinte redacção:
Art. 6.° O presente diploma entra em vigor no dia 1 de
Dezembro de 1982.
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Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 1 de Julho
Diogo Pinto de freitos do Amara!.
de 1982.
—

Promulgado em 14 de Julho de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHo EANEs.
(D. R. —1 Série, n.° 169, de 24Jul82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO

1/&

/

2

6 //J ‘:5iderando,

Decreto-Lei n. 301/82
de 30

face aos direitos constitucionais da livre circula
ção de todos os cidadãos, a conveniência de se definir, para efeitos
militares decorrentes do cumprimento das respectivas obrigações, o
que deve ser entendido por ausência do território nacional, por
motivos de ordem particular, por parte dos militares ou dos demais
cidadãos sujeitos a obrigações militares;
Considerando, em consequência, a necessidade de regular os pro
cedimentos referentes aos militares dos quadros permanentes em
qualquer situação e aos demais militares na efectividade de serviço,
no que respeita às suas deslocações eventuais ao estrangeiro ou
ausência do País;
Considerando, finalmente, que para cabal cumprimento da sua
missão as forças armadas necessitam ter um conhecimento perma
nentemente actualizado das disponibilidades de recrutamento e mo
bilização militar dos cidadãos sujeitos a obrigações militares, incluindo
os residentes no estrangeiro, o que só é possível através da par
ticipação consciente e efectiva de cada um no que se refere a essas
suas obrigações:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo l.— 1—-Para efeitos do presente diploma é considerada
como ausência para o estrangeiro a saída do País de cidadãos
sujeitos a obrigações militares que implique uma permanência fora
do território nacional superior a 90 dias.
2—O disposto no número anterior insere-se no âmbito do cum
primento da Lei do Serviço Militar (LSM) relativamente às saídas
do País dos cidadãos recenseados ainda não incorporados nas forças
armadas nem alistados na reserva territorial, dos cidadãos alistados
na reserva territorial, dos cidadãos pertencentes às classes na dis
ponibilidade, às tropas licenciadas e às tropas territoriais.

I.

Série
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3
O conceito expresso no n.° i é ainda aplicável às saídas
do País dos militares dos quadros permanentes nas situações de
comissão especial, de licença ilimitada e de reserva fora do serviço
efectivo.
Art. 2.°
1
Os militares dos quadros permanentes na efec
tividade de serviço ou na situação de inactividade temporária e os
demais militares em serviço efectivo não permanente não podem
ausentar-se para o estrangeiro, entendida esta ausência nos termos
definidos no artigo anterior.
2— A saída do País dos militares nas situações referidas no
4
n.° 1 do presente artigo, a título eventual, por prazo superior a
4$ horas e durante os períodos de licença a que tiverem direito
\ não está sujeita a qualquer autorização ou licença, devendo apenas
\ser comunicada por escrito à entidade militar de que dependem.
\\
Art. 3.° Os demais cidadãos sujeitos a obrigações militares,
consoante as situações definidas na LSM, e que abaixo se referem,
bem como os militares dos quadros permanentes nas situações de
comissão especial, licença ilimitada ou de reserva fora do serviço
efectivo, que pretendam ausentar-se do território nacional devem
previamente dar cumprimento a uma das seguintes obrigações, con
forme a sua situação militar:
—

—

—

,

a) Cidadãos recenseados, ainda não incorporados nas forças
armadas nem alistados na reserva territorial: obter, me
diante requerimento dirigido ao chefe do distrito de recru
tamento e mobilização (DRM) respectivo, uma licença militar
de ausência para o estrangeiro, modelo n.° 1 /AE, anexo ao
presente diploma;
b) Cidadãos na situação de disponibilidade ou pertencentes às
tropas licenciadas ou territoriais: entregar à autoridade mili
tar do ramo das forças armadas de que dependem uma de
claração de ausência para o estrangeiro, modelo n.° 2/AE,
anexo ao presente diploma;
c) Cidadãos alistados na reserva territorial: entregar no DRM
respectivo uma declaração de ausência para o estrangeiro,
modelo n.° 2/AE:
d) Militares dos quadros permanentes nas situações de comissão
especial e de licença ilimitada ou de reserva fora do ser
viço efectivo: entregar à autoridade militar do ramo das
forças armadas de que dependem uma declaração de ausên
cia para o estrangeiro, modelo n.° 2/AE.
Art. 4.°
1
Os militares em qualquer situação e os cidadãos
sujeitos a obrigações militares que entre 1 de Janeiro do ano em
que perfazem os 18 anos de idade e 31 de Dezembro do ano em
que completam os 45 anos desejem ausentar-se do território na—

—
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cional ou deslocar-se eventualmente ao estrangeiro devem apresentar
nos postos de fronteira terrestre, marítima ou aérea um dos do
cumentos abaixo indicados:
a) Cédula (ou talão) de recenseamento: os cidadãos já recen
seados mas ainda não incorporados nas forças armadas nem
alistados na reserva territorial que se desloquem por período
até 90 dias;
b) Licença militar de ausência para o estrangeiro, modelo n.° 1/
/AE: os cidadãos já recenseados mas ainda não incorporados
nas forças armadas nem alistados na reserva territorial que
se ausentem do território nacional por período superior a
90 dias;
c) Caderneta militar ou carta de identificação militar: os cida
dãos na situação de disponibilidade ou pertencentes às tropas
licenciadas ou às tropas territoriais;
d) Título de isenção do serviço militar: os cidadãos alistados
na reserva territorial;
e) Bilhete de identidade ou cartão de identificação militar: os
militares dos quadros permanentes em qualquer situação e
os militares em serviço efectivo não permanente, respectivamente, mesmo para além dos 45 anos.
2— Qualquer militar ou cidadão sujeito a obrigações militares
que se desloquem ao estrangeiro em missão de serviço oficial ou
integrado em representações nacionais com carácter oficial ou ofi
cioso não necessita de apresentar nos portos, aeroportos e postos
de fronteira qualquer dos documentos referidos no número anterior,
desde que apresente guia de marcha ou documento equivalente,
mesmo de carácter colectivo, em que a sua identidade esteja incluída
e possa comprovar.
3—Qualquer alteração nos endereços inicialmente indicados na
licença modelo n.° 1/AI ou declaração modelo n.° 2/AR obriga
o cidadão a uma comunicação, por correio registado, à autoridade
militar que lhe concedeu a licença ou lhe autenticou a declaração.
4—Em qualquer dos casos referidos no n.° 1, a permanência
no estrangeiro por período superior a 90 dias obriga o cidadão, nos
termos da lei, a registar-se no consulado mais próximo da área de
residência.
A licença militar modelo n.° 1 /AE é requerida
1
Art. 5.
DRM a que pertence, onde é elaborada em
no
pelo interessado
duplicado e assinada pelo respectivo chefe e autenticada com o seIo
branco. No acto de entrega do original da licença o cidadão devolve
a sua cédula ou talão de recenseamento, que fica arquivado no
DRM com o duplicado da licença, O cidadão pode transitar pelos
—

—

1. Série
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postos de fronteira terrestre, marítima ou aérea median
te a apre
sentação da referida licença e dentro do período
da sua validade.
2— Para inscrição como tripulantes de navios ou aerona
ves, os
cidadãos já recenseados mas ainda não incorporados
nas forças
armadas nem alistados na reserva territorial devem
munir-se de uma
licença militar modelo n.° l/AE, a qual lhes será
concedida para
esse efeito, desde que tenham direito a qualquer
adiamento ou dis
pensa de obrigações militares nos termos da lei.
3
Os cidadãos a quem for concedida licença militar
modelo
n.° l/AE de ausência para o estrangeiro, durante
a sua vigência,
não podem exceder o total de 90 dias de permanência
em Portugal,
em cada ano, período que poderá ser prorrogado
por razões de
carácter excepcional, reconhecidamente justificado.
Para efeitos do constante no presente número os referid
os cida
dãos, ao saírem e ao entrarem no País, devem
solicitar na fron
teira, à respectiva autoridade, a aposição da data
no verso da licença
militar modelo n.° l/AE.
4— A licença militar modelo n.° 1 /AE destina-se ainda
a que
o cidadão sujeito a obrigações militares possa fazer
prova no con
sulado onde se registar de que tem a sua situação
militar regula.
rizada.
Art. 6.°
1
A autoridade militar apenas pode denegar a li
cença referida no artigo 3.° com fundamento em ser
previsível, no
período requerido, que o cidadão tenha obrigações
militares a cum
prir, não devendo para o efeito deixar de ser considerados
os adia
mentos ou dispensas de obrigações militares a que
eventualmente
tenha direito
2
Tendo em atenção as circunstâncias referidas no
número
anterior a autoridade militar «i referida deve indicar
expressamente
o periodo da validade da licença
Art. 7.°
1
A declaração modelo n.° 2/AE é elaborada em
duplicado, antes do início da ausência, pelos cidadã
os junto da auto
ridade militar de que dependem face à situação militar
, designadamente:
—

—

—

—

—

—

a) Cidadãos pertencentes à reserva territorial: nos DRM respec
tivos;
b) Cidadãos na situação de disponibilidade ou pertencentes
às
tropas licenciadas ou territoriais: na unidade, estabelecimen
to,
departamento militar ou órgão de mobilização pertenc
entes
ao respectivo ramo das forças armadas;
c) Militares dos quadros permanentes nas situações
de comissão
especial, de licença ilimitada e de reserva fora
do serviço
efectivo: no departamento militar de quem depend
em.
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:
A declaração modelo n.° 2/AE destina-se
2
ade militar com
entid
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prova no con
fazer
para
ão
cidad
ao
petente, a ser entregue
ção militar
sua
situa
a
tem
que
de
tar
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vai
se
sulado onde
regularizada;
militar que a auten
b) O duplicado, para arquivo no órgão
ticou.
artigo que dese
Os cidadãos nas situações do n.° 1 deste
3
aeronaves, na
de
ou
os
jem inscrever-se como tripulantes de navi
declaração
ctiva
respe
da
ir-se
cionais ou estrangeiros, devem mun
e militar
ridad
auto
pela
a
ticad
auten
ente
dam
modelo n.° 2/AE devi
competente.
não liberta os cidadãos
Art. 8.’ A permanência no estrangeiro
face da sua situação
em
to
sujei
está
que
das obrigações militares a
curto prazo, no
mais
no
militar, em especial a sua apresentação,
ilização, bem
mob
ou
ão
ocaç
conv
de
consulado ou no País, em caso
no País se
ou
os
ulad
cons
nos
ar
milit
taxa
como a liquidação da
por lei tiver essa obrigação.
quaisquer
À entrada no País são dispensáveis
1
Art. 9.°
idos no
refer
s
pto nos caso
formalidades de carácter militar, exce
n.° 3 do artigo 5.’
itivamente ao País antes
2— Qualquer cidadão que regresse defin
elo n.° 1/AE ou da
mod
ça
licen
da
tante
cons
do final do prazo
no prazo de 90
r-se,
senta
apre
declaração modelo n.° 2/AE deve
ade ou esta
unid
na
ou
nde
depe
que
dias, à autoridade militar de
,
que por sua
ência
resid
sua
da
imo
próx
mais
belecimento militar
de que o
ade
entid
à
ará
unic
vez aceitará a apresentação e a com
interessado depende.
artigo 2.°
Os militares referidos no o.’ 1 do
1
Art. l0.°
por pe
tual,
even
título
,
a
País
do presente diploma que saiam do
ignados
cons
eitos
prec
os
item
respe
ríodo superior a 48 horas e não
r 1.’
deve
ao
cção
dos por infra
no n.° 2 do mesmo artigo são puni
inde
M),
(RD
tar
Mili
a
iplin
Disc
do artigo 4.° do Regulamento de
que estiverem sujeitos pelo não
pendentemente do procedimento a
respectivas previstas noutras
cumprimento das obrigações militares
leis ou regulamentos militares.
sujeitos a obrigações militares,
2— Os militares e os cidadãos
que se ausentarem do terri
referidos no artigo 1.’ deste diploma,
consignados nos artigos
eitos
prec
tório nacional sem respeitarem os
as no Código Penal
inad
com
s
pena
as
anteriores são punidos com
les.
para o crime de desobediência simp
cidadãos sujeitos a obrigações
os
paz,
de
o
temp
Em
lL°
Art.
m
mbro do ano em que complete
militares, a partir de 31 de Deze
ma,
refor
de
ção
situa
militares na
45 anos de idade, bem como os
modelo n.° 1/AE nem da decla
ar
milit
ça
licen
da
m
ssita
não nece
—

—

—

—

—

—
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ração modelo n.° 2/AE para se ausentarem
do território nacional.
Art. 12.° Em tempo de guerra, de perigo iminen
te dela ou após
declaração do estado de sítio ou de emergência,
o Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas (CEM
GFA) pode mandar sus
pender a aplicação do regime instituído neste
diploma e adaptá-lo
aos condicionalismos decorrentes daquelas
situações enquanto elas
se mantiverem.
Art. 13.° A licença militar modelo n.° l/AE
e a declaração
modelo n.° 2/AE ficarão sujeitas a uma
taxa a estabelecer por
portaria conjunta do CEMGFA e do Ministro
de Estado e das Fi
nanças e do Plano, liquidada por meio de
selos fiscais apostos nos
documentos referidos.
Art. 14.° As dúvidas que se suscitem na
aplicação do presente
diploma serão resolvidas mediante despacho
conjunto do Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas
e dos Chefes dos Estados-Maiores dos 3 ramos.
Art. 15.0 O presente diploma entra em
vigor 90 dias após a
sua publicação, sendo revogados os Decretos-Lei
s n.°’ 35983 e 36 474,
de 23 de Novembro de 1946 e de 19 de Agosto
de 1947, respectivamente.
Visto e aprovado em Conselho da Revolu
ção em 6 de Julho
de 1982.
Promulgado em 20 de Julho de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAvt&LHO
EANEs.
(D. R. —1 Série, n.° 174, de 30Jul82.)

ffi

—

DECRETOS REGIONAIS

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Assembleia Regional
Decreto Regional n.° 13/82/A
Lugar Classificado da Praia
A defesa do património paisagístico da Região
Autónoma dos
Açores é uma das tarefas prioritárias no âmb
ito da política do
ambiente que se pretende prosseguir.
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c) Alterações importantes, quer por meio de aterros ou escava
ções, na configuração geral da área classificada, bem como
derrube de vegetação ou quaisquer outras actividades ou
trabalhos que afectem a integridade e características do Lugar
Classificado.
Art. 5.° O Lugar Classificado da Praia será administrado por
uma comissão presidida pelo representante da Direcção Regional
de Habitação, Urbanismo e Ambiente, da qual fazem parte repre
sentantes da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo e da
Junta de Freguesia de Água de Alto.
Art. 6.° No prazo de 12 meses a partir da data da publicação
do presente diploma será executado pela Direcção Regional de Ha
bitação, Urbanismo e Ambiente um plano de ordenamento paisa
gístico e de infra-estruturas de saneamento básico da povoação, o
qual será apreciado pela comissão administrativa antes de ser sub
metido à aprovação supeiior do Secretário Regional do Equipamento
Social.
Art. 7.° Serão aprovados por decreto regulamentar regional os
sinais indicativos de protecção e as permissões e condicionamentos
previstos neste diploma para os quais não existam já modelos pre
viamente estabelecidos.
Art. 8. Os encargos com obras de beneficiação e reconstrução
do património, construído ou não, existente nos limites do Lugar
Classificado da Praia serão suportados pelas verbas adequadas da
Secretaria Regional do Equipamento Social.
Aprovado pela Assembleia Regional dos Açores em 27 de
Janeiro de 1982.
O Presidente da Assembleia Regional dos Açores, Átvaro Mon
jardina.
Assinado em Angra do Heroísmo em 12 de Maio de 1982.
Publique-se.
O Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores,
Tomás George Conceiçõo Silva.

Série

1

(D. R. —1 Série, n.° 154, de 7Ju182.)
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DECRETOS

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL,
DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
E DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
Decreto n.° 83/82
de 6 de Julho
Considerando que a servidão militar para o Centro Militar
Amadora-Queluz não tem actualmente razão de existir nos termos
definidos pelo Decreto n.° 40 896, de 11 de Dezembro de 1956,
pois alteraram-se as premissas orientadoras das infra-estruturas mili
tares a criar na área;
Considerando que o Exército não deve entravar desnecessaria
mente o desenvolvimento urbanístico da zona de Amadora-Queluz;
Considerando todavia que continua a manter-se a necessidade
de garantir aos aquartelamentos existentes a necessária segurança;
8.0, 9.° e 10,0 da
Considerando o disposto nos artigos 1., 6.°,

lei n.° 2078, de 11 de Julho de 1955, e as disposições do Decreto-Lei n.° 45 986, de 22 de Outubro de 1964:
O Governo decreta, nos termos da alínea g) do artigo 202.° da
constituição, o seguinte:
Fica sujeita a servidão militar a área de ter
1
Artigo l.°
reno com a largura de 200 m medidos para o exterior dos limites
da propriedade militar dos quartéis da Amadora e de Queluz, acres
ciLa da área de expansão deste último, quartéis estes situados, res
pectivamente, nos concelhos de Amadora e Sintra.
Esta área considera-se subdividida em 2 zonas, como segue:
—

—

a) Uma primeira zona, com a largura de 50 m, a contar do
limite dos quartéis, sendo a do de Queluz acrescida da área
da zona de expansão;

b) Uma segunda zona, com a largura de 150m, a contar dos
limites da anterior.

2— Sobre parte do terreno dos quartéis da Amadora estabelece
o Decreto n.° 276/76, de 13 de Abril, da Secretaria de Estado dos
Transportes e Comunicações, do Ministério dos Transportes e Comu
nicações, uma zona de servidão radioeléctrica para a Estação Emis
sora de Alfragide.
Igualmente sobre o quartel de Queluz estabelece a portaria
3
tam
de 30 de Julho de 1968 do Ministério da Educação Nacional
—

416
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bém uma zona para protecção do Palácio Nacional daquela loca
lidade.
Art. 2.° Na área descrita no n.° 1, alínea a), do artigo l. fica
proibida, sem licença devidamente condicionada da autoridade militar
competente, a execução dos trabalhos e actividades seguintes:
a) Construções de qualquer natureza, mesmo que sejam enterra
das ou subterrâneas, ou obras de que resultem alterações
nas alturas dos imóveis já existentes;
b) Alteração, por meio de escavações ou aterros, do relevo do
terreno e configuração do solo;
c) Depósitos permanentes ou temporários de materiais explosivos
ou inflamáveis;
d) Plantação de árovres e arbustos;
e) Instalação de linhas de energia eléctrica ou de ligações tele
fónicas, quer aéreas quer subterrâneas;
f) Outros trabalhos que possam, inequivocamente, prejudicar a
segurança das missões que competem às forças armadas.
Art. 3.° Na área descrita no n.° 1, alínea b), do artigo l.° fica
proibida, sem licença devidamente condicionada da autoridade mili
tar competente, a execução dos trabalhos e actividades seguintes:
a) Construções com mais de 3 pisos;
b) Alterações nas alturas dos imóveis já existentes de que resul
tem cérceas superiores ao número de pisos indicados na
alínea anterior;
c) Depósitos permanentes ou temporários de materiais explosivos
ou inflamáveis;
d) Outros trabalhos que possam, inequivocamente, prejudicar a
segurança das missões que competem às forças armadas.

§ único. As construções ou alterações em obras já executadas
que, por não atingirem a altura correspondente a 3 pisos, não estão
incluidas nas alíneas a) e b) do artigo 30, só se poderão iniciar
depois de ter sido dado cumprimento ao estabelecido no § único
do artigo 6.0 do Decreto-Lei n.° 45 986, de 2Z de Outubro de 1964.
Art. 4.° Ao Governador Militar de Lisboa compete, ouvida a
Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército, ou órgãos
seus delegados, conceder as licenças a que se faz referência nos arti
gos 2.° e 3°
Art.°
A fiscalização do cumprimento das disposições legais
respeitantes à servidão objecto deste decreto, bem como das con
dições impostas nas licenças, incumbe às entidades aquarteladas nas
instalações militares, à Região Militar de Lisboa e à Direcção do
Serviço de Fortificações e Obras do Exército, ou órgãos seus dele
gados.
5•0
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Art. 6.° A demolição das obras nos casos previstos na lei e a
aplicação das multas pelas infracções verificadas são da competência
da delegação da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do
Exército, em Lisboa.
Art. 7.° Das decisões tomadas nos termos do artigo 4.° cabe
recurso para o titular do Departamento do Exército; das decisões
respeitantes a demolições previstas no artigo anterior cabe recurso
para o Governador Militar de Lisboa, e, da decisão deste, para o
titular do Departamento do Exército.

Art. 8.0 A área descrita no artigo l.° vai demarcada em planta,
na escala 1:2000, constituída por 5 folhas, organizando-se colecções
com a classificação de «Reservado», que terão os seguintes destinos:
Uma ao Estado-Maior-General das Forças Armadas (4. Divi
são);
Uma ao Estado-Maior do Exército
Repartição);
Cinco ao Quartel-General da Região Militar de Lisboa;
Uma à Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exér
cito;
Três ao Ministério da Administração Interna;
Uma ao Ministério da Habitação e Obras Públicas;
Urna ao Ministério da Cultura e da Coordenação Científica;
Uma ao Ministério dos Transportes e Comunicações.
(3.0

Art. 9.° Este decreto revoga o Decreto n.° 40 896, de 11 de
Dezembro de 1956.
Francisco José Pereira Pinto Balsemão
Diogo Pinto freitas do
Arnarat
José Ángelo ferreira Correia
José Carlos Pinto Soro
menho Viana Baptista.
—

—

—

Promulgado em 21 de Maio de 1982.
Publique-se.
O Presi:dente da República, ANTÓNIO RAMALHo EANEs.

(D. R. —1 Série, n.° 153, de 6Ju182.)

V

—

RESOLUÇõES

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Resolução n.° 104/8Z
Ao abrigo do disposto na alínea c) do artigo 146.° e no n.° 1
do artigo 28l.° da Constituição, o Conselho da Revolução, a soli
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;.

‘ene

citação do Presidente da Assembleia da República e precedendo
parecer da Comissão Constitucional, declara, com força obrigatória
geral, a inconstitucionalidade do artigo 134.° da Lei n.° 14/79, de

16 de Maio, na parte em que atribui à Comissão Nacional de Elei
ções a competência para aplicação da sanção cominada no artigo 133.°
da mesma lei, por ofensiva do disposto no n.° 3 do artigo 37.°.
conjugado com o seu n.° 2, da Constitiíição.
Aprovado em Conselho da Revolução em 16 de Junho
de 1982.
O Presidente do Conselho da Revolução, António Ramalho
Eanes.
(D. .1?.

—

1 Série, n.° 149, de lJul82.)

Série
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—
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PORTARIAS

Estado-Maior do Exército
Portaria n.° 657/82
de 1 de Julho

Considerando que na Academia Militar, por se tratar de estabelecimento de
director de instrução se reveste de grande importância, tornando-se conveniente ensino superior, o cargo de
o seu exercício por um oficial
de patente superior à dos oficiais que integram o seu corpo docente;
Considerando que as nomeações para professor catedrático militar da Academia
Militar devem ser exten
sivas aos coronéis, garantindo um aproveitamento de oficiais com condições
curriculares mais consentâneas
com as exigências das funções e tornando mais flexíveis as referidas nomeações;
Considerando, da mesma forma, que as funções de professores-adjuntos, auxilia
res ou assistentes devem
ser desempenhadas por tenentes-coronéis ou majores, permitindo, assim, o aprove
itamento dos capitães em
missões e actividades mais compatíveis com a sua li ierarquia:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, nos
termos do artigo 25.° do
Decreto n.° 678/76, de 1 de Setembro, introduzir a seguinte alteração no
quadro orgânico da Academia
Militar, anexo à Portaria a.° 722—A/78, de 11 de Dezembro:
Onde se lê:

Academia Militar
Pessoal

E
o

0

o

Designações

Arma
ou

1

o

Especialidades
ou
categorias (civis)

serviço

•0

0

z

II
2
3

A
B

5

D

—

—

—

—

Direcção de instrução

Director (cor.) 6
Adjunto de instrução para a Força
Aérea (ten.-cor.)’.

QQ

00

2
3

Corpo docente:

6
7
8

1

9

2

10
11

—

—

5

Professores catedráticos:
Militares (ten.-cor./maj.)
Civis’

QQ
—

Professores auxiliares ou assis
tentes:
Militares (maj./cap.)
Civis’

QQ

00
Professor do ensino supenor (catedrático).
Qo
Professor do ensino supe
rior (auxiliar ou assis
tente).

35
—

15

6
7
8
9

15

lo.
11

-

—

30

De preferência antigo Instrutor ou chefe de departamento de instrução.

Resumo de pessoal (oficiais)
Posto

Ten.-cor./maj.
Maj./cap

Anos ou serviço

QO

Especialidades

00
QQ

—

4

37
30

—

—

37
34
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deve ler-se:

Academia Militar
Pessoal
Praças
Designaç6es

II

1

2
3

A
B

—

Arma
ou

ou

serviço

categorias (civis)

Direcção de instrução

Director (brig.) 6
Adjuntos:
Adjunto de instrução (cor.)
1
Adjunto de instrução para a
2
Força Aérea ften.-cor.) ‘.

—

—

Especialidades

—

2

3

00

00

—

5
6
7
$

D

—

—

9

2

10

11

6

5

Corpo docente:
Professores catedráticos:
Militares (of. sup.)
Civis’
—

00

00

Professores-adjuntos, auxilia
res ou assistentes:
Militares (ten.-cor./maj.)
Civis’

35

15

Professor do ensino supe
ilor.

6
7
$
9

00

00

30

15

Professor do ensino supe
rior.

lo
ii

£ o 2.° comandante (brtgadeiro do Exército).
De preterêncla antigo instrutor ou chefe de departamento dc tnstruço.

li

Besunto de pessoal (oficiais)
Posto

Oficial superior
Ten.-cor./maj
Maj./cap

Especialidades

Arma ou serviço

QQ
QQ

OQ

QQ
QQ
QQ

Estado-Maior do Exército, 29 de Dezembro de 198 1.
Garcia dos Santos, general.

(D. R.

—

1 Série, n.° 149, de 1Ju182.)

—

—

4

—

35
32
—

—

—

—

—

35
32

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu
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Estado-Maior-General das Forças Anuadas
Portaria a.° 660/$2

de 2 de Julho
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, de harmonia com o disposto no n.° 2
do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 329-G/75, de 30 de Junho, que
para o corrente ano são mantidos os quantitativos para o abono
de alimentação a dinheiro constantes do n.° 1 da Portaria n.° 291 /
/81, de 26 de Março.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 14 de Junho de
1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
Viriato Tavares de Meio Egídio, general.
—

(D. R. —1 Série, n.° 150, de 2Jul82.)

Portaria a.’ 661/82
de 2 de Julho
Verificando-se ser aconselhável sancionar a presença como obser
vadores de outros elementos nos trabalhos da Comissão Permanente
da Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (COPA
DMFA);
Considerando a vantagem de reunir num só diploma a legisla
ção que sobre esta matéria se encontra actualmente publicada:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General e pelos Chefes dos Estados-Maiores da Força Aérea, da
Armada e do Exército, o seguinte:
1.0 O ri.0 24 da Portaria
a ter a seguinte redacção:

ri.’

67/75, de 4 de Fevereiro, passa

24— Com vista a manter a uniformidade de regalias nos
3 ramos das forças armadas, é criada a Comissão Permanente
de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas
(COPADMFA), constituída por 1 representante do Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 1 de cada departa
mente militar e da Comissão Directiva dos Serviços Sociais das
Forças Armadas, a qual actuará em conformidade com o dis
posto no n.° 23, alínea b), podendo ser admitidos, como obser
vadores aos trabalhos da COPADMFA, 1 representante da
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Guarda Nacional Republicana, 1 da Guarda Fiscal, 1 da Polícia
de Segurança Pública e outros julgados necessários.
2.° Fica revogada a Portaria n.° 592/77, de 19 de Setembro.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 22 de Junho de
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
1982.
O Chefe do Estado-Maior
Viriato Tai’ares de Meio Egidio, general.
general.
O Chefe do Estadoferreira,
Lemos
Aérea,
José
da Força
-Maior da Armada, António Egídio de Sousa Leitiío, almirante.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos San
tos, general.
—

—

—

—

(D. R.—I Série, n.° 150, de 2Jul$2.)

Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo Guião de Mérito da 3. Com
panhia de Comandos, com a descrição heráldica seguinte:
de vermelho, leão rampante de oiro, segurando na
Guia
garra dianteira uma espada antiga (com lâmina de prata,
guarnecida, empunhada e maçanetada de oiro); em chefe,
numa só linha, a designação da Unidade agraciada, 3. Com
panhia de Comandos; em contrachefe, numa linha superior,
a designação do local onde foi praticado o feito de armas
de mérito excepcional, GVINÉ; e numa linha inferior, a
designação do mês e do ano em que o dito feito foi pra
ticado, JVNHO 1968. Estas designações em letras de estilo
elzevir, maiúsculas, de oiro, e em algarismos árabes, igual
mente de oiro.
Bordadura de oiro, com uma coroa de louros, quadrada,
frutada, tudo de verde.
—Haste e lança—de metal leve e fosco, em tom cinzento
escuro.
em folha de loureiro, com nervura bolada.
Lança
O guião de mérito enfia na haste por meio de uma bainha
com três dentículos de oiro e na vareta horizontal por meio
de uma bainha contínua, também de oiro, que o mantém

—

—

—

—

—
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desfraidado. O topo distrai da vareta horizontal é ligado à
haste por meio de um cordão de oiro e de vermelho.
O leão rampante segurando a espada simboliza o Exército
Português, que a 3. Companhia de Comandos honrou e pres
tigiou de forma relevante e excepcional.
A coroa de louros simboliza as vitórias gloriosamente alcan
çadas pela mesma Companhia.

Os esmaltes significam:
—

—

—

O OIRO a nobreza e constância.
A PRATA a riqueza e eloquência.
O VERMELHO o ardor bélico e força.

Estado-Maior do Exército, 2 de Julho de 1982.—O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Amadets Garcia dos Santos, general.

Portaira n.° 669/82
de 6 de Julho
Tornando-se necessário especificar o conceito de «informação
períódica desfavorável», constante do n.° 2 do artigo 57.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, na redacção que lhe é dada pela
Portaria n.° 891/81, de 7 de Outubro, e normalizar o sentido global
de «desfavorável» ou de «negativo» algumas vezes referido a propó
sito de informações ou outros documentos respeitantes a oficiais, quer
constem do respectivo processo individual, quer nele venham a ser
integrados;
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército, que se observe o seguinte:
1 Considera-se desfavorável:
.°

a) Toda a informação prestada na «Folha de informação» com
grau 1;
b) Toda a informação extraordinária escolar que, nos termos
dos n.° 8.° e 9.° desta portaria, signifique que o oficial não
teve aproveitamento ou frequentou o respectivo curso, tiro
cínio ou estágio sem aproveitamento.
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2.° Quer se trate da informação referida na alinea a), quer da
referida na alínea 1,) do número anterior, competirá sempre ao pri
meiro informador dar cumprimento ao estipulado no n.° 2 do ar
tigo 57.° do Estatuto do Oficial do Exército.
3° Considera-se, ainda, que o oficial tem informações desfavo
ráveis:
a) Quando, em 2 anos civis consecutivos, através de informações
periódicas e ou extraordinárias não escolares, seja classificado
com grau 2 na mesma qualidade em mais do que uma «Folha
de informação»;
b) Quando, nas diversas «Folhas de informação», em 2 anos
civis consecutivos, acumular um total de 5 ou mais classi
ficações de grau 2 no conjunto das qualidades;
c) Quando o seu comportamento, actividade, requisitos físicos,
morais, sociais, intelectuais, culturais e profissionais sejam
referidos em termos negativos em quaisquer outros documen
tos emanados de serviços oficiais, devidamente assinados,
que legalmente devam ser incluídos no processo do oficial.
4.° De todos os documentos referidos na alínea e) do número
anterior será obrigatoriamente enviada cópia à direcção da arma
ou do serviço ou à chefia do serviço a que o oficial pertence.
Para efeitos do disposto no n.° 2 do artigo 57.° do Estatuto
do Oficial do Exército, os directores das armas ou dos serviços ou
os chefes dos serviços a que pertence o oficial, ouvidos os res
pectivos conselhos da arma ou do serviço, elaboram, logo que se
verifique qualquer dos casos referidos no n.° 3 desta portaria, um
relatório indicativo das informações, juízos ou factos constantes dos
diversos documentos, devendo, de imediato, dele dar conhecimento
ao oficial em termos de confidencial-pessoal.
6.° Os juízos ampliativos que constituem o relatório indicativo
citado no número anterior e a que se refere o n.° 2 do artigo 59°
do Estatuto do Oficial do Exército devem cingir-se:
50

a) À verificação e consequente formalização de que o oficial
apresenta com frequência, nos termos do n.° 3.° da presente
portaria, deficiências e ou limitaçiles, devendo o seu perfil
ser considerado como não atingindo o nível mínimo exi
gível para o seu posto ou para as funções exercidas ou
cargos desempenhados, especificando-se obrigatoriamente quais
as qualidades classificadas de grau 2;
indicação de que os informantes, através dos seus critérios
À
b)
próprios de comando, direcção ou chefia e no âmbito das
inalienáveis prerrogativas inerentes à correspondente acção,
foram registando as deficiências e ou limitações que, ana-
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usadas no seu conjunto, enquadram o informado nas ali
ileas a) e b) do n.°
da presente portaria;
c) À descrição objectiva, no que se refere à situação prevista
na alínea c) do n.° 3.° desta portaria, dos factos, apreciações
ou comentários constantes dos documentos incluidos no pro
cesso do oficial e que o director da arma ou do serviço
ou chefe do serviço a que o oficial pertence, ouvido o res
pectivo conselho da arma ou do serviço, entenda como cor
respondendo a informações desfavoráveis com a fundamenta
ção que constar ou decorrer dos mesmos documentos.
.°

7.° Cada instruendo dos cursos, tirocínios ou estágios, em con
formidade com o disposto no n.° 1 do artigo 56.° do Estatuto do
Oficial do Exército, deverá apenas ser objecto de uma informação
extraordinária escolar, elaborada segundo o critério seguinte:

Grau
•Grau
Grau
Grau
Grau

5
Muito bom;
4—Bom;
3
Suficiente;
2— Sofrível;
1
Mau.
—

—

—

8.° De acordo com o critério indicado no número anterior, os
instruendos
com o grau 1 ou 2 são considerados como
não tendo tido aproveitamento.
9.° Exceptuam-se da aplicação do critério indicado no
7•o
os oficiais que frequentem cursos tratisitórios, para os quais a infor
mação extraordinára escolar apresentará a forma seguinte:
Com aproveitamento;
Sem aproveitamento.
10.0 O Instituto de Altos Estudo
s Militares, para os cursos ali
ministrados, pode utilizar a «folha de informação» própria, já nor
malizada, devendo apenas ser considerada como informação desfa
vorável a classificação de grau 1, independentemente da sua designa
ção, relativa à apreciação global escolar.
11.0 Todas as informações periódicas ou extraorklinár
ias terão
o encaminhamento estipulado no Estatuto do Oficial do Exército
e em instruções complementares, sendo sempre obrigatório o envio
de um exemplar à direcção da arma ou do serviço ou à chefia do
serviço a que o oficial pertencer com destino ao processo individual
respectivo, ali legal e obrigatoriamente existente.
l2.° As dúvidas suscitadas na aplicação da presente portaria
serão resoivid2 por despacho do Chefe do Estado-Maior do Exér
cito.
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13.° Esta portaria, para os efeitos nela constantes, abrange todas
as informações periódicas e ou extraordinárias produzidas durante
o ano civil de 1982.
Conselho da Revolução, 27 de Maio de 1982.—O Chefe do

Estado-Maior do Exército, Arnadeu Garcia dos Santos, general.
(D. R. —1 Série, n.° 153, de 6Jul82.)

MINISTÈRIOS DA DEFESA NACIONAL,
DAS FINANÇAS E DO PLANO
E DA REFORMA ADMINISTRATIVA
Portaria n.° 675/82

de $ de Julho
Considerando a necessidade de promover a rápida integração
dos funcionários adidos nos serviços e organismos onde exerçam
actividades e satisfaçam necessidades permanentes de serviço;
Considerando as orientações estabelecidas nesse sentido no n.° 3
do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 182/80, de 3 de Junho;
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da
Defesa Nacional, pelo Ministro de Estado e das Finanças e do
Plano e pelo Ministro da Reforma Administrativa, o seguinte:
1.0

(Alargamento do quadro de pessoal
dos Serviços Sociais das Forças Armadas)
O quadro de pessoal dos Serviços Sociais das Forças Armadas,
aprovado pela Portaria n.° 962/81, de 10 de Novembro, é aumen
tado dos lugares constantes do mapa anexo ao presente diploma.
2.°

(Entrada em vigor)
Este diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publi
cação.
Ministérios da Defesa Nacional, das Finanças e do Plano e da

Reforma Administrativa, 24 de Junho de 1982.— Pelo Ministro da
Defesa Nacional, Carlos José Sanches Vaz Pardat, Secretário de
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Estado da Defesa Nacional.— Pelo Ministro de Estado e das
Fi
nanças e do Plano, Alípio Barrosa Pereira Dias, Secretário de Estado
do Orçamento.
Pelo Ministro da Reforma Administrativa, António
de figuebedo Lopes, Secretário de Estado da Reforma Admin
istra
tiva.
—

Número
de
lugares
1
1
(*) 1

4
1
2
3
1

Letra
de
vencimento

Categorias
Técnico de serviço social de 1. classe
Enfermeiro de 1.’ classe
Técnico auxiliar dos serviços complemen
tares de diagnóstico e terapêutica prin
cipal, de 1. classe ou de 2. classe
Terceiro-oficial
Telefonista principal, de 1 classe ou de
2. classe
Motorista de ligeiros de l. classe ou de
2. classe
Motorista de pesados de 1. classe ou de
2. classe
Porteiro

li
i

...

H, 1 ou 1
M

.

O,

Q

ou $

O ou

Q

N ou P
S

(*) A extinguir quando vagar.
(D. R. —I Série, n.° 155, de 81ul82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de
3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revoluçao, pelo Chefe do
Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo do Estandarte do Regim
ento
de Infantaria do Porto conforme a figura n.° 38 da O.
E. n.° 6
1. Série, de 3 de Junho de 1969, com a descriçâo heráldi
ca
seguinte:
—

—

Estandarte quadrado, medindo um metro de lado,
esquar
teJado em cruz de azul e de prata e bordadura de azul
acan
tonada de prata.

1. Série
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No centro do Estandarte, brocante sobre o ordenamento
geométrico, um listel circular ‘de prata, contendo a divisa
,
«INTRÉPIDOS E HERÓICOS» em letras de estilo elzevir
ho,
deli
vermel
de
circulo
do
maiúsculas, de negro. Dentro
mitado pelo listel contém-se o escudo do Brasão de Armas
do Regimento de Infantaria do Porto.
Sobre a bordadura de azul inscreve-se a legenda «AO VALOR
1795» em letras de estilo
DO 2.° REGIMENTO DO PORTO
elzevir, maiúscuias, de prata.
O estandarte é debruado por um cordão de azul •e de oiro.
Os cordões fixam o Estandarte à haste por meio de uma
laçada com pontas terrniiTadas em borlas dos mesmos metal
e cor.
O Estandarte é franjado de prata, enfia na haste por meio
1.0 e o 4.° de
de uma bainha, com 4 dentículos, sendo o
horizontal
vareta
na
enfia
e
azul
de
prata e o 2.° e o 3.°
por meio de uma bainha contínua que o mantém desfraldado.
—A haste e a lança são de oiro.
—A lança é em folha de loureiro, com nervura bo1ada.
o
Sendo necessário, o oiro pode ser representado por amarel
anea
simult
,
o
figurar
deverã
e a prata por branco, mas não
mente, o oiro e o branco ou o amarelo e a prata.
Ao emprego do oiro corresponderá sempre o da prata e ao
amarelo o do branco.

—

—

—

—

—

Os esnwltes significam:
—

—

A PRATA a esperança.
O AZUL a lealdade.

O Chefe do
Estado-Maior do Exército, 21 de Julho de 1982.
general.
,
Santos
dos
u
Garcia
Amade
to,
Estado-Maior do Exérci
—

Portada

n.°

7241 $2

de 24 Julho
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
678/76, de
do Exército, nos termos do ‘artigo 77.° do Decreto o.°
te:
seguin
ão
o
execuç
em
pôr
r
e
aprova
ro,
Setemb
1 de
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Regulamento de Aproveitamcito Escolar na Academia Militar (con

dições de frequência dos cursos, avaliação de conhecimentos, classi
ficações e aproveitamento escolar).
CAPITULO 1
Articulação do ano escolar
Artigo 1.’
(Articulação e finalidade)

O ano escolar da Academia Militar decorre de 1 de Outubro
de cada ano civil a 30 de Setembro do ano civil imediato.
2— Os trabalhos escolares distribuem-se ‘em cada ano escolar,
em princípio e de acordo com o estipulado no artigo 41.’ do Decreto
n.° 678/76, de 1 de Setembro, conforme seguidamente se indica:
—

a) l. parte
de 1 te Outubro a 30 de Junho, destinada à fre
quência das cadeiras e instruções, visitas de estudo, trabalhos
práticos e de aplicação e exames do l.° semestre, constituída
por:
—

l.° período ou l.° semestre—de 1 de Outubro ao fim de
Fevereiro;
2.° período ou 2.’ semestre
de 1 de Março a 30 de Junho;
—

b) 2.’ parte
de 1 de Julho a 30 de Setembro, especialmente
destinada ‘a trabalhos de campo, exercícios, exames do 2.’
semestre e da época de recurso, férias escolares, visitas, mis
sões e estágios.
—

3

—

A 2.’ parte, a que se refere a alínea b) do número anterior,

articula-se, como regra, ‘do seguinte modo:
a) O período de 1 a 31 de Julho é destinado a trabalhos de
campo, exercícios finais e exames do 2.° semestre;

b) O período de 1 a 31 de Agosto é destinado a férias esco
lares;
c) O período de 1 a 30 de Setembro destina-se à realização
de exames de recurso e de melhoria de classificação, visitas,
missões e estágios que forem julgados adequados e possíveis
para complemento da formação dos alunos;
d) Os alunos que não tenham actividades neste último período
prolongam as suas férias até ao inicio do ano escolar se
guinte, desde que lhes seja concedida a competente autoriza
çao.
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4— O comandante da Academia Militar, quando o julgar con
veniente, pode reservar parte do mês de Outubro para trabalhos
relacionados com o concurso de admissão, prolongar até 15 dias
os períodos destinados à 1 ou 2.0 parte do ano escolar e ajustar,
em cada ano, o calendário escolar a essas alterações e às flutuações
das férias móveis do Carnavai e da Páscoa.
.

cDAPITULO II
Direito à frequência e condições de frequência
Artigo 2.°
(Direito à frequência)
Em cada ano escolar os alunos frequentam os anos de
ensino dos respectivos planos do curso a cuja frequência tiverem
direito nos termos dos números seguintes.
2—O direito à frequência do 1.0 ano é obtido mediante apro
vação no concurso de admissão para o curso respectivo.
3
O direito à frequência de qualquer dos restantes anos dos
cursos, com excepção do ano do tirocínio, é obtido por uma das
seguintes condições:
—

—

a) Aprovação em todas as cadeiras e instruções do respectivo
ano precedente, desde que não tenha havido lugar a elimi
nação nos tefnlos regulamentares e salvaguardado o disposto
no artigo 3.° deste Regulamento;
b) Admissão, mediante concurso, nos termos do n.° 2 do ar
tigo 55.° do Decreto n.° 678/76, de 1 de Setembro.
4— O direito à frequência do tirocínio é obtido mediante apro
vação em todas as cadeiras e instruções precedentes, salvo em caso
de eliminação nos termos regulamentares.
Artigo

30

(Passagem de ano com cadeiras em atraso)
Podem transitar de ano, mediante autorização do comandante
da Academia Militar, sob proposta do respectivo conselho de curso,
os alunos sem aproveitamento, no máximo, em 1 cadeira anual ou
em 2 semestrais, sendo neste caso uma de cada semestre, desde que
não esteja pendente de aprovação nenhuma das cadeiras e instruções
do ano anterior.
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(Reprovação em cadeiras em atraso)
E impedida a frequência de qualquer ano do curso com cadeiras
em atraso por mais de 1 ano lectivo. Nestes termos, a reprovação
em exame de cadeiras em atraso na época de recurso (Setembro)
constituirá motivo de perda ide ano e implicará a frequência obriga
tória, no ano lectivo seguinte, de todos os trabalhos escolares corres
pondentes à cadeira em atraso, mesmo com prejuízo da assistência
aos trabalhos escolares do ano que perdeu pela repetida falta de
aproveitamento naquela cadeira.
Artigo 5.°
(Condições de frequência dos alunos repetentes)
Os alunos repetentes frequentam obrigatoriamente as cadeiras
e instruções dos respectivos planos do curso, de acordo com os
correspondentes planos de trabalhos escolares estabelecidos anual
mente, mesmo que tenham obtido aproveitamento nalgumas daquelas
cadeiras e instruções em anos lectivos anteriores. No que a tais
cadeiras respeita tal frequência será considerada para melhoria de
classificação.
Artigo 6.°

(Frequência de cadeiras para melhoria de classificação)
Aos alunos que, tendo frequentado cadeiras para melhoria de
classificação nos termos do artigo anterior, não consigam obter tal
melhoria, são averbadas como classificações finais das mesmas ca
deiras as que tiverem sido obtidas em anos lectivos anteriores,
deixando de se aplicar às mesmas a restrição constante do n.° 1
do artigo 49.°, quando resultem de exame final.
Artigo 7°
(Frequência de cadeiras sujeitas a precedência)
Ë condição de frequência de cadeira sujeita a precedência
o aproveitamento ou a ida a exame nas respectivas cadeiras prece
dentes.
2— A não obtenção de aproveitamento em cadeira precedente
congela o eventual aproveitamento em cadeiras suas sequentes, en
quanto se mantiver tal situação; se, entretanto, ocorrer a eliminação
—
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do aluno da Academia Militar, são anuladas todas as classificações
das cadeiras sequentes.
Artigo 8.°
(Condições de frequência
dos alunos considerados com o ano perdido)
Os alunos que tenham perdido o ano antes do termo das
aulas poderão, mediante proposta fundamentada do respectivo con
selho de curso e homologada por despacho do comandante da Aca
demia Militar, ser mandados entrar de licença registada ou ser
autorizados a prosseguir os trabalhos escolares do respectivo plano
de curso até ao final do ano escolar.
2— Os referidos alunos que no sejam mandados entrar de
licença registada nos termos do n.° 1 frequentam até final do ano
lectivo todas as cadeiras e instruções dos respectivos planos de
trabalhos escolares, com salvaguarda do disposto no n.° 1 do ar
tigo 7.° e no artigo 11.0
—

CAPITULO III
Assistência aos trabalhos escolares, faltas
e suas consequências
Artigo 9.°
(Presença obrigatória nos trabalhos escolares)
É obrigatória a presença dos alunos em todas as actividades
escolares constantes do respectivo plano de trabalhos escolares, res
salvando-se os casos de incompatibilidade de horários resultantes da
aplicação do disposto no artigo 4.°
Artigo 1O.°
(Cadefras em atraso)
Os alunos autorizados a transitar de ano com cadeiras em
atraso nos termos do artigo 3.° assistem, sempre que possível, às
aulas dessas cadeiras, submetendo-se a todas as provas de avaliação
de conhecimentos do seu âmbito. Todavia, caso os horários dessas
cadeiras se sobreponham com o horário normal do ano que vão
frequentar, os respectivos directores de curso proporão superiormente
medidas pertinentes para a redução dos inconvenientes dai resultantes.

1.0

Série
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Artigo 11.0
(Muitos considerados com o ano perdido
antes do termo das aulas)
Aos alunos que, tendo perdido o ano antes do termo das aulas,
tenham sido autorizados a prosseguir os trabalhos escolares do res
pectivo plano de curso nos termos do n.° 1 do artigo 8.° é aplicá
vel o princípio da obrigatoriedade de assistência a todas as activi
dades escolares correspondentes, incluindo as que respeitem a cadeira
sujeita a precedência em que não obtiveram aproveitamento, mas
sem atribuição na cadeira sequente de quaisquer classificações.
Artigo 12.°

(Consequências da faltas a trabalhos escolares)
1
Sempre que um aluno dê faltas aos trabalhos escolares que
comprometam o seu aproveitamento final em qualquer cadeira ou
instrução, após ter excedido pelo menos um quinto do número total
de tempos atribuidos à mesma no plano de curso respectivo, com
pete ao responsável pela cadeira ou instrução propor que o conselho
de curso aprecie as condições de aproveitamento daquele aluno para
julgar da conveniência de ser autorizado a continuar a sua frequên
cia ou de ser considerado com o ano perdido. A decisão do con
selho de curso carece de homologação do comandante da Academia
Militar para produzir os seus efeitos.
2—Sempre que, por motivo justificado, um aluno falte a qualci- Ter prova de aproveitamento ou quando não entregue, dentro dos
p zos fixados, trabalhos ou relatórios no âmbito das cadeiras, o
professor marcará nova data ou novo prazo para a correspondente
avaliação do aproveitamento daquele aluno. Se não houver possi
bdade de marcação de nova data ou prazo para o efeito, o pro
fessor responsável comunicará o facto à direcção de instrução, com
indicação dos motivos da impossibilidade e das eventuais consequên
cias na classificação do aluno.
3
As faltas a visitas, missões, estágios, trabalhos de campo
e exercícios finais e ou exercícios de conjunto ou manobras podem
motivar perda de ano, se assim for de parecer o conselho de curso,
cc’m homologação do comandante da Academia Militar.
4— A falta na época normal a qualquer prova de exame sem
motivo justificado origina a reprovação na cadeira, com impossi
bilidade de ida à respectiva época de recurso, independentemente do
procedimento disciplinar que a falta injustificada possa merecer.
5
O aluno que falte na época normal de exames às provas
práticas ou escritas de qualquer cadeira por motivo justificado é
—

—

—
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admitido a exame da mesma cadeira na época de recurso; todavia,
não pode realizar nesta época exames em mais de 2 cadeiras.
6— O aluno que falte na época normal à prova oral de qual
quer exame por motivo justificado é admitido à prova oral na época
de recurso, com as restrições indicadas no número anterior sobre
o quantitativo de exames que pode realizar nessa época.
7— Qualquer falta a prova de exame na época de recurso
origina reprovação na respectiva cadeira.
8— As provas de exame na época de recurso realizam-se no
mês de Setembro, nos termos do n.° 5 do artigo 33.° do presente
Regulamento.
CAPITULO IV
Avaliação de conhecimentos e classificações
Artigo 13.°
(Sistema de avaliação de conhecimentos)
A avaliação de conhecimentos dos alunos deve ser contínua,
de modo a permitir no final do período atribuído a cada cadeira
a apreciação do aproveitamento sem recurso a provas de exame.
A avaliação contínua de conhecimentos deve ser obtida através
de um sistema de frequentes provas de apreciação de aproveitamento
escolar, nomeadamente com base nas que constam do n.° 1 do ar
tigo l5.°
2—A realização de exames fica circunscrita aos casos especiais
referidos neste Regulamento.
—

Artigo 14.°
(Classificações e informações sujeitas a registo)

Os tipos de classificações e informações sujeitas a registo para
expressar o aproveitamento escolar dos alunos podem ser os se
guintes:
a) Classificações:
De frequência;
De exames;
D’e provas finais de educação física;
Finais de cadeiras e instruções;
b) Informações de aproveitamento em línguas estrangeiras, que
podem ser traduzidas em classificações;

I
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c) Classificações ponderadas:

Anuais, incluindo as classificações de tirocínio;
De curso na Academia Militar;
Finais de curso.
Artigo 15.°
(Apuramento das classificações sujeitas a registo)
1
O apuramento das classificações e informações referidas nas
alíneas a) e b) do artigo 14.° é feito, consoante os casos, com
base em:
—

Chamadas, testes e provas de aproveitamento;
Trabalhos práticos ou de aplicação;
Estágios, missões, instruções ou exercícios militares;
Provas de aptidão física e provas finais das instruções de edu
cação física;
Exames;
Observação pessoal dos professores, mestres ou instrutores.
2—As classificações e informações referidas no número ante
rior devem traduzir exclusivamente o mérito escolar revelado, não
podendo nelas interferir considerações de ordem disciplinar ou de
outra natureza, com exclusiva excepção para os casos de fraude
em relação a qualquer trabalho escolar sujeito a classificação, que
implica nota de O valores nesse trabalho e participação escrita ao
director de instrução para efeitos disciplinares.
3—As classificações a que se refere a alínea c) do artigo 14.°
são apuradas nos termos dos artigos 52.°, 57.° e 58.°
Artigo 16.°
(Classificações não sujeitas a registo)
1
As classificações de trabalhos, provas de aproveitamento,
chamadas, testes e outros meios de avaliação que servem de fun
damento às classificações referidas na alínea a) do artigo 14.°, as
classificações de aproveitamento periódico mencionadas no artigo
seguinte e bem assim as classificações de estágios não são sujeitas
a registo escolar, embora sejam sempre publicadas.
2—O aproveitamento dos alunos em cursos e estágios que fre
quentem fora da Academia Militar, na época reservada para o
efeito, será sempre considerado no âmbito de cadeiras ou instru
ções do curso a que respeitam e influenciará as respectivas classi
ficações.
—
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Artigo 17.°
(Classificações de aproveitamento periódico
para efeitos informativos)
1
No âmbito das cadeiras, a meio de cada semestre, é atri
buída uma nota ou classificação que traduz:
—

a) Nas semestrais, o aproveitamento obtido pelo aluno desde o
início das respectivas aulas;
b) Nas anuais, o aproveitamento obtido desde o início do ano
escolar.
Nas cadeiras anuais é também atribuída no final do 1.0 semestre
uma classificação que traduz o aproveitamento nele obtido, apenas
para efeito informativo.
2— No âmbito da educação física e da formação militar é
atribuída no final do 1.0 semestre uma classificação em cada uma
das instruções referidas no artigo 37°, uma classificação na instru
ção militar geral (IMG), sempre que haja, e outra na instrução
de corpo de alunos (ICA), que traduzem o aproveitamento obtido
pelo aluno no semestre, apenas para efeito informativo.
Artigo 18.°
(Grupos de classificações)
As classificações a atribuir em cada ano escolar aos alunos,
no âmbito da alínea a) do artigo 14°, são distribuídas pelos seguin
tes grupos:
Grupo i
Classificações das cadeiras;
Grupo ri
Classificações de educação física;
Grupo iii
Classificações de formação militar.
—

=

—

CAPITULO V
Processamento administrativo das classificações
Artigo 19.°
(Competência da direcção de instrução)
Compete à direcção de instrução a recepção, registo e arquivo
das classificações e informações referidas nas alíneas a) e b) do
artigo 14.°, o cálculo, registo e arquivo das classificações referidas
na alínea c) do mesmo artigo, a recepção e arquivo das classifica
ções não sujeitas a registo e a publicação de todas elas.
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Artigo 20.°
(Comunicação e registo das classificações
não ponderadas)
1
As classificações relativas a provas de exame ou a provas
finais de educação física são lançadas pelo júri no respectivo livro
de termos ou de registo logo que atribuídas; este livro, cuja guarda
incumbe à direcção de instrução, é devolvido ‘a esta depois de la
vrado e assinado o respectivo termo. As restantes classificações e
informações são comunicadas à direcção de instrução em boletins
apropriados, preenchidos e assinados pela entidade que as atribui.
2
As classificações de frequência das cadeiras e das instruções
de educação física, as classificações finais de ínstrução de corpo de
alunos e instrução militar geral e as informações de aproveitamento
em linguas estrangeiras são obrigatoriamente apreciadas em con
selho ‘de curso e entregues na direcção de instrução conjuntamente
com as actas das reuniões e as pautas das classificações devidamente
autenticadas.
3
As classificações que ao abrigo do disposto nos n.° 2 dos
artigos 16.° e 29.° só possam ser atribuídas depois de efectuados
os cursos, estágios e exercícios finais de conjunto ou manobras ali
referidos são entregues na direcção de instrução depois de concluídas aquelas actividades, ficando dispensada a sua prévia apreciação
em conselho de curso, se este houver de se realizar antes.
—

—

—

Artigo 2l.°
(forma de expressão e cálculo das classificações)
1
As classificações referidas na alínea a) do artigo 14.° são
expressas por um número inteiro de valores, variável de O a 20.
As informações referidas na alínea b) do mesmo artigo são expres
sas em condições a estabelecer, tendo em conta o disposto nos
artigos 47.° e 48.°
2— O cálculo das médias anuais correspondentes aos grupos de
classificações especificados no artigo 18°, bem como das classifica
ções ponderadas, referi’das na alínea c) do artigo 14.°, é feito de
acordo com o disposto nos artigos 490 a 52.°, 57.° e 58.° do pre
sente Regulamento.
3
As médias ou classificações referidas no número anterior são
apresentadas sob a forma de números decimais, expressos até às
centésimas, com arredondamento de 5 ou mais milésimas para a
centésima superior e anulação dos valores inferiores a 5 milésimas.
—

—
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Artigo 22.°

(Registos individuais)
As classificações e informações sujeitas a registo são transcritas
para os registos individuais dos alunos, sob a responsabilidade da
direcção de instrução.
Artigo 23

.°

(Arquivo dos documentos de registo
e de comunicações de classificações)
Os registos individuais dos alunos e os livros de termos
de exames ou de registo de provas finais de educação física são
de arquivo perpétuo; os boletins de classificações e informações não
sujeitas a registo são mantidos em arquivo na direcção de instrução
até ao final do ano Ictivo a que respeitem; os boletins de classi
ficações e informações sujeitas a registo são mantidos em arquivo
no mesmo local até final do curso respectivo.
2—As entidades que, nos termos das disposições aplicáveis
deste Regulamento, forneçam à direcção de instrução quaisquer clas
sificações ou informações conservam os registos que lhes tenham
servido de base até um ano, pelo menos, após o envio do boletim
respectivo; no caso dos professores, esses registos são representados
pelas respectivas cadernetas do modelo aprovado.
Quando um professor suspende ou termina as suas funções
3
docentes entrega na direcção de instrução as cadernetas abrangidas
pelo prazo referido no número anterior, devidamente actualizadas;
quando for caso disso, a direcção de instrução entrega-as ao pro
fessor que vem assumir as mesmas funções.
—

—

Artigo 24.°
(Publicação das classificações)
A publicação das classificações e informações de aproveitamento
dos alunos é feita nas seguintes condições:
a) Por afixação, em local facilmente acessível aos alunos, dos
duplicados ou cópias dos boletins relativos a classificações
não sujeitas a registo:
b) Por afixação, em local acessível aos alunos, e posterior pu
blicação na Ordem de Serviço da Academia Militar de ex
tractos;
Das pautas das classificações e informações atribuidas nos
finais dos semestres;
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Dos livros de termos de exame e provas finais de educação
física, na parte respeitante às classificações obtidas pelos
alunos nessas provas;

c) Por publicação na Ordem de Serviço da Academia Militar;
Das classificações de curso na Academia Militar e conse
quentes números de curso;
Das classificações de tirocínio ou estágio;
d) Por publicação na Ordem de Serviço da Academia Militar
e na Ordem do Exército das classificações finais de curso e
consequentes números de curso.
Artigo 25.
(Esclarecimentos e reclamações sobre classificações)
O aluno a quem se suscitem dúvidas sobre classificações
de provas de aproveitamento, chamadas, testes ou quaisquer traba
lhos escritos pode, no prazo de 5 dias, contado a partir da data da
respectiva publicação, pedir verbalmente à entidade que as atribui
o seu esclarecimento, o qual lhe deve ser dado, também verbalmente,
no prazo de 5 dias a partir da data ‘da apresentação do pedido.
2
O aluno a quem se suscitem dúvidas sobre médias de gru
pos de classificações ou classificações anuais pode, no prazo de 5
dias, contado a partir da data da respectiva publicação, apresentar
petição escrita à direcção de instrução a solicitar o devido esclare
cimento, o qual lhe deve ser dado, também por escrito, no prazo
de 5 dias a partir da data da entrada do pedido na direcção de
instrução.
—

—

3
O aluno a quem se suscitem dúvidas sobre a classificação
de curso na Academia Militar ou a classificação final de curso que
lhe foram atribuidas pode, no prazo de 15 dias, contado a partir da
data da Ordem de Serviço da Academia Militar que publicou tais
classificações, pedir por escrito à direcção de instrução o respectivo
esclarecimento; este é dado, também por escrito, no prazo de
5 dias
a partir da data de entrada do pedido na direcção de intrução.
4— O aluno que não se conformar com o esclarecimento obtido
nos termos dos números anteriores pode, no prazo de 5 dias, recla
mar para o comandante da Academia Militar.
—
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CAPÍTULO VI
Cbssíficações das cadeiras (grupo 1)
Artigo 26.°
(Classificação de frequência de uma cadeira)
A cada aluno é atribuida, por ano lectivo e por cadeira
1
que frequenta, uma única classificação de frequência, que traduz o
grau de aproveitamento conseguido durante o funcionamento normal
das trabalhos da cadeira.
2— Para possibilitar classificações de frequência objectivas, são
efectuadas no âmbito das cadeiras, ao longo do semestre ou ano
lectivo, as provas constantes do o.° 1 do artigo 15.°
As classificações atribuidas são da responsabilidade do res
3
pectivo professor catedrático.
—

—

Artigo 27.°
(Chamadas, testes e provas de aproveitamento)
1 —As chamadas, testes e provas de aproveitamento de cada
cadeira destinam-se a complementar os elementos de classificação refe
ridos nos artigos 28.° e 29.° e a estimular a consolidação e a reca
pitulação frequente dos conhecimentos adquiridos pelos alunos e
devem inserir-se no âmbito do funcionamento normal das aulas da
cadeira.
2
As chamadas e testís são interrogatórios respectivamente
orais e escritos, de curta duração (10 a 15 minutos), abrangendo
assuntos muito limitados da matéria exposta e que podem realizar-se
com pequeno intervalo de tempo. Como regra, cada aluno deve ser
submetido a uma chamada oral e em cada cadeira semestral devem
ser realizados, pelo menos, 4 testes escritos.
3
As provas de aproveitamento destinam-se a recapitular exten
sões mais amplas do programa, têm a duração normal de um tempo
de instrução e, em principio, são menos frequentes que as chama
das e testes. Como regra, devem ser realizadas 2 provas de apro
veitamento no mínimo, em cada cadeira por semestre.
4—A duração e periodicidade estabelecidas nos n. 2 e 3 são
susceptíveis de ajustamentos e adaptações, consoante as caracterís
ticas específicas de cada cadeira.
—

—
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Artigo 2$.°
(Trabalhos práticos e de aplicação)
1
Consideram-se trabalhos práticos aqueles que, no âmbito
das cadeiras científicas ou técnicas, têm por objectivo o conhecimento
e utilização do material e aparelhagem, quer sejam realizados em
gabinetes, laboratórios ou museus, quer no campo.
2—Consideram-se trabalhos de aplicação todos os que, no âmbito
de qualquer cadeira, sob a forma de temas, problemas, estudos, cál
culos, projectos ou outros de índole análoga, visem a aplicação
prática do respectivo ensino teórico.
3
Os trabalhos práticos e os de aplicação a executar em cada
ano no âmbito das diversas cadeiras são estabelecidos de acordo
com os respectivos programas e podem ser individuais ou colectivos.
—

—

Artigo 29.°
(Trabalhos de campo e instruções tácticas)
Consideram-se trabalhos de campo e instruções tácticas, no âmbito
das cadeiras tácticas e afins, os realizados normalmente ao ar livre
e tendo por objectivo o conhecimento de problemas relativos a situa
ções tácticas, o consequente emprego dos meios e a execução de
exercícios correlativos: incluem também as respectivas instruções pre
paratórias.
Artigo 3O.°
(Efeitos da classificação de frequência de uma cadeira)
1
A classificação de frequência é igual à classificação final
na respectiva cadeira, a menos que venha a ser anulada conforme
o previsto no n.° 2 do artigo 7.’ ou alterada mediante repetição da
frequência e ainda em casos de exame que alterem a classificação
final.
2—A classificação de frequência igual ou superior a 10 valores
implica aprovação na cadeira, podendo o aluno requerer exame para
melhoria dessa classificação nos termos do n.° 1 do artigo 34.°
3
A classificação de frequência inferior a 10 valores implica
reprovação na cadeira e perda de ano, salvo se, ao abrigo do n.° 1
do artigo 33.’. o respectivo conselho de curso propuser a ida do
aluno a examí e tal proposta for homologada pelo comandante da
Academia Militar.
—

—
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‘Artigo 31.0

(Tipos de exame)
Os exames das cadeiras podem ser:
a) Para efeitos de aprovação;
b) Para efeitos de melhoria de classificação.
Artigo 32.°

(Regime de exames)
1

—

Os exames constam de provas práticas ou laboratoriais, de

provas escritas e orais ou apenas de alguns destes tipos de provas.

2— As matérias a incluir nas provas de exame são relativas
a temas desenvolvidos durante a frequência da cadeira e correspon
dem, total ou parcialmente, ao programa respectivo.
3
O professor catedrático da cadeira deve entregar na direc
até 30 dias antes do início das provas de exame,
instrução,
ço de
uma relação dos pontos e parte vaga a incluir nas respectivas pro
vas orais, podendo esta relação ser diferente conforme se trate de
exames prescritos nas alíneas a) ou b) do artigo anterior; quando
existam provas práticas ou laboratoriais, deve ser sirnultaneamente
entregue uma relação dos trabalhos que constituem programa das
mesmas.
—

Artigo 33.°
(Exames para efeitos de aprovação)
No final de cada semestre, pode o comandante da Academia
1
Militar, sob proposta do conselho de curso, autorizar que os alunos
com classificação de frequência inferior a 10 valores em apenas 1
ou 2 cadeiras frequentadas no semestre que não estejam incursos
em qualquer outra situação de perda de ano sejam submetidos a
exame nessas cadeiras, a fim de nelas poderem obter aprovação;
para este efeito, as cadeiras anuais são consideradas como cadeiras
do 2.° semestre do correspondente ano lectivo.
2— Os períodos destinados, no final de cada semestre, à rea
lização dos exames referidos no número anterior constituem as épo
cas normais desses exames.
Nos exames para efeito de aprovação observa-se o seguinte:
3
—

—

a) Se o aluno obtiver nas provas práticas ou laboratoriais e na
prova escrita classificação superior a 9 ou inferior a 8 valo
res, não faz prova oral;
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b) Nos restantes casos é submetido à prova oral e classificado
nesta;
c) A classificação de exame e a classificação final da cadeira
é a da prova oral ou, na falta desta, a das restantes provas
de exame, implicando aprovação se for igual ou superior a
10 valores e reprovação no caso contrário.
4— Os alunos que, no conjunto de 2 épocas normais de exames
do ano escolar, tenham sido reprovados nos exames de apenas 1 ou 2
cadeiras podem repeti-los na época de recurso desse ano escolar.
5
É considerada época de recurso para as cadeiras semestrais
e anuais a época de Setembro.
—

Artigo 34.°
(Exames para melhoria de classificação)
Os alunos que até ao final da época normal de exames
do 2.° semestre tenham obtido aprovação em todas as cadeiras do
ano lectivo, incluindo as cadeiras em atraso, podem solicitar, até
5 dias após a publicação da sua última classificação, a realização
numa única época, Setembro, de exames para melhoria de classi
ficação em 1 cadeira anual ou 2 cadeiras semestrais frequentadas
nesse ano, desde que tenham sido nelas aprovados pela classificação
da frequência e que não se trate de cadeiras cuja frequência foi
repetida nos termos do artigo 5.
2— Quando a classificação obtida nas provas práticas ou labo
ratorais e na prova escrita for inferor a 10 valores, o aluno não
é admitido à prova oral; nos restantes casos, o aluno faz prova
oral, salvo se dela prescindir; a classificação de exame é a obtida
na prova oral ou, na falta desta, a das provas precedentes. Se essa
classificação não for superior à de frequência, esta é mantida como
final, e o resultado do exame é expresso pela fórmula «Não obteve
melhoria de classificação»; no caso contrário, a classificação final
será a obtida no exame.
3
Os exames para melhoria de classificação não podem ser
realizados mais de uma vez em relação a cada cadeira.
—

—

Artigo 35.°
(Júris de exame)
1
Para a realização
épocas normais quer na de
um júri constituído por 3
o professor catedrático da
—

dos exames de cada cadeira, quer nas
recurso, o director de instrução nomeia
professores, que inclui obrigatoriamente
cadeira, e 1 adjunto, se o houver; os
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elementos do júri estranhos à cadeira devem, tanto quanto possível,
estar familiarizados com as matérias nela versadas.
2— Preside ao júri o professor catedrático militar de maior
graduação.
3 —Em princípio, não deve ser alterada a composição do júri
de exame final de uma cadeira em cada ano lectivo.
Artigo 36.°
(Conduçío das provas de exame)
O júri é responsável pela preparação e execução de todas
as provas que constituem o exame; a elaboração do texto das pro
vas escritas, a preparação das provas práticas ou laboratoriais e a
orientação dos interrogatórios competem ao professor catedrático da
cadeira, coadjuvado pelo professor-adjunto, se o houver; os demais
elementos do júri podem intervir nos interrogatórios para se escla
recerem sobre os conhecimentos dos examinandos.
2— O júri assiste completo a todas as provas de exame.
3
O período de tempo posto à disposição dos examinandos
para efectuar as provas práticas ou laboratoriais é definido pelo júri
e não é, em principio, inferior a 1 hora e 30 minutos nem superior
a 3 horas, incluindo-se neste período o tempo necessário para a
elaboração do correspondente relatório, quando exista; os trabalhos
a realizar nestas provas podem ser definidos por sorteio, imediata
mente antes da realização da prova, na presença de todo o júri e
dos alunos interessados, de entre os expressos na parte final do
n.° 3 do artigo 32.°
4—O período de tempo posto à disposição do examinando para
efectuar as provas escritas é definido pelo júri e não é, em prin
cípio, inferior a 1 hora e 30 minutos nem superior a 3 horas.
As provas orais têm a duração normal de 30 minutos e
5
máxima de 1 hora; contudo, em qualquer altura, desde que o aluno
declare desistir da prova, esta termina imediatamente, com a con
sequente reprovação. O interrogatório íncidirá sobre a parte vaga
e um dos pontos definidos na relação a que se refere a parte inicial
do n.° 3 do artigo 32°, mediante sorteio efectuado com 24 horas
de antecedência.
6—De cada prova de exame será lavrado o respectivo termo
em livro apropriado, previamntc prLparado e posto à disposição do
júri pela direcção de instrução; estes termos são autenticados por
todos os membros do júri.
A decisão do júri, em cada prova, é feita por votação
7
verbal, caso exista unanimidade; quando tal não suceda, o membro
—

—

—

—
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vencido exara no correspondente livro a respectiva declaração de
voto.

Terminada cada sessão de provas orais, e depois de exara
8
das as classificações no respectivo livro de termos, todos os alunos
examinados na sessão comparecem perante o júri para lhes ser dado
conhecimento verbal dos resultados obtídos.
—

CAPfTULO VII
Classificações de educação física (grupo II)
Artigo

370

(Instruções de educação física sujeitas a classificação)
As insi.1ções sujeitas a classificação para apuramento do apro
veitamento dos alunos em educação física são:
a) Ginástica e desportos;
b) Esgrima e luta;
e) Equitação.
Artigo 38.°

(Classificação de frequência nas instruções
de educação física)
Além da classificação de aproveitamento periódico referida
no n.° 2 do artigo 17.°, é atribuída a cada aluno, no final do ano
lectivo, uma classificação de frequência em cada uma das instru
ções de educação física por ele frequentadas nesse ano; essa classi
ficação é dada pelo respectivo mestre.
2—Os alunos que, por lesão temporária devidamente reconh
cida, não efectuem durante o ano escolar, numa ou mais instruções,
provas de aptidão física que habilitem os respectivos mestres a dar-lhes classificação de frequência são submetidos nessas instruções
às provas finais referidas no artigo 40.°, salvo se a incapacidade sub
sistir ou, entretanto, tiverem perdido o ano.
—

Artigo 39.°
(Efeitos e condicionamentos da classificação
de frequência nas instruções de educação física)
A classificação de frequência em qualquer instrução de educa
ção física, quando inferior a 8 ou superior a 9 valores, implica,
respectivarnente, reprovação e aprovação nessa instrução e é conside
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rada como classificação fínal; quando essa classificação de fre
quência for de 8 ou 9 valores e o aluno tiver perdido o ano, não
realizará provas finais nessa instrução; caso contrário, deve realizá
-las nos termos do artigo seguinte.
Artigo 40.°

(Provas finais das instruções de educação física
para efeitos de aprovação)
Os alunos com classificações de frequência iguais a 8 ou 9
valores numa ou mais instruções de educação física que não tenham
perdido o ano, bem como os referidos no n.° 2 do artigo 38.°, pres
tam provas finais dessas instruções perante júris constituídos pelo
comandante ou 2.° comandante do corpo do alunos, que preside,
pelo mestre da modalidade em causa e por outro mestre ou instru
tor de educação física; estas provas finais têm o carácter de provas
de aptidão física, realizam-se durante o período destinado a exames
do 2.° semestre e a classificação nelas obtida constitui a classificação
final na respectiva instrução.
2— Os alunos abrangidos pelo presente artigo que por incapa
cidade física justificada não realizem até ao final da respectiva época
normal de exames uma ou mais das provas fínais de Educação
Física a que estão obrigados, realizam essas provas na época de
Setembro, salvo se a incapacidade subsistir ou entretanto perderem
o ano.
Nos casos em que subsista a incapacidade física referida
3
no número anterior, podem as provas referidas no mesmo número
ser realizadas até ao início das aulas do ano lectivo imediato.
—

—

Artigo 41.°
(Provas finais das instruções de educação física
para melhoria de classificação)
Os alunos com classificação de frequência igual ou superior a
10 valores numa ou mais instruções de educação física que não
tenham perdido o ano e cuja classificação nessas instruções tenha
sido prejudicada por incapacidade física temporária devida a doença
ou acidente podem, a seu pedido, fazer provas finais para melhoria
de classificação; os pedidos são feitos por escrito e apresentados
nas respectivas companhias nas 48 horas seguintes à publicação das
classificações de frequência, obedecendo estas provas também ao
estipulado no n.° 1 do artigo anterior para as provas finais para
efeito de aprovação.
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Artigo 42.°

(Efeitos e condicionamentos das classificações finaIs
de educação física)
Classificação final inferior a 8 valores numa ou mais ins
truções de educação física ou média inferior a 10 valores no grupo II
implicam para o aluno, além da perda de ano, reprovação em todas
as instruções de educação física frequentadas nesse ano.
2—A perda de ano implica sempre para o aluno em causa
a anulação das classificações eventualmente obtidas no mesmo ano
lectivo nas instruções de educação física.
—

CAPITULO VIII
Classificações de formação militar (grupo ifi)
Artigo 43

.

(Instruções e fonuação militar sujeitas a classificação)
As instruções sujeitas a classificação para apuramento do apro
veitamento escolar dos alunos em formação militar são:
a) Instrução de corpo •de alunos (ICA);

b) Instrução militar geral (IMG), que compreende as instruções
constantes do programa anual em vigor, incluindo o tiro.

Artigo 44.°
(Classificações em instrução de corpo de alunos)
As classificações final e de aproveitamento periódico em instrução
de corpo de alunos são atribuídas pelo respectivo comandante, ouvidos o 2.° comandante, os comandantes de batalhão e de companhia
e os instrutores que mais directamente contactam com os alunos.
Artigo 45.°
(Classificações em instrução militar geral)
1
As classificações final e de aproveitamento periódico em
instrução militar geral são atribuídas pelo comandante do corpo de
alunos, com base nas classificações propostas pelo 2.° comandante
do mesmo corpo, comandantes de batalhão e de companhia, que,
para o efeito, ouvem os instrutores que mais contactam com os
alunos, tendo ainda em consideração as provas teóricas, os traba
—
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lhos de aplicação, a classificação de tiro, os exercícios de conjunto
e a sua impressão pessoal.
2— As classificações na instrução de tiro são anuais e entram
na classificação final de ïnstrução militar geral, depois de terminada
a execução das tabelas do programa anual em vigor, com o coefi
ciente de 0,30.
Artigo 46.°
(Efeitos das classificações de formaçáo militar)
1 —Perdem o ano os alunos com classificação final inferior
a 10 valores em instrução de corpo de alunos ou inferior a 8 valo
res em instrução militar geral e os que obtenham no grupo iii média

anual inferior a 10 valores.
2—A perda de ano implica sempre para o aluno em causa
a anulação das classificações eventualmente obtidas no mesmo ano
lectivo em instrução de corpo de alunos e instrução militar geral.
CAPÍTULO IX

Línguas estrangeiras
Artigo 47.°
(Frequência obrigatória de línguas estrangeiras)
Os planos de curso da Academia Militar incluem o ensino de
línguas estrangeiras, cuja frequência é obrigatória, sendo 2 anos de
ensino obrigatório de língua inglesa, devendo proceder-se anualmente
à classificação do nível de conhecimentos linguísticos obtido por
cada aluno. A falta de aproveitamento em ]ínguas estrangeiras é
obrigatoriamente apreciada em conselho de curso, podendo conduzir,
sob sua proposta, a perda de ano.
Artigo 48.°

(Línguas estrangeiras de frequência facultativa)
No âmbito das actividades circum-escolares podem funcionar,
com carácter facultativo, cursos de línguas estrangeiras para além
dos previstos no artigo anterior.
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CAPITULO X
Classificação anual e número de curso
Artigo

49,0

(Média anual do grupo 1— Classificações
das cadeiras)
1
Em cada ano do curso e para cada aluno
a média anual
das classificações do grupo 1 é a média
aritmética das classificações
finais obtidas nas cadeiras pertencentes a
esse ano, atribuindo-se às
—

cadeiras anuais peso duplo do atribuído às cadeira
s semestrais. Quando
a classificação final haja sido obtida em
exame para efeito de
aprovação, não poderá exceder, para efeitos de
média, a classificação
mais baixa obtida pelos alunos do mesmo curso
aprovados na fre
quência daquela cadeira.
Quando se trate de cadeiras em atraso, a classif
icação a aver
bar ao aluno para apuramento da média deste grupo
não poderá
exceder a classificação mais baixa obtida na cadeira
pelos alunos
do mesmo curso.
2— Em relação às cadeiras frequentadas apenas em
estabeie
mentos universitários civis, toman-se como classificações finais
das
cadeiras, para efeitos deste grupo, as classificações finais
obtidas
nesses estabelecimentos.

Artigo

50.0

(Média anual do grupo II— Classificações de educação física)
1 —A média anual das classificações do grupo ii é a média
aritmética das classificações finais atribuidas ao aluno nesse ano

lectivo em cada urna das instruções de educação física referidas
no artigo 37.°, afectadas pelos seguintes coeficientes:
Ginástica e desportos
Esgrima e luta—0,25;
Equitação —0,15.

—

0,60:

2— Quando alguma das 3 instruções referidas não faça parte
do currículo dos cursos ou quando, por qualquer motivo justificado,
alguma delas não possa ser ministrada, o respectivo coeficiente re
verte em proveito das instruções de educação física frequentadas.
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Artigo 51.°
(Média anual no grupo 111— aamificações de formação militar)
A média anual nas classificações do grupo iii é a média aritmé
tica das classificações finais atribuídas ao aluno nesse ano lectivo,
afectadas pelos seguintes coeficientes:
Instrução de corpo de alunos
0,40.
Instrução militar geral

—

0,60:

—

Artigo 52.°
(Cálculo de classificação anual)
1
A classificação anual respeitante a cada aluno e ano do
curso só é atribuída depois de o aluno ter sido aprovado na tota
lidade das cadeiras e instruções desse ano e obtém-se afectando as
médias anuais dos diferentes grupos de classificações pelos seguintes
coeficientes:
—

Grupo
Grupo
Grupo

0,55;
(classificações das cadeiras)
0,20;
(classificações de educação física)
0,25.
iii (classificações de formação militar)

1

—

ii

—

—

2—A classificação do tirocínio é estabelecida segundo normas
específicas.
Artigo 53.°
(Número de curso)
No início do ano lectivo é atribuído a cada aluno do
2 ano e dos anos seguintes um número, designado por número
de curso, que indica a sua ordenação no mesmo no ano que vai
frequentar.
2— Para efeitos do número anterior, os alunos são ordenados
em cada curso por ordem decrescente ‘da média das classificações
anuais efectivamente obtidas nos anos anteriores; havendo no mesmo
curso alunos com igual classificação, observam-se as preferências
seguintes, pela ordem indicada:
—

Ter frequentado o curso em menor número de anos;
Ter maior idade.
3
O número de curso dos alunos repetentes em qualquer ano
é estabelecido tomando como base a média das classificações anuais
relativas ao ano ou anos em que obtiveram aprovação.
—
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Os alunos com cadeiras em atraso, enquanto nesta situação,
4
são classificados à esquerda dos alunos do mesmo ano e curso que
transitaram de ano com aproveitamento em todas as cadeiras e orde
nados segundo o número de cadeiras feitas (contando as cadeiras
anuais com coeficiente duplo do das semestrais) e as médias obtidas
nestas; em caso de igualdade. observam-se as preferências indicadas
no n.° 2; concluídas as cadeiras em atraso, esses alunos retomam
o lugar que lhes competir dentro dos respectivos cursos.
5—No l.° ano não há número de curso.
—

CAPITULO XI
Perdas de ano por falta de aproveitamento escolar
Artigo 54.°

(falta de aproveitamento nas cadeiras)
Os alunos perdem o ano por falta de aproveitamento nas ca
deiras quando se encontrem nas seguintes condições:
a) Perda de ano por falta de aproveitamento na frequência
classificação de frequência inferior a 10 valores em qual
quer cadeira, salvo se, nos termos do disposto no artigo 3.°
e no n.° 1 do artigo 33.° deste Regulamento e não estando
o aluno em qualquer outra situação de perda de ano, o
comandante da Academia Militar autorizar, sob proposta
do respectivo conselho de curso, a ida a exame;
b) Perda de ano por reprovação em exames nas épocas normais
reprovação, no conjunto das épocas normais de exames
em mais de 2 cadeiras, incluindo em qualquer caso as ca
deiras em atraso;
c) Perda ie ano por reprovação em exames na época de re
curso:
—

—

1) Reprovação na época •de recurso em exame de uma ca
deira em atraso;
2) Reprovação na época de recurso em exame de qualquer
outra cadeira, a menos que seja autorizado a transitar de
ano com cadeira ou cadeiras em atraso, nos termos do
artigo 3.°
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Artigo 55.°
(Falta de aproveitamento em educação física
ou formação militar)
Os alunos perdem o ano por falta de aproveitamento nas ins
truções a que se referem os grupos ii e iii em qualquer das seguintes
situações:
a) Classificação final inferior a 8 valores numa ou mais instru
ções de educação física ou instrução militar geral;
b) Classificação final inferior a 10 valores em instrução de corpo
de alunos;
c) Média anual inferior a 10 valores em qualquer dos grupos ii
e III.
Artigo 5.°
(Outras situações de falta de aproveitamento)
Os alunos podem também perder o ano ao abrigo do disposto
nos artigos 12.° e 47.° do presente Regulamento.
CAPITULO XII
Classificação de curso na Academia Militar
e classificação final de curso
Artigo 5’7.°
(Classificação de curso)
1
A classificação de curso na Academia Militar
cdssifica
é a média aritmética, arredondada até às
ção da parte escolar
centésimas, das classificações anuais obtidas durante a frequência
do curso proiriamente dito.
2—Em consequência desta classificação, os alunos são ordena
dos dentro do curso de acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 53.°
—

—

—

Artigo 58.°
(Classificação final de curso)
1
A classificação final de curso a inscrever na respectiva carta
de curso dos alunos militares é a média aritmética, arredondada até
às centésimas, da classificação de curso da Academia Militar, cal
culada como se indica no artigo anterior e afectada de um coefi
—
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ciente igual ao número de anos de duração normal do curso res
pectivo, e da classificação obtida no tirocínio, afectada do coefi
ciente 1.
2— Os alunos militares são integrados dentro do curso a que
pertencem por ordem decrescente da classificação final de curso;
em caso de igualdade de classificação prefere o aluno que tiver
maior soma das respectivas classificações de curso e de tirocínio;
subsistindo ainda a igualdade, aplicam-se as preferências indicadas
no n.° 2 do artigo 53.’
CAPÍTULO XIII
Disposições diversas
Artigo 59.°
(Disposições revogadas)
Com a publicação do presente Regulamento ficam revogadas
todas as disposições anteriores que o contrariam.
Artigo 60.°

(Dúvidas e omissões)
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste
Regulamento são reso]vidos pelo comandante da Academia Militar,
dentro dos princípios gerais que nele se contêm.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, 2 de Julho de 1982.
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
—

(D. R. —1 Série, n.° 169, de 241ul82.)

Estado-.Maior-General das Forças Armadas
Portaria n.° 743/82
de 30 de Julho
Considerando a necessidade de introduzir alterações ao quadro
de pessoal civil do Estado-Maior-General das Forças Armadas (QPC/
/EMGFA), decorrentes da publicação do Decreto-Lei n.° 271/81,
de 26 de Setembro, e da Portaria n.° 962/81, de 10 de Novembro;
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Considerando que o QPC/EMGFA engloba não só o pessoal
constante das Portarias n.’ 672-3/78, de 21 de Novembro, e n.° 353/
/80, de 27

de Junho, mas também, por força do

Decreto-Lei

556/80, de 29 de Novembro, o pessoal civil que integra o qua
dro orgânico do Instituto de Defesa Nacional a que se refere o
Decreto-Lei n.° 261 /79, de 1 de Agosto, e as Portarias n.° 479/80,
de 6 de Agosto, e n.° 481/81, de 12 de Junho:
n.°

Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelos Chefes dos Estados-Maiores
da Armada, do Exército e da Força Aérea, nos termos do n. 1
do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 271/81, de 26 de Setembro, que
o quadro de pessoal civil do Estado-Maior-General das Forças Arma
das (QPC/EMGFA) seja o constante dos quadros anexos ao presente
diploma e que dele fazem parte integrante.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 22 de Julho de 1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas interino
e Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, José Lemos ferreira.
O Chefe do Estado-Maior da Armada, António Egídio de Sousa
Leitõo.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia
dos Santos.
—

—

—

Quadso anexo n.° 1
(Portarias a.” 672-3/78, de 21 de Novembro, e 353/80, de 27 de
Junho, e Decreto-Lei n.° 556/80, de 29 de Novembro, conjugado
com as Portarias n.°’ 479/80, de 6 de Agosto, e 481/si, de 12 de
Junho.)
Número
de
lugares

Categorias

Letras
de
vencimento

1— Pessoal técnico superior
1) Auditoria Jurídica:
Auditoria Jurídica do CEMGFA:
2

Assessor

c

fa
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Letra5

Categorias

de
vencimento

Gabinete de Estudos Jurídicos
do EMGFA:
3
i

Técnico superior principal, de l. classe
ou de 2. classe

D, E ou (3

2) Engenharia civil:
1

Técnico superior principal, de l. classe
ou de 2. classe

D, E ou (3

3) Engenharia electrotécnica:
1

Técnico superior principal, de l. classe
ou de 2. classe

D, E ou (3

4) Arquitectura:
1

Técnico superior principal, de l. classe
ou de 2. classe

D, E u G

5) Informações militares:
a) 3
3
4

Técnico superior principal
Técnico superior de 1. classe
Técnico superior de 2. classe

D
E
G

6) Outro pessoal:

(b) 2

Técnico superior principal, de 1. classe
ou de 2. classe

fi

—

D, E u G

Pessoal técnico

1) Engenharia civil:
1

Técnico principal, de l.
2. classe

classe ou de
F, H

2) Informações militares:
5
5

Técnico principal
Técnico de l. classe
Técnico de 2. classe

F
H
J

i
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Letras
de
vencimento

Categorias

3) Identificação e classificação de ma

terial:

2

Técnico principal

2
2

Técnico de 1. classe
Técnico de 2. classe

F
H
J

4) Comunicação social:
1

Técnico principal, de 1. classe ou de
2. classe

ifi

—

F, H ou J

Pessoal técnico-profissional
e ou administrativo

1) Tradutor-correspondente:
2
(c) 3

3

1

Tradutor-correspondente principal

Tradutor-correspondente de 1. classe
Tradutor-correspondente de 2. classe

...

...

K
L

2) Oficial administrativo:
2
11
23
(c) 42

Adjunto administrativo
Primeiro-oficial
Segundo-oficial
Terceiro-oficial

1
1
L
M

3) Meios áudio-visuais (fotografia):
1

Fotógrafo principal, de 1. classe ou de
2. classe

1, L ou M

4) Desenho:
1
3
(c) 4

Desenhador principal
Desenhador de 1. classe
Desenhador de 2. classe

J
L
M
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Letras
de
vencimento

5) Depósitos (identificação de mata
rial):
2
2
3

Identificador principal
Identificador de 1.’ classe
Identificador de 2.’ classe

J
L
M

6) Biblioteca:

(d) 1

Técnico auxiliar de biblioteca, arquivo e
documentação principal, de 1.’ classe
ou de 2.’ classe

J, L ou M

7) Informações militares:
7
7
19

Técnico auxiliar de informações militares
principal
Técnico auxiliar de informações militares
de 1.’ classe
Técnico auxiliar de informações militares
de 2.’ classe

j

L
M

8) Escriturário-dactilógrafo:

(e) 94

Escriturário-dactilógrafo principal, de 1.’
classe ou de 2.’ classe

IV

—

N,

Q

ou S

Pessoal operário e ou auxiliar

1) Pessoal operário qualificado:
Canalizador:
1

Operário principal, de 1.’ classe, de 2.
classe ou ie 3.’ classe

L, N, P ou

Q

L, N, P ou

Q

Carpinteiro:
1

Operário principal, de 1.’ classe, de 2.’
classe ou de 3.’ classe
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Número
de
lugares

Categorias

1,’ S&ie

Letras
de
vencimento

Electricista de frio:
1

Operário principal, de 1.’ classe, de 2.’
classe ou ‘de 3.’ classe

L, N, P ou

Q

L, N, P ou

Q

L, N, P

OU

Q

L, N, P

OU

Q

L, N, P ou

Q

L, N, P

Q

Litógrafo:

(f) 1

Operário principal, de 1.’ classe, de 2.’
classe ou de 3.’ classe
Marceneiro:

1

Operário principal, de 1.’ classe, de 2.’
classe ou ‘de 3.’ classe
Pedreiro:

2

Operário principal, de 1.’ classe, de 2.’
classe ou de 3.’ classe
Pintor:

2

Operário principal, de 1.’ classe, de 2.’
classe ou de 3.’ classe
Serralheiro:

1

Operário principal, de 1.’ classe, de 2.’
classe ou de 3.’ classe

OU

2) Encarregado de serviços:

5

Encarregado de serviços de 1.’ classe ou
de2.’ classe

P ou R

3) Auxiliar de serviços:
(c) 34

Auxiliar de serviço de 1.’ classe ou de
2.’ classe

S ou T

4) Auxiliar técnico:

(d) 1

Auxiliar técnico principal, de 1.’ classe
ou de 2.’ classe

N,

Q ou $

1.’ Série
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Letras
de
vencimento

Categorias

-

5) Fiel de depósito e armazém (con
servação e guarda):
2
2

Fiel principal
Fiel de 1.’ classe ou de 2.’ classe

L
O ou

1
2
19
(g) 19

) Auxiliar (segurança):
Subchefe de segurança
Chefe de turno
Agente de segurança de 1.’ classe
Agente de segurança de 2.’ classe

N
P
Q
R

Q

7) Fiscal de obras:

(h) 4

Fiscal de obras de 1.’ classe, de 2.’ classe
ou de 3.’ classe

N, O ou P

6) Motorista de ligeiros:
(c) 6

Motorista de ligeiros de 1.’ classe ou de
2.’ classe

O ou Q

9) Motorista de pesados:
(c) 26

Motorista de pesados de 1.’ classe ou de
2.’ classe

N ou P

10) Telefonista:
Telefonista principal, de 1.’ classe ou de
2.’ classe

O, Q ou $

11) Outro pessoal auxiliar:

(d) 4
‘(d) 1

Contínuo de 1.’ classe ou de 2.’ classe
Porteiro de 1.’ classe ou de 2.’ classe
...

V

—

5 ou T
S ou T

Pessoal com regime especial

Pessoal de gabinete:

(i) 2

Secretário pessoal

F

l. Série
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(a) 1 dos lugares será preenchido pelo titular da categoria de técnico
principal constante do anexo i à Portaria n.° 962/21, de 10 de Novembro,
o qual já tinha sido reclassificado em técnico superior principal, pelo QGA,
no Diário da República, 2.0 série, n. 82, de 8 de Abril de 1980.
(b) 1 adjunto civil do Gabinete de Planeamento; 1 chefe dos Serviços
Administrativos, licenciado em Direito ou Economia, com experiência de admi
lugares a que se refere a Portaria n.° 479/80, de 6 de Agosto.
nistração
(c) 1 dos lugares é o referido na Portaria n.° 479/80, de 6 de Agosto.
(d) Lugar(es) a que se refere a Portaria n.° 479/20, de 6 de Agosto.
(e) 5 dos lugares são os referidos na Portaria n.° 479/80, de 6 de Agosto.
(f) Lugar a que se refere a Portaria n.° 481/81, de 12 de Junho.
(g) Actualmente existem 20 funcionários com a categoria de agente de
segurança de 2.0 classe, aguardando-se que um destes reúna as condições de
promoção para ocupar uma das vagas existentes de agente de segurança de
l. classe.
(Is) Sendo obrigatoriamente 2 de construção civil e 1 de electricidade.
o preenchimento destes lugares e a permanência dos
(1) Do CEMGFA
respectivos titulares dependem da confiança pessoal do CEMGFA, regressando
à situação anterior quando desvinculados de funções.
—

—

Quadro anexo n.° 2
(Categorias a extinguir à medida que vagarem, nos termos do n.° 7
da Portaria n.° 672-B/78, de 21 de Novembro, e da Portaria
a.° 962/81, de 10 de Novembro.)
Número
de
lugares

1

(D. R.

Categorias

Técnico de transmissões

—

1 Série,

Letras
de
Vencimento

G

174, de 301u1$2.)

Portaria a.° 744/82
de 30 de Julho
Considerando a necessidade de reformular o quadro de pessoal
civil da Comissão de Explosivos (QPC/CE), alterado pelo Decreto-Lei n.° 222/82, de 7 de Junho, decorrente da publicação do Decreto271/81, de 26 de Setembro, e da Portaria n.° 962/81, de
-Lei
10 de Novembro:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelos Chefes dos Estados-Maiores
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da Força Aérea, da Armada e do Exército, nos termos do n.° 1
do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 271/81, de 26 de Setembro, que
o quadro de pessoal civil da Comissão de Explosivos (QPC/CE)
é o constante do quadro anexo ao presente diploma e que dele
faz parte integrante.
Estado-Maior-General das forças Armadas, 22 de Julho de 1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas interino
e Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, José Lemos ferreira,
general.
O Chefe do Estado-Maior da Armada, Antmnio Egídio
de Sousa Leitão, almirante.
O Chefe do Estado-Maior do Exército,
Amadeu Garcia dos Santos, general.
—

—

—

Quadro anexo
Número
de
lugares

Letras
de
vencimento

Categorias

Pessoal civil
1) Pessoal técnico:

2

Técnico principal, de 1. classe ou de
2. classe

f, H ou

J

2) Pessoal técnico-profissional:
(a) 1

Técnico auxiliar principal

3

3) Pessoal administrativo:
1
(b) 5
(c) 4
(ci) 5
7

Adjunto administrativo
Primeiro-oficial
Segundo-oficial
Terceiro-oficial
Escriturário-dactilógrafo principal, de 1
classe ou de 2. classe

1
1
L
M
.

N,

Q

ou $

4) Pessoal auxilar:
3

Contínuo de 1.

classe ou de 2. classe

(a) Lugar a extinguir logo que vague.

$ ou T

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 7

462

(b) Serão extintos os 2 primeiros lugares que vagarem após o
provimento, ficando a partir de então reduzidos a 3 os lugares de
-oficial.
(c) 2 destes lugares só serão preenchidos à medida que vagar o
técnico auxiliar principal e 1 lugar de primeiro-oficial.
(d) 1 destes lugares só será preenchido quando vagar o segundo
primeiro-oficial.

1. Série
primeiro
primeirolugar de
lugar de

(D. 1?. —1 Série, n.° 174, de 3(YJuI82.)

Vil

—

DESPACHOS

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Despacho conjunto
Considerando que, nos termos do Decreto-Lei n.° 97/82, de 3 de
Abril, foram alteradas as condições anteriormente estabelecidas para
a concessão dos abonos para encargos de instalação aos funcionários
diplomáticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
Considerando o paralelismo de remunerações acessórias e abonos
determinados pelos Decretos-Leis n.°’ 55/81 e 56/81, de 31 de Março,
e 233/81, de 1 de Agosto, para o pessoal militar em serviço nas
missões militares junto das representações diplomáticas no estrangeiro,
relativamente ao pessoal equiparável do Ministério dos Negócios
Estrangeiros:
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o
Ministro de Estado e das Finanças e do Plano, nos termos do dis
posto no artigo 4.°, alínea b), do Decreto-Lei n. 465/79, de 5 de
Dezembro, determinam o seguinte:
Os quantitativos de abonos para encargos de instalação fixa
1
dos pelo quadro constante da alínea a) do n.° 1 do despacho conjunto
do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e do Ministro
de Estado e das Finanças e do Plano de 24 de Fevereiro de 1982
são alterados para os seguintes valores:
—

a) Na ida, o abono correspondente a duas vezes o abono único
mensal que o militar vai perceber no posto onde é colocado.
Este abono sofre uma dedução de 25 % quando o militar
vai residir m habitação mobilada por conta do Estado;
b) No regresso o montante do abono será equivalente a 4 vezes
o vencimento correspondente à categoria do militar.
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2— A metodologia de aplicação deste abono segue a filosofia
definida para o pessoal diplomático do Ministério dos Negócios
Estrangeiros pelo Decreto-Lei n.° 97/82, de 3 de Abril, tendo-se
em conta as equiparações estabelecidas nos despachos conjuntos de
14 de Agosto de 1978, 16 de Fevereiro de 1981 e 24 de Fevereiro
de 1982 do Chefe do ‘Estado-Maior-General das Forças Armadas
e do Ministro de Estado e das finanças e do Plano.
3
Este despacho produz efeitos a partir de $ de Abril de 1982.
—

Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ministério das
Finanças e do Plano, 11 de Maio de 1982.—O Chefe do Estado
-Maior-General das Forças Armadas, Nuno Viriato Tavares de Meto
Pelo Ministro de Estado e das Finanças e do Plano,
Egídio, general.
Alípio Barrosa Pereira Dias, Secretário de Estado d’o Orçamento.
—

(D. R.

—

II Série, n.° 150, de 21ul82.)

ESTADO-MAIOR DO EXÈRCflO
Despacho n. 75/A/8Z
Competindo à Direcção do Serviço Histórico-Militar o impulsio
namento e a coordenação de toda a actividade histórico-militar no
Exército, é o director do Serviço autorizado a proceder às inspecções
técnicas que julgue para o efeito necessárias por si, ou por sua
delegação, por outro oficial general presente na Direcção do Ser
viço.
Estado-Maior do Exército, 28 de Junho de 1982.—O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.

Despacho n.° 76/A/82
Dado que a integração das missões e d’o pessoal da Comissão
de Inventariação de Bens e do Grupo de Trabalho do Dicionário
Bibliográfico Militar Português na Direcção do Serviço Histórico-Militar cria problemas imediatos de organização interna, determino
que, provisoriamente e até à promulgação da sua reorganização
definitiva, essa Direcção de Serviço passe a ter a seguinte articulação:
1. Director
2. Inspector

1.0 Série
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3.
4.
5.
6.

Centro de Planeamento e Coordenação
Centro de Estudos de História Militar
Centro de Património Flistárico-Militar
Secretaria.

Estado-Maior do Exército, 28 de Junho de 1982.
O Chefe do
Estado-Maior do ixército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
—

Despacho n.° 77/A/82
Considerando não ser desejável que a aplicação das Normas para
a Vida Interna e Administração dos Alunos da Escola de Sargentos do
Exército constantes do meu Despacho n.° 3l/A/82, de 9 de Fevereiro
de 1982, produza efeitos retroactivos com perda de direitos adqui
ridos, nomeadamente no que respeita a abonos;
Nos termos no n.° 16 das mesmas Normas esclarece-se o se
guinte:
1. As Normas para a Vida Interna e Administração dos Alunos
da Escola de Sargentos do Exército aplicam-se ao 10.0 CFS,
para efeitos de vencimentos, a partir do início do ano lectivo
1981 /1982;
2. A colocação dos alunos na Escola de Sargentos do Exército
deve ser considerada, para os alunos do 10.° CFS, apenas a
partir de 9 de Fevereiro de 1982.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, 28 de Junho de 1982.
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
—

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Despacho
Considerando que têm surgido dúvidas sobre a caracterização
das faltas dadas por motivo de doença pelo pessoal civil das forças
armadas durante os 30 dias que antecedem o parto;
Considerando que a legislação geral prevê as condições em que
se pode verificar a interrupção da licença por maternidade;
Considerando a conveniência de, no âmbito das forças armadas,
se uniformizarem procedimentos:
Nos termos do artigo 117.° do Estatuto do Pessoal Civil dos
Serviços Departamentais e do artigo 123.° do E’ statuto do Pessoal

1.’ Série
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Civil dos Estabelecimentos fabris das forças Armadas, aprovados
pelo Decreto-Lei n.° 33/80, de 13 de Março, determino o seguinte:
1
Durante o período de 30 dias que aneccie o parto cabe
unicamente à funcionária, agente ou empregada dos serviços depar
tamentais e dos estabelecimentos fabris das forças armadas a inicia
tiva de justificar as ausências ao serviço por motivo de doença,
relacionada ou não com a gravidez ou que ponha em causa o
parto.
2—A justificação destas faltas é feita, consoante os casos
referidos no número anterior, mediante a apresentação de atestado
médico ou da declaração de início da licença por maternidade.
3
A licença por maternidade pode ser interrompida sempre
que se verifique a hospitalização da mãe ou da criança, sendo reto
mada à data em que cesse o internamento.
4—A licença por maternidade quando iniciada antes do parto
pode também ser interrompida, desde que se verifique a hospitaliza
ção da grávida, sendo retomada nas condições previstas no número
anterior.
—

—

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 1 de Julho de 1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
Viriato Tavares de Meio Egídio, general,

—

(D. R.

—

II Série, n.° 162, de 16Ju182.)

Estado-Maior do Exército
Direcção do Serviço de Pessoal
Gabinete do Director
Despacho
Ao abrigo das disposições dos Decretos-Leis n.°’ 42 800 e 48 059,
respectívamente de 11 de Janeiro de 1960 e de 23 de Novembro
de 1967, e da faculdade concedida no n.° 2 do despacho de 12 de
Março de 1982 do general ajudante-general do Exército, subdelego
no chefe interino da Repartição de Pessoal Civil desta Direcção
do Serviço de Pessoal, tenente-coronel António M. G. P. R. Inácio
de Paiva, a competência que me foi atribuida para a prática de
todos os actos respeitantes aos assuntos a seguir discriminados:
a) Promoção de pessoal civil até à categoria de segundo-oficial,
inclusive, ou idêntica;
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b) Promoção de pessoal militarizado até à categoria de adjunto
de coordenação de 2., inclusive;
c) Autorização para apresentação à JHI de pessoal civil e mili
tarizado;
d) Homologação de pareceres da JHI de pessoal civil e milita
rizado que não envolvam mudança de situação;
e) Publicação no Diário da República das admissões e exonera
ções de pessoal civil e militarizado;
J) Requerimentos de pessoal civil e militarizado solicitando cer
tificados;
g) Requerimentos dos candidatos a concursos de promoção e
admissão;
h) Mudança de situação de pessoal civil até à categoria de
segundo-oficial ou equivalente, inclusive;
i) Averbamentos respeitantes a filhos, mudança de nome e de
estado de todos os funcionários civis;
j) Transferência de funcionários civis até segundo-oficial, in
clusive.
Direcção do Serviço de Pessoal, 12 de Julho de 1982.
rector, Baltazw- António de Morais Barroco, brigadeiro.
(D. R.

—

—

O Di

II Série, n.° 173, de 29Jul82.)

Estado-Maior do Exército
Despacho
Considerando o disposto nos n.os 2, 3 e 4 da Portaria n. 101 /
/78, de 21 de Fevereiro;
Considerando que o Centro de Gestão Financeira da Região
Militar do Sul já se encontra suficientemente organizado para pro
ceder à contabilidade das UU/EM da sua área de jurisdição;
Determino o seguinte:
O Centro de Gestão Financeira ‘da Região ‘Militar do Sul (CGF/
passa a exercer as atribuições previstas nas alineas ) e c)
do n.° 3 da Portaria n.° 101/78, de 21 de Fevereiro, efectuando
a contabilidade de todas as unidades e estabelecimentos militares
da sua área de jurisdição, desde 1 de Janeiro de 1982.

/ RMS)

Estado-Maior do Exército, 21 de Julho de 1982.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
—

(D. R.

—

II Série, n.° 174, de 30Jul82.)

1. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 7

VIII

—

467

DECLARAÇÕES

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Declaração
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-Lei n.° 222/82,
publicado no Diário da República, l. série, n.° 129, de 7 de Junho
de 1982, apresenta algumas inexactidões, pelo que se pede a sua
rectificação:
Assim, na p. 1602, artigo 2.°, onde se lê «pessoal civil técnico-profissional e administrativo)> deve ler-se «pessoal civil técnico,
técnico-profissional e administrativo».
Ainda na mesma p. 1602, artigo 4.°, onde se lê «produz efeitos
a partir de 1 de Julho de 1979» deve ler-se «produz efeitos
a partir de 1 de Junho de 1979>.
Serviço de Apoio do Conselho da Revolução, 23 de Junho de
1982.
O Secretário-Geral do Conselho da Revolução, Rui Vas’co
de Vasconcetos e Sá Vaz, capitão-de-fragata.
—

(D. R.—I Série, n.° 151, de 3Jul82.)

Série

DEFESA NACIONAL

—
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ESTADO-MAIOR-G:ENERAL DAS FORÇAS tRMADAS

1. Delegação da Direcção-Ge
ral da Contabilidade Pública
Declaração
De harmonia com o disposto no n.° 4 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 93/78, de 13 de Maio,
se publica
que foram autorizadas as seguintes transferências de verbas, nos termos do n.° 4 do artigo
5.° do mesmo
diploma:
Códigos

Em contos
Refcr8ncia

Divido

Rubricas

SubFuncional

Reforços
e

Econ&
mca

01

Anulações

autoriçko
mlnieteziai

IflSCtlÇ&S

Estado-Maior-Geneml das Forças Armadas
01

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das forças Armadas
2.01.0

06.00
06.00

Abonos diversos
Numerário:
D) Representação variável ou eventual

10.00
10.02
10.03

Prestações directas
Previdência Social:
Encargos com a saúde
Outras prestações directas

28.00
41.00
41.00

Aquisição de serviços
Encargos das instalações
Transferências
Instituições particulares:
1) Diversas

02

—

200

(a)

—

100
100

—

...

(a)
(a)

20

—

—

20

(a)
(a)

Serviços do Estado-Maior-General
das Forças Armadas
01.00

Remunerações certas e permanentes:

01.42

Remunerações de pessoal diverso:
C) Outto pessoal

10.00

Prestações directas
Previdência Social:
Outras prestações directas

10.03
04

100

(a)

—

100

(a)

Instituto .da Defesa Nacional
01.00

2.01.0

41.44

Remunerações certas e permanentes:
Representação certa e permanente

04.00

Alimentação e alojamento

07

$0

(a)
80

(a)

Serviço de Coordenaçio de Extinçãó
da PIDE/DGS e LP
20.00

2.01.0

2003

Bens duradouros
Material militar:
De educação, cultura e recreio

3 1.00

Aquisição de serviços

—

—

120

Não especificados

—

Total do capítuto 01

520

—

120

(b)
(la)

520

Encargos especiais da Defesa Nacional
Estado
-Maor-Gener& das Forças Annadas
—

01

Infra-Estruturas Comans NATO
01

Despesas nos termos do Decreto-Lei n. 41 575,
de 1 de Abril de 1958

2.01.0

03.00
19.00

Horas extraordinárias
Bens duradouros
Construções e grandes reparações

500

—

—

—

500

(e)

(e)

47(1

ORDEM DO EXËRCITO N.° 7

1. Série

Códigos

m contos

Classificaç8o
Capitulo

•

.

DivisAo

Sub

Rofertncla
Rubricas

—

Reforços
Anulaçõci

e

divido
Funcional

Económica

autorliaçio
ministerial

inicnçôcs

Despesas nos termos do Dreto4el n.. 45 135•
de 24 de Ao3to de 1964

02

2.01.0

19.00
28.00

duradouros
Construções e grandes repara
Ções
Aquisição de serviços
Encargos das instalações
cns

—

—

•

10000

—

10000

—

Total do capítulo 03

10500

10 500

Totat geral

11 020

11 020

fc)
(c)

(a) Despacho de 22 de AbrU de 1982. Acordo prv1o dc 29 de Abril de 1982.
(b) Despacho de 19 de Maio de 1982.
(c) Despacho de 4 de Maio de 1982.

l. Delegaço da Direcção-Geral da Contabilidade Pública, 9 de Junho de 1982.
cisco de Jesus Nunes.

(D. R., 1 Série, n.° 157, de 10JuJ82.)

—

O Director, Fran
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral
Dcclaraço
Segundo comunicação do Ministério da Justiça, o Decreto-Lei
n.° 224/82, publicado no Diário da Repábtíca, l. série, n.° 130,
de 8 de Junho de 1982, cujo original se encontra arquivado nesta
Secretaria-Geral, saiu com as seguintes inexactidões, que assim se
rectificam:
No preâmbulo, onde se lê «questões que aos olhos da lei são
havidos» deve ler-se «questões que aos olhos da lei são ha
vidas».
No artigo 510.°, n.° 5, onde se lê «nulidades, ainda que não
tenham ior efeito anular todo o processo» deve er-se «nuli
dades ainda que não tenham por efeito anular todo o pro
cesso».
No artigo 793.° onde se lê «o depoimento da parte» deve ler-se
«o depoimento de parte».
No artigo 8.°, n.° 1, alínea b), onde se lê «tribunais da comar
ca;» deve ler-se «tribunais de comarca;»
No artigo 104.°, n.° 1, onde se lê:

Para os recursos,
deve ler-se:

Para os recursos,
No artigo 5.°, n.° 1, onde se lê «comunicadas ao Ministério
deve ler-se «comunicados ao Ministério
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 12 de
Julho de 1982. —O Secretário-Geral, França Martins.
(D. R.—I Série, n.° 166, de 2lJul82.)
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Declaração

Segundo comunicação do Ministério da Habitação, Obras Pú
blicas e Transportes, o Decreto-Lei n.° 186/82, publicado no Diúrio
da República, 1.° série, n.° 110, de 15 de Maio de 1982, cujo ori
ginal se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral, saiu com as se
guintes inexactidões, que assim se rectificam:
No artigo 1.0, alínea b), onde se lê «no artigo 36°, n.°° 1 e 2
de 12 500$» deve ler-se «no artigo 36.°, n.°° 1 e 2, de 12 500$».
Na mesma alínea e artigo, onde se lê «no artigo 42.°, n.° 1,
de 60000$, no artigo 42.’, n.° ‘1, de 60000$, no artigo 42.°,
n.° 4, alíneas a) e b)» deve ler-se «no artigo 42.°, n.° 1, de
60000$, no artigo 42.’, n.° 4, alíneas a) e b)».
No artigo 1.°, alínea c), onde se lê «no artigo 209.’ de 15 000$,»
deve ler «no artigo 209.’, de 15000$,».
No artigo 1.0, alínea d), onde se lê «de 15000$, 25000$, o
artigo 66.’,» deve ler-se «de 15000$ e 25 000$, no artigo 66.°,».
No artigo 1.°, alínea e), onde se lê «de 3000$, no n.° 3 do ar
tigo 8.’,» deve ler-se «de 3000$, no artigo 8.’,».
No artigo 1.0, alínea o), onde se lê «Portaria n.° 344/78, de 20
de Junho» deve ler-se «Portaria n.° 344/78, de 29 de Junho».
No artigo 2.’, na redacção ao artigo 208.° do Regulamento de
Transportes em Automóveis, onde se lê «sO punidos» deve
ler-se «é punida».
No artigo 2°, na redacção da alínea e) do n.° 1 do artigo 211.’
do Regulamento de Transportes em Automóveis, onde se lê
«quando realizado sem licença para além do percurso» deve
ler-se «quando realizados sem licença, para além do percurso)).
No artigo 2.°, na redacção do n.° 2 do artigo 2ll.° do Regula
mento de Transportes em Automóveis, no § l.°, onde se lê
«Com o sinal de livre,» e «não circule com a indicação de
completo» deve ler-se «com o sinal de ‘livre’,» e «não circule
com a indicação de ‘completo’,», e no § 2.’, onde se lê «e
punida com» deve ler-se «é punida com».
No artigo 2.’, na redacção do § 2.° do artigo 215.° do Regula
mento de Transportes em Automóveis, onde se lê «em ser
viço das entidades fiscalizadoras que se encontrem» deve ler-se
«em serviço das entidades fiscalizadoras, que se encontrem».
No artigo 3.°, na redacção do § único do artigo 76.’ do Decreto
n.° 46066, de 7 de Dezembro de ‘1964, onde se lê «que a
cada passo possa caber» deve ler-se «que a cada caso possa
caber».
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Retira-se a pontuação que aparece no final da redacção dada
ao artigo 212.° do Regulamento de Transportes em Automóveis,
aprovado pelo Decreto n.° 37 272, de 31 de Dezembro de 1948, e
no final da redacção dada ao artigo 76.° do Decreto n.° 46066,
de 7 de Dezembro de 1964.
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 13 de
Julho de 1982.—O Secretário-Geral, frança Martins.
(D. R. —1 Série, n.° 166, de 2lJu182.)

Declaração
Segundo comunicação do Ministério da Habitação, Obras Públicas
e Transportes, o Decreto-Lei n.° 187/82, publicado no Diário da
República. 1. série, n.° 110, de 15 de Maio de 1982, cujo original
se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral, saiu com as seguintes
inexactidões, que assim se rectificam:
No artigo
«de 20
No artigo
para as
Estrada,

1.0, onde se lê «de 20 de Maio de 1944» deve ler-se
de Maio de 1954»
2.°, onde se lê «do artigo 14.0 do Código da Estrada
restantes» deve ler-se «do artigo 14.° do Código da
para as restantes»

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 12 de
Julho de 1982.
O Secretário-Geral, frança Martizs.
=

(D. R.

—

1 Série, n.° 167, de 22Ju182.)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Amadeu G.arcia dos Santos, general
Está conforme.
O Ajudante-General

14

Mário firmino Miguel, general
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N.° 8/31 DE AGOSTO DE 1982

Publica-se ao Exército o seguinte:
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LEIS

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Lei n. 22/82
de 17 de Agosto
Prevenç5o do tabagismo
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea d)
do artigo 164.° e do n.° 2 do artigo 169.° da Constituição, o seguinte:

ARTIGO 1.°
(Conceito de tabaco)
As folhas, parte de foffias e nervuras da planta Nicotina taba
cum, L., Nicotina rustica, L, so consideradas tabaco, quer sejam
comercializadas na forma de cigarro, cigarrilha ou charuto, quer
cortadas para cachimbo ou para a feitura manual de cigarros.
ARTIGO 2.°
(Proibição de publicidade)
1 —São proibidas todas as formas de publicidade ao tabaco
através de canais publicitários nacionais ou com sede em Portugal.
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2 —a É proibido colocar fomes, marcas ou emblemas de um pro
duto à base de tabaco em objectos de consumo que não sirvam
directamente ao uso do tabaco.

..

ARTIGO 3.°
(Proibição de fumar)

Fora das áreas expressamente destinadas a fumadores, é
1
proibido o uso do tabaco nos seguintes locais:
a) Em todas as unidades em que se prestam cuidados de saúde;
b) Nos locais destinados a menores, nomeadamente estabeleci
mentos de assistência infantil;
c) Nos estabelecimentos de ensino;
d) Nos recintos desportivos fechados;
e) Nas salas de espectáculos e outros locais de diversão e de
ocupação de tempos livres em recinto fechado.
—

2—Mantém-se em vigor a Portaria n.° 21217$, publicada no
Diário da República, 1.’ série, de 18 de Abril de 1978.
A proibição estabelecida nas alíneas a), b) e e) entende-se sem
prejuízo dos respectivos regulamentos internos.
ARTIGO 4.°
(Publicidade negativa e teores)
As embalagens de cigarros destinadas ao consumidor devem con
ter de forma clara, em local perfeitamente visível e em caracteres
que permitam fácil leitura:
a) Mensagens que alertem o consumidor para os efeitos nocivos
do tabaco e que desmotivem o consumo;
b) Os teores de nicotina e de condensado ou alcatrão, expressos
em miligramas por cigarro;
c) A classificação de «baixo», «médio» ou «alto» referenciada
aos respectivos teores.

ARTIGO 5.°
(Limites dos teores)
Serão estabelecidos periodicamente limites máximos para os teo
res referidos no artigo 4.°, que devem ser progressivamente dimi
nuídos.

L Série
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ARTIGO 6
(Estatística)
A Secretaria de Estado da Saúde fará anualmente o acompa
nhamento estatístico dos resultados da aplicação da presente lei, a fim
de introduzir na respectiva regulamentação as alterações que a evo
lução do consumo do tabaco venha a aconselhar.

ARTIGO 7.
(Regulamentação)
A presente lei será regulamentada pelo Governo no prazo de
90 dias após a sua publicação.

ARTIGO

&O

(Punição das infracções)
A violação do disposto no artigo 3.° é punida com multa
de 100$;
2— A violação do disposto nos artigos 2.° e 4. é punida com
multa de 50 000$ a 1 000 000$.
—

-ARTIGO 9.
(Entrada em vigor)
A presente lei entra em vigor 180 dias após a data da publi
cação.
Aprovada em 25 de Junho de 1982.
O Presidente da Assembleia da República, Francisco Manuel
Lopes Vieira de Oliveira Dias.
Promulgado em 20 de Julho de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANEs.
meiro-Ministro, Francisco José Pereira Pinto Balsemo.
(D. R.

—

1 Série, n.° 189, de 17Ago82)

—

O Pri
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DECRETOS-LEIS

MINISTÊRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Decreto-Lei n. 274/82
de 14 de Julho
Motivados pela razão imediata de compatibilizar a actividade
administrativa policial da trasladação dos restos mortais de cidadãos
com a estrutura da organização autárquica instituída pela Lei n.° 79/
/77, de 25 de Outubro, os trabalhos preparatórios do Decreto-Leï
n. 563/80, de 6 de Dezembro, não foram, efectivamente, oportuni
dade para a ponderação de toda a regulamentação vigente sobre
trasladação, remoção e enterramento.
Tal regulamentação tem constado, desde há longas décadas, de
normas dispersas por textos legais emitidos em diferentes oportuni
dades e reflectindo perspectivas parcelares da compreensão do pro
blema.
Por isso se justifica que a oportunidade de reponderar a solu
ção eleita no último dos diplomas referidos tivesse sido aproveitada
para uma definição global de todo o regime da remoção, traslada
ção, enterramento, inumação, cremação e incineração de restos mor
tais de pessoas falecidas, numa perspectiva que tomasse em con
sideração todos os interesses (provindos de diferentes sectores da
Administração) que reclamam atendimento na matéria.
1
A regulamentação instituída pelo presente diploma vem ser
vir, simultaneamente, de oportunidade para fazer excluir do Código
de Registo Civil preceitos que nele tradicionalmente têm tido assento,
sem vantagens para a economia de um complexo normativo onde,
por razões de pureza conceitual, só devem ter lugar matérias tipica
mente atinentes ao estado civil dos cidadãos.
2— Nesta linha de orientação, as mais importantes competências
atinentes à trasladação e sepultura dos restos mortais de cidadãos
foram atribuidas a autoridades policiais (a Polícia de Segurança
Pública e a Guarda Nacional Republicana), com a evidente vanta
gem de facultar aos cidadãos o licenciamento de trasladação na área
do município onde o óbito ocorre ou é verificado. Ficam assim arre
dados os gravosos inconvenientes de perda de tempo e dinheiro a
que, no âmbito da legislação revogada, os familiares do finado se
viam sujeitos, pela obrigatoriedade de deslocação à secretaria do
Governo Civil.
Teve-se a pretensão de simplificar ao máximo as traslada
3
ções de restos mortais que possam ser feitas sem inconvenientes
para a saúde pública.
—

—
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4—Reafirmou-se a competência do agente do ministério público
para definir a entidade que deve proceder à remoção (bem como
o local para onde deve ser feita) dos restos mortais de cidadãos
encontrados sem vida fora dos respectivos domicílios, quando exista
suspeita de crime ou desconhecimento da causa da morte.
5—Em coerência perfeita com a economia do diploma, fez-se
subtrair à competência do funcionário do registo civil o licencia
mento dos casos excepcionais de enterramento antecipado, de enterra
niento fora dos cemitérios piiblicos, de cremação ou incineração,
deslocando essas atribuições para a esfera de competência das auto
ridades policiais.
6— Deu-se o devido relevo à intervenção da autoridade sani
tária, cujo parecer se quis tornar condicionante da faculdade de
autorização formal, atribuida às autoridades policiais.
7—Conteve-se a intervenção das Conservatórias do Registo Civil
no limite das suas atribuições puramente registais, com evidentes
vantagens de homogeneização das tarefas próprias do Registo Civil,
e de concentração de competências na entidade cuja intervenção é
imprescindível no circuito
a autoridade policial.
8—Estabeleceu-se um sistema sancionatório que se supõe ade
quado à dignidade das infracções e, simultaneamente, de fácil apli
cação prática.
Assim:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.° 1 do ar
tigo 201.° da Constituição, o seguinte:
—

TITULO 1
Disposições gerais
Artigo ia
(Conceito de trasladação)

No contexto do presente diploma, entende-se por trasladação:
a) A remoção de restos mortais de cidadãos cujos cadáveres
estejam por inumar para lugar situado em área de município
diferente daquele em que foi verificado o respectivo óbito;
b) A remoção de restos mortais de cidadãos cujos cadáveres já
estejam inumados para lugar diferente daquele em que se
encontram, ainda que situado na área do mesmo municíoio.
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Artigo 2.°

(Entidades designadas)
Sempre que, no contexto do presente diploma, se faça refe
1
rência à autoridade policial, pretende-se designar a Polícia de Se
gurança Pública e a Guarda Nacional Republicana.
2— Sempre que, no contexto do presente diploma, se faça refe
rência à autoridade sanitáría, pretende-se designar o delegado ou
subdelegado de saúde, com jurisdição no município em cuja área
o óbito foi verificado.
Para o licenciamento da cremação ou incineração dos restos
3
mortais de cidadãos falecidos no estrangeiro são, porém, competentes:
—

—

a) O comandante-geral da Polícia de Segurança Pública, como
autoridade policial;
b) O director-geral da Saúde, como autoridade sanitária.

TITULO II
Trasladação de restos mortais
Artigo 3.°

(Regime de trasladação)
1
A trasladação de restos mortais de cidadãos por inumar
está sujeita, conforme os casos, a um dos seguintes regimes:
—

a) De simples comunicação prévia;
b) De autorização, titulada por documento público denominado
«livre-trânsito mortuário».
2—A trasladação de restos mortais de cidadãos já inumados
segue o regime especial constante do artigo 13.°
Artigo 4.

(Competência territorial)
1
A entidade competente, quer para a aceitação da comunica
ção prévia, quer para a emissão do livre-trânsito mortuário, é a
autoridade policial com jurisdição na sede do município em cuja
área o óbito ocorreu ou foi verificado.
2—Quando na área geográfica referida no número anterior
exista mais de uma representação da mesma ou de diferentes auto
ridades policiais, considera-se competente a Polícia de Segurança
Pública.
—

1. Série
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CAPITULO 1

Trasladação de restos mortais por intimar
Artigo 5.°
(Tras]adaç6es sujeitas a simples comunicação)
1
Estão sujeitas ao regime de simples comunicação as trasla
dações efectuadas nas 48 horas subsequentes ao momento do óbito
quando se verifiquem, cumulativamente, os seguintes requisitos:
—

a) Não importem perigo para a saúde pública;
b) Ser a inumação dos restos mortais efectuada nas 60 horas
subsequentes ao momento do óbito ou nas 12 horas subse
quentes à conclusão da autópsia, quando esta tenha tido
lugar.
2—A circunstância referida na alinea a) do número anterior
deverá constar de declaração do médico verificador do óbito, a
exarar no certificado a que se refere o artigo 233.0 do Código do
Registo Civil.
Artigo 6.°

(Trasladações dependentes de autorização)
1
Estão sujeitas ao regime de autorização, tituladas por livre-trânsito mortuário, as trasladações de restos mortais de cidadãos:
—

a) Cujo óbito tenha ocorrido em virtude de doença contagiosa;
b) Cuja trasladação ou inumação importe perigo para a saúde
pública;
c) Cuja trasladação seja efectuada por via férrea, aérea ou ma
rítima;
d) Cujo cadáver haja sido autopsiado, sem prejuízo do disposto
no número seguinte;
e) Cuja trasladação ou inumação tenha lugar depois de decor
ridos os prazos fixados no artigo 5.°
2— As trasladações referidas na alínea d) seguem, todavia, o
regime de simples comunicação prévia quando tiver sido proferido
parecer favorável pelos médicos executores da autópsia e este seja
confirmado pela autoridade sanitâria.
Do parecer referido no número anterior deverá necessaria
3
mente constar a identificação da causa provável da morte.
—
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SUBOAPITULO 1
Do regime de simples comunicação

Artigo 7.°
(Conteúdo do regime de simples comunicaçào)
1
O regime de simples comunicação consiste na participação
prévia à autoridade policial das seguintes circunstâncias:
—

a) Identidade do cadáver;
b) Dia e hora do falecimento;
c) Dia e hora da autópsia, quando tenha tido lugar;
d) Dia, hora e local da partida dos restos mortais, seu destino
e trajecto.
2— A comunicação referida no número anterior deverá constar
de auto de notícia, em triplicado, que será assinado pelo declarante
e pela autoridade policial.
Gozam de legitimidade para efectuar a comunicação as
3
pessoas referidas no artigo 9.°
—

SUBOAPÍTULO II

Do regime de autorização

Artigo 8.°
(Conteúdo do regime de autorização)
Livre-trânsito mortuário é o documento público, emitido
1
pela autoridade policial, que legitima a trasladação dos restos mor
tais dos cidadãos nas circunstâncias referidas no artigo 6.°
2— A emissão do livre-trânsito mortuário depende da verifica
ção, cumulativa, dos seguintes requisitos:
—

a) Autorização para a trasladação constante do atestado médico-sanitário, cuja emissão compete à autoridade samtária;
b) Verificação, pela autoridade policial, da observância das con
dições impostas pela autoridade sanitária e selagem, por
aquela, do caixão metálico.
Quando a autoridade não haja imposto outras condições,
3
as trasladações de restos mortais de cidadãos nas condições referidas
no artigo 6.° deverão ser feitas em caixão metálico, de zinco ou
de chumbo, com a espessura respectiva de 1 mm e 2,5 mm, herme
—

1.’ Série
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ticamente fechado e introduzido em caixão de madeira, por forma
a não se deslocar.
4—A fim de garantir a observância do disposto na alínea b)

do n.° 2 deste artigo, o encerramento e soldadura do caixão metálico
deverá ser feito na presença da autoridade policial.

Artigo 9°
(Legitimidade)
1
Gozam de legitimidade para requerer a concessão de livre-trânsito mortuário:
—

a) O testamenteiro, em cumprimento de disposição testamentá
ria;
b) O cônjuge sobrevivo do finado;
c) A maioria dos herdeiros do finado, juridicamente capazes pe
rante a lei civil;
d) O parente mais próximo.
2— Se o finado for consorciado em segtindas núpcias e tiver
filhos do anterior casamento, a legitimidade para requerer a con
cessão de livre-trânsito mortuário é atribuída, cumulativamente, ao
cônjuge sobrevivo do finado e à maioria dos seus descendentes.
3
A legitimidade para requerer livre-trâasito mortuário defere
-se, sucessivamente, pela ordem referida no n.° 1 do presente artigo.
4—Se o cidadão falecido tiver nacionalidade estrangeira, goza
igualmente de legitimidade para requerer a concessão do livre-trânsito
mortuário o representante diplomático ou consular desse país.
5—O requerimento para a concessão de livre-trânsito mortuário
pode igualmente ser formulado por agente funerário devidamente
habilitado por credencial passada pelas pessoas referidas nos n.° 1 e 3.
—

Artigo

lO.°

(Forma)
1
O pedido de autorização para a trasladação dos restos mor
tais de cidadãos nas condições referidas no arigo 6.° será formulado
—

verbalmente ou por escrito, devendo, no primeiro caso, ser reduzido
a auto.
2—O requerimento não poderá ser recebido se não se fizer
acompanhar do atestado médico-sanitário a que se refere a alínea a)
do n.° 2 do artigo 8.°
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SUBCAPITULO III
Disposições comuns
Artigo 11.°

(Transporte das urnas)
1
As trasladações serão feitas por via férrea, aérea, marítima
ou por via terrestre.
2—Se a urna for transportada, como frete normal, por via
aérea, férrea ou marítima, deverá ser introduzida numa embalagem
de materiai sólido, que dissimule a sua aparência, sobre a qual será
aposta, de forma bem visível, a seguinte indicação, em letras ímpres
sas, nas linguas portuguesa, francesa, inglesa e alemã: «Manusear
com precaução».
3
A trasladação de restos mortais de cidadãos por via terrestre
será efectuada em viatura apropriada e exclusivamente destinada ao
transporte de féretros humanos.
—

—

Artigo 1 2.°

(Registo nos livros dos cemitérios)
Todas as trasladações de restos mortais de cidadãos a inu
1
mar devem ser registadas nos livros respectivos dos cemitérios.
2— Nos livros de registo dos cemitérios devem igualmente ser
feitos os registos correspondentes às trasladações de restos mortais
jã inumados, ainda que a remoção seja feita para o talhão ou jazigo
do cemitério onde já se encontravam depositados.
—

CAPITULO II

Trasladação de restos mortais já inumados
Artigo 13.°
(frasladações de restos mortais de cidadãos já inumaclos)
—

Antes de decorridos 5 anos sobre a data da inumação, a

remoção dos restos mortais de cidadãos já inumados só pode ser
autorizada quando aqueles se encontrem depositados em caixão de
chumbo, devidamente resguardado.
2
As trasladações de restos mortais de cidadãos nas condições
—

referidas no número anterior que determinem mudança de cemitério,

seguem o regime constante dos artigos

8.0

a
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3
Se, todavia, a trasladação consistir em mera mudança de
jazigo ou de sepultura no interior de cemitério onde se encontram
depositados os restos mortais a trasladar, é suficiente a autorização
da entidade responsável pela administração do mesmo.
4—Quando, porém, nos casos referidos no n.° 3, houver sus
peita de perigo para a saúde pública, a entidade responsável pelo
cemitério deverá solicitar a comparência da autoridade sanitária e
cumprir as suas indicações.
—

TíTULO ifi
Remoção de restos mortais
Artigo 14.°

(Remoção de restos mortais)
1
Compete às autoridades policiais de Lisboa, Porto e Coim
bra a remoção para a morgue dos respectivos Institutos de Medicina
Legal dos restos mortais de cidadãos encontrados sem vida na área
daquelas comarcas:
—

a) Fora dos domicílios;
b) Dentro dos domicílios, desde que exista suspeita de crime ou
desconhecimento da causa da morte.
2—A remoção dos restos mortais de cidadãos nas condições
descritas no número anterior não pode, todavia, ser efectuada sem
determinação prévia do agente do Ministério Público nesse sentido.
3
Relativamente aos cidadãos cujos restos mortais sejam encon
trados fora da área das comarcas de Lisboa, Porto e Coimbra nas
condições referidas no número anterior, a designação da entidade
competente para a remoção, bem como do lugar para onde deve
ser feita, incumbem, caso a caso, ao agente do Ministério Público,
depois de ouvidas as autoridades policiais.
—

TITULO IV

Do enterramento, cremação e incineração
de restos mortais
Artigo 15.°

(Enterramento)
1
Nenhum cadáver pode ser sepultado, ou cremado, ou incine
rado, antes de decorridas 24 horas sobre o falecimento e sem que,
—
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previamente, se tenha iavrado o respectivo assento ou auto de decla
ração de óbito.
2— O boletim de registo ou de declaração de óbito, passado
nos termos da lei do registo civil, servirá de guia de enterramento.
Artigo 1 6.°
(Enterramentos antecipados)
Quando perigar a higiene ou saúde pública, a autoridade
saaitária pode autorizar, por escrito, o enterramento do cadáver antes
de decorrido o lapso de tempo previsto no artigo anterior.
2— O documento comprovativo da autorização serve, neste caso,
de guia para o enterramento, devendo a autorização, logo que seja
concedida, ser comunicada pela autoridade sanitária à conservatória
do registo civil competente.
—

Artigo 17.°
(Locais de enterramento)
O enterramento não pode ter lugar fora dos cemitérios
públicos estabelecidos nos termos da lei.
—

2— É, porém, excepcionalmente permitido:
a) O depósito em panteão nacional, ou em panteão privativo
dos patriarcas de Lisboa, dos restos mortais daqueles a quem
caiba essa honra;
b) A sepultura em locais especiais ou reservados a pessoas de
determinada categoria, nomeadamente de certa nacionalidade,
confissão ou regra religiosa, estabelecidos nos termos da lei
ou autorizados por simples portaria do Ministro da Adminis
tração Interna, mediante parecer favorável da autoridade
sanitária e da câmara municipal respectiva;
c) O enterramento em capelas privativas, situadas fora dos aglo
merados populacionais e tradicionalmente destinadas ao depó
sito dos restos mortais dos familiares dos respectivos proprie
tários, quando autorizado nos termos da alínea anterior.
Artigo 18.°
(Lugar da cremação)
A cremação ou incineração de restos mortais de cidadãos só
pode ser feita em cemitérios que disponham de condições técnicas
adequadas, como tal reconhecidas através de despacho conjunto do
Ministro da Administração Interna e do membro do Governo que
tiver ao seu cargo a saúde pública.

1. Série
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Artigo 19.
(Regime jurídico da cremação)
1
A cremação ou incineração de restos mortais depende de
autorização a conceder pela autoridade policial.
2— A autorização referida no número anterior será titulada
por documento público denominado «alvará para cremação ou inci
neração de restos mortais».
3
Gozam de legitimidade para requerer a autorização referida
no número anterior as pessoas referidas no artigo 9.°
4—O requerimento deve ser instruído com os seguintes do
cumentos:
—

—

Certidão de óbito do falecido;
b) Atestado médico, confirmado pela autoridade sanitária, com
provativo de que a morte resultou de causa natural, ou,
havendo suspeita de crime ou morte violenta, com os do
cumentos referidos na alínea b) do número seguinte.

i)

5—A autorização para a cremação ou incineração não pode ser
concedida:
a) Se for verificado pela autoridade sanitária grave inconveniente
para a saúde pública ou perigo da mesma natureza;
b) Sem o parecer favorável do médico executor da autópsia e
autorização do agente do Ministério Público, quando haja
suspeita de crime ou de morte violenta;
c) Se for exibida declaração escrita do finado, através da qual
se manifesta •a vontade de não vir a ser cremado ou incine
rado;
d) Se forem apresentados documentos comprovativos de que o
finado professava determinado culto cuja prática é incom
patível com a cremação ou incineração dos respectivos restos
mortais.
TITULO V

Sanções
Artigo 20.°
(Natureza jurídica das infracções)

As infracções previstas neste capítulo são, para todos os devidos
e legais efeitos, qualificadas como contra-ordenações e as respectivas
sanções como coimas.
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Artigo 21.0

(InfracçAo ao regime de comunicação prévia)
1
Aquele que, por negligência e em contravenção do disposto
no presente diploma, promover, facilitar a trasladação ou efectivar
o transporte de restos mortais de cidadãos cujo funeral esteja sujeito
ao regime de simples comunicação previsto no artigo 5.° será punido
com coima variável entre 10 000$ e 25 000$.
2— Se, porém, a infracção prevista no número anterior for pra
ticada com comportamento doloso do agente, o montante da coima
será variável entre 25 000$ e 50000$.
3
O montante das coimas, ‘fixado nos números anteriores,
será elevado para o dobro quando o agente for o próprio médico
assistente do falecido, o enfermeiro que o assistiu no momento do
óbito ou o director do estabelecimento hospitalar onde estava inter
nado ou foi socorrido.
—

—

Artigo 22.°
(Infracção ao regime de autorização)
1
Aquele que, por negligência e em contravenção do disposto
no presente diploma, promover, facilitar a trasladação ou efectivar
o transporte de restos mortais de cidadãos cujo funeral esteja sujeito
ao regime de autorização previsto no artigo 6.° será punido com
coima variável entre 50 000$ e 75 000$.
2—Se, porém, a infracção prevista no número anterior for
praticada com comportamento doloso do agente, o montante da
coima será variável entre 75 000$ e 100 000$.
—

Artigo 23.°
(Infracção ao regime jurídico de cremação ou incineração)

Quem, sabendo que infringe o regime estabelecido no presente
diploma e com o propósito de evitar o cumprimento das forma
lidades nele prescritos, promover, facilitar ou efectivar a cremação
ou incineração de restos mortais em ‘lugar onde esta não for con
sentida ou sem ter sido concedida a autorização a que se refere o
n.° 2 do artigo 19.° será punido com coima variável entre 50000$
e 75000$.
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Artigo 24.°
(Incumprimento de outras disposições)
As situações de facto não especialmente previstas nos arti
1
gos 21.°, 22.° e 23.° que constituam inobservância de qualquer das
disposições do presente diploma serão punidas com coima variável
entre 5000$ e 20000$.
2— A infracção prevista no artigo 23.° não é, porém, punível
a título de negligência.
—

Artigo 25.°

(Graduação da medida da coima)
A determinação da medida das coimas previstas nos artigos ante
riores far-se-á em função da gravidade objectiva da contra-ordenação,
da censura subjectiva, da situação económica do agente e do bene
fício que retirou da prática da infracção.
Artigo 26.°

(Suspeita de infracção criminal)
Quando se lhe afigure que, no circunstancialismo que rodeou a
prática das contra-ordenações previstas neste diploma, se verificou
um facto qualificado como crime pela lei penal, a autoridade policial
remeterá o auto de notícia e os elementos probatórios de que dis
puser ao agente do Ministério Público junto do tribunal de comarca
com jurisdição na área da localidade em que a infracção foi pra
ticada.

TITULO VI
Disposições processuais

Artigo 27.°
(Entidades competentes para a fiscalização)
Para a fiscalização da observância do disposto no presente
diploma, averiguação da eventualidade de irática de qualquer infrac
ção e aplicação das coimas é territorialmente competente a autoridade
policial com jurisdição na área do município em cuja circunscrição:
—

a) A infracção foi praticada;
b) O arguido tem a sua residência ao tempo do início ou durante
qualquer fase do processo.
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2—Se das disposições constantes do número anterior resultar
a competência cumulativa de várias autoridades policiais, o conflito
será resolvido a favor daquela que primeiro tiver detectado indícios
da prática da infracção.
Artigo 28.’
(Detenninação convencional da competência)
O disposto no artigo 27.’ não prejudica a possibilidade de as
autoridades imediatamente dependentes, na área distrital, do Comando
-Geral da Polícia de Segurança Pública e do comandante-geral da
Guarda Nacional Republicana acordarem, por razões de celeridade
ou economia processual, na competência de qualquer delas.

Artigo 29.’
(Dever de colaboração)
O disposto nos artigos anteriores não prejudica, igualmente, o
dever de colaboração entre as diversas entidades policiais, nomea
damente a possibilidade da entidade territorialmente competente soli
citar diligências instrutórias a serviços dependentes de autoridade
policial diferente.
Artigo 30.’

(Impugnação judicial)
Da decisão da autoridade policial que aplique qualquer das
coimas previstas no presente diploma cabe recurso para o juiz de
direito da comarca com jurisdição na área da localidade em que
a infracção foi praticada.
2—O recurso será interposto no prazo de 30 dias, contado da
data em que o arguido foi notificado da aplicação da coima.
—

Artigo 31.’
(Prazo

—

Faculdade de revogação)

1
A petição do recurso será apresentada à autoridade policial
que aplicou coima e remetida por esta, no prazo de 8 dias, ao agente
do Ministério Público junto do tribunal de comarca territorialmente
competente, que a fará presente ao juiz.
2— Dtirante o prazo referido no número anterior, a autoridade
policial pode revogar a decisão de aplicação da coima.
—
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Artigo 32.°
(Direito subsidiário)
Aos recursos de impugnação judicial previstos neste diploma,
à execução da decisão administrativa ou policial que aplique qual
quer das coimas nele consignadas e às custas do processo aplicar-se-á
o disposto nos artigos 54.° a 69.° e 75.° a 81.° do Decreto-Lei n.° 232/
/79, de 24 de Julho.
Artigo 33

.°

(Modelos)
O auto de notícia a que se refere o n.° 2 do artigo 7.°, o livre-trânsito mortuário a que se refere o a.° 1 do artigo 8., o atestado
médico-sanitário a que se refere a alínea a) do n.’ 2 do mesmo artigo
e a autorização para a cremação ou incineração a que se refere o
n.° 2 do artigo 19.° serão emitidos em conformidade com os mo
delos anexos a este diploma.
Artigo 34Ô
(Comunicações)
As entidades que tenham emitido o livre-trânsito mortuário,
1
aceite a comunicação, a que se referem os artigos 5.° e 7.° ou auto
rizado a cremação ou incineração, nos termos do artigo 19.°, deve
rão comunicar, por escrito, tais circunstâncias no prazo de 30 dias
à conservatória detentora do registo do óbito, enviando-lhes, simulta
neamente, o triplicado do modelo respectivo.
2— Se, porém, os restos mortais vierem trasladados do estran
geiro ou do território de Macau, a comunicação a que se refere
o número anterior será feita, no mesmo prazo, à Conservatória dos
Registos Centrais.
—

Artigo 35.°
(Imposto do selo

—

Emolumentos)

Pelos actos praticados pelas autoridades policiais, com vista
1
ao cumprimento das formalidades previstas neste diploma, são de
vidos:
—
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a) O imposto do selo previsto na respectiva Tabela Geral;
b) A taxa prevista na alínea u) do artigo único do Decreto-Lei
n.° 44 564, de 11 de Setembro de 1962;
c) A taxa de 300$ pelo levantamento do auto de notícia a que
do presente diploma;
se refere o n.° 2 do artigo
d) A taxa de 400$ pela emissão do livre-trânsito mortuário a
que se refere o n.° 1 do seu artigo $.°;
e) A taxa de 300$ pela emissão do alvará para cremação ou
incineração de restos mortais referido no n.° 2 do artigo 19.0
7•0

Artigo 36.°

(Legislação revogada)
1

—

São expressamente revogados:

a) A Portaria de 7 de Janeiro de 1875;
b) A Portaria n.° 376, de 5 de Junho de 1915;
c) O artigo 20.° do Decreto n.° 13 166, de 18 de Fevereiro
de 1927;
d) O n.° 1.0, vii, 3, da Portaria n.° 23 298, de 6 de Abril
de 1968;
e) Os artigos 27.° a 32.° dos modelos de regulamentos dos
cemitérios municipais e paroquiais, a que se refere o Decreto
n.° 48 770, de 18 de Dezembro de 1968;
f) Os artigos 249.0, 250.°, 251.°, 252.°, 253.°, 254.0 e 255.° do
Código do Registo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 51 /
/78, de 30 de Março;
g) O Decreto-Lei n.° 563/80, de 6 de Dezembro.
2— Consideram-se revogados todos os preceitos que contrariem
o disposto no presente diploma.

Artigo 37.°

(Âmbito de aplicação territorial
do regime jurídico da remoção de restos mortais)
O regime estabelecido no artigo 14.° do presente diploma aplica-se à remoção dos restos mortais de todos os cidadãos falecidos
em território do continente ou que ai sejam encontrados sem vida.

1.’ Srie
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Artigo 38.°
(Âmbito de aplicação territorial
do regime jurídico da trasladação,
enterramento ou inumação de restos mortais)
O disposto nos artigos 3.° a 13.° aplica-se à trasladação dos
restos mortais de todos os cidadãos falecidos no território do con
tinente e cuja inumação aí tenha lugar.
2— A remoção para território português dos restos mortais de
cidadãos falecidos ou encontrados em país estrangeiro, com vista
ao seu enterramento, cremação ou inumação em Portugal, rege-se
pelas disposições contidas no Acordo Internacional Relativo ao Trans
porte de Cadáveres, assinado em Berlim em 10 de Fevereiro de
1937, e no Acordo Europeu Relativo à Trasladação de Corpos de
Pessoas Falecidas, de 26 de Outubro de 1973, aprovado pelo Decreto
n.° 31/79, de 16 de Abril.
3
O disposto nos artigos 15.° a 19.° aplica-se ao enterramento,
cremação ou incineração de restos mortais de todos os cidadãos que
no território do continente sejam enterrados, cremados ou incine
rados.
—

—

Artigo 39.°
(Extensão)
O âmbito de aplicação territorial deste diploma pode ser tor
nado extensivo às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira por
decreto regional.

Artigo 40.°
(Regime de dúvidas)

1
As dúvidas suscitadas pela aplicação deste diploma às hipó
teses referidas no n.° 2 do artigo 3$.° serão resolvidas por despacho
conjunto dos Ministros da Administração Interna e dos Negócios
Estrangeiros.
2— Nos restantes casos, as dúvidas suscitadas pela aplicação
deste diploma serão resolvidas por simples despacho do Ministro da
Administração Interna.
—
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Artigo 41.°
(Entrada em vigor)

Este diploma entra em vigor no prazo de 30 dias a contar da
data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 6 de Maio de
Gonçalo Pereira Ribeiro Tetes.
1982.
—

Promulgado em 3 de Julho de 1982.

Publique-sei
O Presidente da República, ANrÓNIo RAMuso EA.s.
Ministério da Adminisfraço Interna
(a)
Alvará de (b)

...

de restos mortais

(Emitido em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.°
/
1.... em especial, nos termos do preceituado no seu artigo l9.)
..

.

Tendo sido observados todos os preceitos legais, é concedida,
natural de
(e)
através do presente alvará, autorização a (c)
para promover a (g)
do município de
freguesia de
(J)
falecido em
de nacionalidade
dos restos mortais de (h)
que tinha a
horas, no estado de
pelas
de
de
no dia
e residia habitualmente em (i)
profissão de
horas no cemitério
pelas
de
terá lugar no dia
A (j)
(local autorizado pelo despacho conjunto n.°
em
de
série, n.°
publicado no Diário da República,
de
de
de...de... de...
Para constar se faz passar este modelo, lavrado em triplicado
ficando o duplicado arqui
de
de
(localidade), aos
em
vado neste.
...,

...,

...,

...,

...,

...,

...,

...

...

...,

...

...,

...

...

...

...,

...

...

...

...

...

..

...

...,

...

...

...,

(Nome completo, assinatura e identificação da autoridade policial
competente.)

(Carimbo ou selo branco da autoridade policial.)
Insfruçes para o preenchimento

(a) Designação da autoridade policial, com identificação do de
partamento emissor e da localidade onde se encontra sediado.
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(b) Cremação ou incineração.
(c) Nome completo do requerente.
(d) Estado civil.
(e) Profissão.
(f) Localidade.
(g) Cremação ou incineração.
(h) Nome completo do cidadão falecido.
(i) Rua, localidade, freguesia e município.
(j) Cremação ou incineração.
Ministério dos Assuntos Sociais
Direcção-Geral de Saúde
Atestado médico-sanitário
(a)
(b)
de Saúde de
atesta que (c)
nascido em
de
de 19... e titular do bilhete de identidade n.°
do Arquivo
de Identificação de
datado de
de
de ‘19..., falecido em
às
horas do dia
de
(d)
horas
de 19..., e autopsiado às
do dia
de
de 19..., com o diagnóstico de (e)
pode
ser trasladado nas condições legais fixadas no Decreto-Lei a.°
(em caixão de chumbo de 3 mm ou de zinco, envolvido por outro
de madeira, etc., e (f)
condições médico-sanitárias
e feito o
transporte por via
desde (local de partida)
seguindo o trajecto
para o (local de destino)
de...del9....
O Médico Sanitário
...,

...

...,

...,

...

...,

...,

...,

...

...

...

...

...

...

...

...

...,

...

..

...

..,

Instruções para o preenchimento
(a) Nome completo do funcionário subscritor do atestado.

(b) Sua categoria profissional.
(c) Identificação do falecido pelo nome completo, estado civil,
profissão e morada.
(d) Local do falecimento.
(e) Caso não envolva segredo profissional.
(f) Sem mais ou mais as.
(Atestado feito em impresso próprio com selo fiscal do valor
do papel selado assinado pela autoridade sanitária, com o respectivo
selo branco.)
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Ministério da Administração Interna

(A)
Trasladação de cadáveres
Auto de notícia
(A que se refere o artigo 7.°, n. 2, do Decreto-Lei n.° . . .182,
de...de...)
Aos .. dias do mês d’e ... do ano de 19..., pelas ... horas e
compareceu neste (b) ..., perante mim (c)
minutos, em (a)
natural da freguesia de ..., do município de
o senhor (d)
portador do bilhete de identidade n.° ..., emitido em ... de ... de
pelo Arquivo de Identificação de ..., e por ele foi dito: que no
dia ... de ... do ano de ... faleceu em (e) ..., no estado de (f) ...,
(g) ..., que tinha a profissão de ... e residia habitualmente em (Ii)
do município de ...; que o corpo do falecido
da freguesia de
(i) ... autopsiado feias ... horas do dia ... de .. de ..,; que, por
decisão de (1) ..., o corpo vai ser trasladado no dia ... de ..., pelas
horas, de (1) ... para (m) ..., seguindo o trajecto de ...; que a
inumação do cadáver será efectuada pelas ... horas do dia ... de
para (n); que esta inumação não importa perigo para a saúde pú
blica, conforme consta do certificado de óbito passado pelo médicoresidente em ..., que neste acto me
-assistente do falecido, Dr
exibiu.
Verifiquei a legitimidade do participante para a prática desse
sector por (o)
E para constar lavrei o presente auto de notícia, em triplicado,
que vai ser assinado por mim e pelo declarante. Faço entrega, ao
declarante, neste acto do duplicado do presente auto. Arquivo o
original.
de...de....
...,

...,

...,

(Nome completo, assinatura e identificação da autoridade policial
autuante.)
[Assinatura e identificação do participante (3).]
(Carimbo ou selo branco da autoridade policial.)
Instrnções para o preenchimento
1— (A) Designação da autoridade policial, com identificação
do departamento emissor e da localidade onde se encontra sediado.
(B) Fazer menção do número, arquivo e data da emissão do
bilhete de identidade (na sua falta, a identificação será feita através
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de passaporte, fazendo-se menção do número e da entidade emi
tente). Não são de admitir como identificativos documentos cujo
prazo de validade haja expirado.
II— (a)
Localidade.
(b) Dependência da autoridade policial onde foi feita a decla
ração.
(c) Nome e categoria do agente policial noticiador.
(d) Nome completo do participante.
fe) Nome do edifício, rua e número de polícia, quando o tenha,
e localidade.
(f) Solteiro, casado, separado judicialmente de pessoas e bens,
viúvo ou divorciado.
(g) Nome completo do falecido.
(h) Rua, número e lugar.
ti) Não foi autopsiado; ou vai autopsiado; ou foi autopsiado
(conforme os casos).
(j) Nome completo e grau de parentesco; se a decisão tiver
sido tomada pelo testamenteiro, indicar essa circunstância.
(1) Edifício e localidade.
(m) Identificação do cemitério.
(n) Jazigo, talhões, mausoléu, campa rasa, etc.
(o) Me ter dito ser (qualquer das hipóteses de parentesco refe
ridas no artigo 9.° ou a situação de testamenteiro) ou me ter apre
sentado credencial passada por (qualquer dos laços de parentesco
referidos no artigo 9.° ou a situação de testamenteiro).
—

Ministério da Administração Interna
Modelo livre-trânsito mortuário
(emitido em conformidade com o disposto no Decreto-Lei
de
em especial, nos termos do preceituado nos
./82, de
seus artigos 8. a lO.°).
n.°

. .

...

...,

Tendo sido observados todos os preceitos legais, nomeadamente
os relativos ao encerramento do caixão, e de acordo com o atestado
junto da autoridade sanitária, segue de
(indicar os meios de trans
porte), de
(local de partida) para
(local de destino), por
(via), pelo trajecto
(indicar com um mínimo de precisão), o ca
dáver de
(nome e data de nascimento, profissão e morada habi
tual; sendo menor indicar-se-á também o nome, a profissão e mo
rada habitual dos progenitores), falecido em
(dia e hora do óbito).
Para constar se faz passar este modelo, lavrado em triplicado em
...

...

.

...

...

..
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(localidade), aos
neste (a)

...

de

...

de 1

...,

ficando o duplicado arquivado

(Nome completo, assinatura e identificação da autoridade policial
competente.)
(Carimbo ou selo branco da autoridade policial.)
(a) Designação da autoridade policial, com identificação do de
partamento emissor e da localidade onde se encontra sediado.

Ministério da Administração Interna
(a)
Modelo livre-trânsito mortuário
(emitido em conformidade com o disposto no Decreto-Lei
de
em especial nos termos do preceituado nos
n.°
./82, de
seus artigos 8. a lO.°).
.

...

.

...,

Tendo sido observados todos os preceituados legais, nomeada
mente os relativos ao encerramento do caixão, e de acordo com
(indicar os
o atestado junto da autoridade sanitária, segue de
(local de des
(local de partida) para
meios de transporte), de
(indicar com um mínimo de pre
tino), por
(via), pelo trajecto
(nome e data de nascimento, profissão e
cisão), o cadáver de
morada habitual; sendo menor indicar-se-á também o nome, a pro
(dia e
fissão e morada habitual dos progenitores), falecido em
hora do óbito). Para constar se faz passar este modelo, lavrado em
de
de 1..., ficando o dupli
(localidade), aos
triplicado em
cado arquivado neste (a)
...

..

...

...

...

...

. . -

...

...

...

(Nome completo, assinatura e identificação da autoridade policial
competente.)
(Carimbo ou selo branco da autoridade policial.)
(a) Designação da autoridade policial, com identificação do de
partamento emissor e da localidade onde se encontra sediado.

(D. 1?.

—

1 Série, n.° 160, de l4Jul82.)
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei n.° 314/82
de 9 de Agosto

tt1

3 fZ /rz
7-7’g

O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo único. Os artigos 14.°, 48.° e 104.° do Estatuto dos Ofi
ciais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 46 672.
de 29 de Novembro de 1965, passam a ter a seguinte redacção:
n.°

Art. 14.°
§ 1 Os oficiais do activo de licença ilimitada, da reserva
fora da actividade do serviço, na reforma extraordinária e sepa
rados do serviço:
.°

a) No domínio da prestação de trabalho ou exercício de
actividade profissional não têm outros limites ou condicio
namentos além dos relativos à generalidade dos cidadãos,
mas não poderão invocar o posto ou a qualidade de
militar para obter privilégios de carácter profissional ou
no âmbito da actividade civil, sem prejuízo da apresen
tação das qualificações académicas, experiências profis
sionais ou curriculum para efeitos de admissão ou ascen
são nessas actividades;
b) Ficam apenas sujeitos à obrigação de sigilo nos assuntos
de serviço com classificação de segurança igual ou supe
rior a confidencial;
c) Não têm limitação ou condicionamento ao exercício de
actividades económicas, políticas, patronais ou sindicais
que não sejam as inerentes a todos os cidadãos ou as
relativas ao dever de sigilo referido no número anterior.

§ 2.° Os oficiais na reserva fora da efectividade de serviço,
na reforma extraordinária ou separados do serviço:
a) Não carecem de autorização militar para serem providos
em cargos ou lugares da administração pública central,
regional ou local, ou em empresas públicas, quando a
lei não preveja expressamente que o provimento é feito
por virtude da qualidade de militar ou em funções de
carácter militar;
b) Na data de tomada de posse ou de exoneração devem
dar conhecimento ao respectivo departamento.
30

o regresso à efectividade de serviço dos oficiais do
activo de licença ilimitada e da reserva deverá ser precedido de

§
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parecer do conselho superior de disciplina do respectivo ramo,
quando as competentes autoridades militares entendam poder
haver incompatibilidade entre o serviço que iriam prestar e as
actividades por eles até então desempenhadas, tenham estas tido
carácter público ou privado.
Art. 48.°
§ 1.0 Os oficiais da reserva licenciados só podem ser con
vocados para:
a) Cumprimento de formalidades processuais, nos casos em
que a lei expressamente exija ou permita a convocação,
findas as quais serão imediatamente licenciados;
b) Prestar serviço efectivo mediante requerimento do pró
prio, deferido pelo titular do respectivo departamento,
exclusívamente em termos de interesse para o serviço;
c) Prestar serviço efectivo em caso de interesse para o ser
viço, por decisão fundamentada do titular do respectivo
departamento;
d) Prestar serviço efectivo, por decisão do titular do res
pectivo departamento, em caso de guerra, declaração de
estado de sítio ou de emergência, exercícios ou mano
bras.

§ 2.° Os oficiais que ao transitarem do activo para a reserva
estejam na situação de licença ilimitada são colocados na reserva
na situação de licenciados, a menos que requeiram continuar
naquela situação.
Art. l04.°
§ 1.0
§ 2.°
§ 3.° O oficial do activo ou da reserva na situação de licença
ilimitada pode interrompê-la se lhe tiver sido concedida há mais
de 1 ano. A licença cessa 90 dias depois de o oficial apresentar
a respectiva declaração ou antes deste prazo, se o desejar e
for autorizado pelo titular do respectivo departamento, sem
prejuízo do disposto no § 3.° do artigo 14.°, se para tanto hou
ver lugar.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 14 de Julho
de 1982.
Promulgado em 2$ de Julho de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHo EANEs.
(D. R. —I Série, n.° 182, de 9Ago82.)
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DECRETOS REGULAMENTARES

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Secretaria de Estado do Orçamento
Decreto Regulamentar

n.°

52/82

de 20 de Agosto
A alteração do valor da quota anual da taxa militar efectuada
pelo Decreto-Lei n.° 130/82, de 23 de Abril, impõe necessariamente
a actualização do montante fixado no § l.° do artigo 35.° do Re
gulamento da Taxa Militar, aprovado pelo Decreto n.° 39 146, de
24 de Março de 1953, como taxa única a pagar por quem, residindo
no estrangeiro, pretenda regularizar a sua situação quanto ao paga
mento do referido imposto.
Correspondendo o montante estabelecido na já citada disposição
à remição total da taxa militar, em condições normais, e não exis
tindo razões que aconselhem uma alteração das condições do res
pectivo pagamento, a alteração efectuada por este diploma decorre
simplesmente do novo montante fixado para a quota anual da taxa
militar.
Assim, o Governo decreta, nos termos da alínea e) do artigo 202.°
da Constituição, o seguinte:
Artigo único, O § 1.° do artigo 35.° do Regulamento da Taxa
Militar, aprovado pelo Decreto n.° 39 146, de 24 de Março de 1953,
passa a ter a seguinte redacção:

Art. 35°
§ 1.0 Os contribuintes que, tendo transferido a sua residência
para o estrangeiro, se apresentem no consulado sem terem liqui
dado toda a taxa a que estão obrigados pela sua situação militar
poderão regularizar a sua situação mediante o pagamento da
taxa única de 9600$, considerando-se liquidadas todas as colectas
vencidas e a vencer,
No caso de ter sido instaurado processo executivo, deverá
o mesmo ser mandado arquivar.
§ 2.°
§ 3°
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Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de Julho de

1982.

—

Francisco José Pereira Pinto Batsernão.
Promulgado em 4 de Agosto de 1982.

Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RA1tLHo EANu.s.

(D. R. —1 Série, n.° 192, de 20Ago82.)

lv

—

DECRETOS REGIONAIS

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Assembleia Regional
Decreto Regional

n.°

18/82/A:

Obrigatoriedade para os velocípedes com motor
transitarem durante o dia com as luzes acesas
Considerando que o Decreto Regulamentar n.° 4/82, de 15 de
Janeiro, tornou obrigatório que os motociclos durante o dia tran
sitem mantendo acesas as luzes referidas na alínea b) do n.° 2 do
artigo 30.° do Código da Estrada;
Considerando que a mencionada medida contribui para maior
segurança quer dos peões quer de outros veículos que transitem na
via pública;
Considerando, por outro lado, que o número de velocípedes com
motor existente na Região Autónoma dos Açores é superior ao de
motociclos:
A Assembleia Regional dos Açores decreta, nos termos da alí
nea a) do n.° 1 do artigo 229.° da Constituição, o seguinte:

Artigo l.° Na Região Autónoma dos Açores, os velocípedes
com motor devem circular durante o dia mantendo acesas as luzes
referidas na alinea b) do n.° 2 do artigo 30.° do Código da Estrada.
Art. 2.° A contravenção do disposto no artigo anterior será
punida com a multa de 200$ a 1000$.
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Aprovado em Assembleia Regional dos Açores em 29 de
Junho de 1982.
O Presidente da Assembleia Regional dos Açores, Átvaro Mon
jardino.
Assinado em Angra do Heroísmo em 26 de Julho de 1982.
Publique-se.
O Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores,
Tomás George Conceiçuío Silva.
(D.R. —1 Série, n.° 187, de 14Ago82.)

V

—

RESOLUÇÕES

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MIMSTROS
Gabinete do Primeiro-Ministro
ResoJução n.° 127/82
Considerando a necessidade de proceder à actualização da tabela
de ajudas de custo para missões oficiais ao estrangeiro ou no estran
geiro:
O Conselho de Ministros, reunido em 29 de Junho de 1982,
resolveu:
1
As ajudas de custo diárias a abonar aos funcionários e
agentes do Estado e a entidades a eles equiparadas que se deslo
quem em missão oficial ao estrangeiro ou no estrangeiro passam a
ser fixadas na tabela seguinte:
—

Categoria

Montante

Membros do Governo e do Conselho da Revolução
Funcionários, agentes do Estado e entidades a eles
equiparadas:
AaC
D a 1
IaM
NaU
...

8 500$00

7500$00
6600$00
6100$00
5400$00
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2— O disposto no número anterior não se aplica a entidades
abrangidas por instrumentos colectivos de trabalho em que se defi
nam outras tabelas de ajudas de custo.
3
Nas missões oficiais que sejam presididas por um membro
do Governo ou do Conselho da Revolução, os funcionários incluídos
nos grupos D a M acima referidos serão abonados de ajudas de
custo de quantitativo igual ao previsto para os funcionários dos
grupos A a C mencionados no n.° 1 da presente resolução.
4—As condições especiais a que eventualmente deva ficar su
jeito o pessoal em serviço nas missões diplomáticas no estrangeiro
serão fixadas por despacho conjunto dos Ministros de Estado e das
Finanças e do Plano e dos Negócios Estrangeiros.
5
A presente tabela será aplicada a partir de 1 de Maio do
corrente ano e será anualmente revista, de modo que as novas tabe
las produzam efeitos a partir de 1 de Maio de cada ano.
6
Serão revogadas as normas que contrariem o disposto nos
números anteriores, nomeadamente a Resolução n.° 403 / 80, de 30 de
Outubro.
—

—

—

Presidência do Conselho de Ministros, 29 de Junho de 1982.
O Ministro de Estado e das Finanças e do Plano, ioõo Maurício
Fernandes Salgueiro.
—

(D.R.—I Série, n. 180, de 6Ago82.)

VI

—

PORTARIAS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo do Brasão de Armas do
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa, cuja reprodução
consta da gravura anexa à presente portaria e com a descrição
heráldica seguinte:
—

—

—

—

Escudo de púrpura com a sombra de um homem entre duas
folhas desenroladas de prata.
Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três quartos
para a dextra.
Correia de vermelho perfilada de oiro.
Paquife e virol de púrpura e de prata.
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Timbre: Uma nau de prata com uma vela forrada de quatro
bolsas.
Divisa: Num listel de branco, ondulado sotoposto ao escudo,
em letras de negro, maiúsculas, de estilo elzevir, «HOMINES
NON NUMERANDI SED PONDERANDI».

Simbologia e alusão das peças:
A PÚRPURA simboliza a autoridade atribuida ao Distrito
para poder reunir os cidadãos chamados ao cumprimento do
seu dever para com a Nação.
A SOMBRA d’e um homem lembra que o Distrito apenas
controla e encaminha o pessoal recrutado ou mobilizado.
As FOLHAS invocam os documentos do recrutamento: os
editais para inspecção dos cidadãos que atingem a idade
militar e os editais convocando os que o Serviço da Nação
reclama e vão ser incorporados.
—A NAU alude à ár.ea coberta pelo Distrito, lembrando o
contributo da região de Lisboa para o recrutamento do pes
soal que tomou parte na epopeia dos descobrimentos.
A DIVISA explicita que ao Serviço da Nação interessa não
o número mas a qualidade do pessoal recrutado.
—

—

—

—

Os esmaltes significam:
A PRATA a esperança e riqueza.
—A PÚRPURA a autoridade e dever.
—

Estado-Maior do Exército, $ de Abril de 1982.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
—

1
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BRASÃO OE ARMAS DO DiSTRITO DE RECRUTAMENTO
E MOBILIZAÇÃO DE LISBOA

(Anexo à portoria do EME, OSAbr82)
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Portaria

Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, por ter sido conferido à Escola Prática de
Cavalaria, por alvará de 15 de Julho de 1966, o título de membro
honorário da Ordem Militar de Cristo, publicar o seu Brasão de
Armas, ostentando a respectiva condecoração.
A reprodução consta da gravura anexa à presente portaria, com
a descrição heráldica seguinte:
—

—

—

—

—

—

—

Escudo de vermelho, com duas espadas antigas de oiro pas
sadas em aspa, encimadas por um livro aberto de oiro, acom
panhadas à dextra e à sinistra por duas moletas de oito raios
do mesmo e em ponta por um elefante armado de oiro,
ensilhado de vermelho.
Correia de vermelho perfilada de oiro.
Paquife e virol de vermelho e de oiro.
Timbre: Um cavalo brincão espantado de vermelho, animado
de prata.
Condecoração: Sotoposta ao escudo a Cruz da Ordem Militar
de Cristo.
Divisa: Num listel de branco, ondulado, sotoposto ao escudo,
em letras negras, maiúsculas, de estilo elzevir: «MENS AGI
TAl MOLEM».
Grito de Guerra: Num listel de branco, ondulado, sobreposto
ao timbre, em letras negras, maiúsculas, de estilo elzevir:
«AO GALOPE. À CARGA!)>.
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Simbologia e alusão das peças:
—

—

—

—

—

—

As ESPADAS antigas simbolizam a Cavalaria.
O LIVRO aberto simboliza o carácter didáctico da Escola.
As MOLETAS simbolizam as rosetas das esporas dos cava
leiros, indispensáveis à arte de bem cavalgar.
O ELEFANTE armado simboliza as características essenciais
da Cavalaria: potência de posição de deslocamento.
O CAVALO simboliza hipismo.
A divisa e o grito de guerra são os tradiciona±s da Arma
de Cavalaria.

Os esmaltes significam:
—

—

—

O OIRO fé e nobreza.
A PRATA riqueza e eloquência.
O VERMELHO ardor bélico e força.

Estado-Maior do Exército, 16 de Abril de 1982.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
—

l. Série
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DE CAVALARIA

(Anexo à portaria do EME. 16Abr82)
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Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria n.° 759/82

RLv%

de 6 de Agosto
Tornando-se necessário dar cumprimento ao disposto no artigo 3•0
do Decreto-Lei n.0 274/81, de 1 de Outubro, e havendo que regular
a situação dos militares admitidos à Academia Militar, Escola Naval
e Academia da Força Aérea, nos termos do referido diploma:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelos Chefes dos Estados-Maiores
da Armada, Exército e Força Aérea, que seja observado o seguinte:
1.0 Os militares de um ramo que, nos termos
do Decreto-Lei
n.° 274/81, se encontrem a frequentar a academia ou escola de outro
ramo mantêm-se até à conclusão do curso ou eventual exclusão
dele vinculados ao seu ramo de origem, designadamente para efeitos
do recebimento das remunerações a que têm direito.
2.° Para a execução do disposto no número anterior, o regime
remunerativo a aplicar é aquele que em cada ramo se encontra
estabelecido para regular esta matéria em relação aos seus militares
que frequentem as suas próprias academia ou escola.
3.° Os encargos com os militares de que trata esta portaria rela
cionados com a frequência de academia ou escola, nomeadamente
os encargos com a alimentação, alojamento, assistência médica, me
dicamentosa e hospitalar, fornecimento de material escolar, artigos
de uniforme e pagamento de abono de situação inerentes à realiza
ção de estágios, voos ou embarques, serão suportados pelo ramo
a que pertence a academia ou escola.
Os mesmos militares, enquanto frequentando a academia ou
escola, estão sujeitos ao regime fixado pelas disposições em vigor
aplicáveis naquela academia ou escola, observado o estabelecido nos
n.° 1.°, 2.° e 3.° desta portaria.
Os militares que têm vindo a ser referidos, quando, por
deixarem de observar as condições estabelecidas para frequência dos
cursos a que se habilitaram, nomeadamente no que respeita a apro
veitamento, hajam que ser abatidos ao corpo de alunos da academia
ou escola em que ingressaram, recebem guia para o departamento
do pessoal competente do ramo a que pertencem.
6.° Os militares que logrem concluir com aproveitamento os
cursos que frequentaram são abatidos ao seu ramo de origem, têm
baixa do corpo de alunos da respectiva academia ou escola e ingres
sam nos quadros permanentes de oficiais do ramo a que pertence
40
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a academia ou escola, na arma, classe ou serviço correspondente
ao curso que frequentaram.
7° O ingresso nos termos do n.° 6 verificar-se-á no posto e com
a posição na escala de antiguidades definida segundo as disposições
legais aplicáveis do ramo a que passaram a ficar vinculados.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 19 de Julho de 1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
O Chefe do Estado-Maior
Viriato Tavares de Meio Egídio, general.
O Chefe
almirante.
Leitão,
da Armada, António Egídio de Sousa
general.
dos
Santos,
Garcia
Amadeu
Exército,
r
do
do Estado-Maio
O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, José Lemos Ferreira,
general.

—-

—

—

—

(D. R. —1 Série,

n.°

180, de 6Ago82.)

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES
Secretaria de Estado dos Transportes Interiores
Direcção-Geral de Viação
Portaria

n.°

770/82

de 7 de Agosto
Torna-se necessário harmonizar quantitativos de multas de dis
posições sobre trânsito rodoviário com os estipulados pelo Decreto-Lei n.° 187/82, de 15 de Maio, bem como fazer aplicar os quantita
tivos de multas previstos na Portaria n.° 501/82, de 15 de Maio,
à nova redacção dada pela Portaria n.° 464/82, de 4 de Maio, ao
artigo 17.° do Regulamento do Código da Estrada, a fim de que,
quando esta entrar em vigor, se mantenham constantes os valores
das multas entretanto elevados.
Nestes termos, considerando o disposto no artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 187/82, de 15 de Maio, e no artigo 2.° do Decreto-Lei
n.° 39987, de 22 de Dezembro de 1954:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Secretário de
Estado dos Transportes Interiores, o seguinte:
l.° O quantitativo mínimo da multa de 6000$ previsto no último
parágrafo do n.° 3 do artigo 1.° do Código da Estrada, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 39 672, de 20 de Maio de 1954, e fixado pelo
Decreto Regulamentar n.° 40/77, de 16 de Junho, passa para 15000$.

I. Série
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2.° Os quantitativos de multa previstos no n.° 2 da Portaria
n.° 758/77, de 15 de Dezembro, passam a ser de 1500$ a 7500$.
3.° Os quantitativos mínimos de multas fixados pela Portaria
501/82, de 15 de Maio, aplicam-se ao disposto no artigo 17.°
do Regulamento do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 39987, de 22 de Dezembro de 1954, com a redacção que lhe
foi dada pela Portaria n.° 464/82, de 4 de Maio, que entrará em
vigor conjuntamente com o disposto no artigo 1.° do Decreto Re
gulamentar n.° 4/82, de 15 de Janeiro.
n.°

Ministério da Habitação, Obras Públicas e Transportes, 2$ de
Junho de 1982.— O Secretário de Estado dos Transportes Interiores,
Abílio Garpar Rodrigues.
(D. 1?. —I Série, n.° 181, de 7Ago82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo de Estandarte do Batalhão
do Serviço Geral do Exército, conforme a figura n.° 41 da O. E. n.° 6
1 Série, de 3 de Junho de 1969, com a descrição heráldica
seguinte:
—

.

—

Estandarte quadrado, medindo um metro de lado, gironado
de oito peças de negro e de oiro e bordadura contragironada
de oiro e de negro (conforme figura n.° 41 da O. E. n.° 6
l. Série, de 3 de Junho de 1969.
No centro do Estandarte, brocante sobre o ordenamento geo
métrico, um listel circular de prata, contendo a divisa «FAZER
PARA MERECER» em letras de estilo elzevir, maiúsculas,
de negro. Dentro do círculo de vermelho, delimitado pelo
listel contém-se o escudo do Brasão de Armas do Batalhão
do Serviço Geral do Exército, circundado por uma coroa de
louros de oiro (conforme figura a.° 45 da mesma O. E.).
O Estandarte é debruado por um cordão de negro e de oiro.
Os cordões fixam o Estandarte à haste por meio de uma
laçada com pontas terminadas em borlas dos mesmos metal
e cor.
—

—

—

1. Série
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—O Estandarte é franjado de oiro, enfia na haste por meio
de uma bainha, com 4 dentículos, sendo o 1.0 e o 2.° de
negro e o 3.° e o 4.° de oiro e enfia na vareta horizontal
por meio de uma bainha contínua que o mantém desfraldado.
A haste e a lança são de oiro.
A lança é em folha de loureiro, com nervura boleada.
Sendo necessário, o oiro pode ser representado por amarelo
e a prata por branco mas não deverão figurar, simultanea
mente, o oiro e o branco ou o amarelo e a prata.
Ao emprego do oiro corresponderá sempre o da prata e ao
amarelo o do branco.
—

—

—

Os esmaltes significam:
—

—

O OIRO sabedoria, fidelidade e constância.
O NEGRO discrição, lealdade e zelo.

O Chefe
Estado-Maior do Exército, de 4 de Agosto de 1982.
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
—

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Portaria n.° 829-A/82
de 31 de Agosto
Verificando-se que no mapa ii a que se refere a Portaria n.° 778/76,
de 31 de Dezembro, se encontram indevidamente incluídos os luga
res de juiz de instrução que funcionam junto do Serviço de Policia
Judiciária Militar (SPJM);
Havendo necessidade, pela estabilização do volume de processos
que entra anualmente no SPJ’M, de reajustar o número de lugares
dos magistrados judiciais que em comissão prestam nele serviço:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
-General das Forças Armadas, o seguinte:
1.° Nos termos da lei, haverá dois juizes de instrução junto da
directoria do SPJM e um junto de cada delegação, requisitados ao
Conselho Superior da Magistratura.
2.° Esta portaria entra em vigor no dia 1 de Setembro de 1982
e revoga o que sobre juízes de direito está contemplado no mapa ii
a que se refere a Portaria n.° 778/76, de 31 de Dezembro.

1.
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Estado-Maior-General das Forças Armadas, 17 de Agosto de
1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
de Meto Egídio, general.
(D. R. —I Série, n.° 201, Suplemento, de 3’lAgo82.)
—

VII

—

DESPACHOS NORMATiVOS

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Despacho Normativo n.° 164/82
Nos termos da alínea e) do artigo 3.° da Lei n.° 17/82, de
2 de Julho, determina-se que seja observado o seguinte regime de
cumprimento das obrigações militares por parte dos indivíduos bene
ficiados pela amnistia decretada por este diploma:
1
Aqueles que, tendo sido incorporados, tenham já cumprido
o tempo normal de serviço efectivo serão passados, desde já, à
disponibilidade.
2—Aqueles que, tendo sido incorporados, não tenham ainda
completado o tempo normal de serviço efectivo continuam no cum
primento das suas obrigações, dentro do escalão a que foram des
—

tinados, passando à disponibilidade com o turno de incorporação da
classe a que pertencem.
3
Os indivíduos não incorporados que pertençam ao contin
gente em classificação no corrente ano ou a contingentes classificados
em anos anteriores, com a idade de 29 anos completada no corrente
ano ou inferior, dispõem, a partir da data do presente diploma, do
prazo de 1 ano para regularizarem a sua situação militar nos dis
tritos de recrutamento ou situação militar nos distritos de recruta
mento ou unidades a que pertencem, ficando disponíveis para serem
sujeitos às operações de classificação, se ainda não inspeccionados,
ou de incorporação, se já inspeccionados e julgados aptos.
4—Os indivíduos não incorporados pertencentes a contingentes
classificados em anos anteriores, com a idade de 30 anos comple
tada no corrente ano ou superior, dispõem de igual prazo para
regularizarem a sua situação militar nos distritos de recrutamento
ou unidades a que pertencem, sendo alistados na reserva territorial.
5
Os indivíduos ausentes no estrangeiro em situação militar
irregular e que já ali tivessem residência fixada à data de 10 de
Maio do corrente ano dispõem, a partir da data do presente diploma,
do prazo de 1 ano para, através dos respectivos consulados, reque
rerem:
a) A concessão de adiamento das operações de classificação ou
de incorporação, se tiverem a idade de 29 anos completada
—

—
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no corrente ano ou inferior, ficando abrangidos pelas dis
posições do artigo 25.° da Lei n.° 2135, de 11 de Julho
de 1968;
b) A dispensa das mesmas operações, nos termos das disposições
legais referidas na alínea anterior e consequente alistamento
na reserva territorial, se tiverem a idade de 30 anos com
pletada no corrente ano ou superior.
6— Manter-se-ão em situação militar irregular os indivíduos
que a não regularizarem nos termos e prazos constantes do presente
diploma.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 21 de Julho de 1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Interino
e Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, José Lemos ferreira,
O Chefe do Estado-Maior da Armada, António Egídio
general.
O Chefe do Estado-Maior do Exército,
d’ Sousa Leitão, almirante.
Amadeu Garcia dos Santos, general.
—

—

—

(D. 1?. —1 Série, n.° 180, de 6Ago82.)

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Despacho Normativo n. 171/82
Tendo sido suscitadas dúvidas sobre a interpretação de alguns
preceitos vertidos no Decreto-Lei n.° 274/82, de 14 de Julho, entendo
fixar a interpretação e ditar as normas de execução constntes das
regras seguintes:
1 —Nos casos em que seria legalmente admissível, nos termos
do artigo 5., a trasladação segundo o regime de simples comunica
ção, poderão as pessoas com legitimidade, nos termos do artigo 9.,
optar pela trasladação de restos mortais em caixo de zinco ou
chumbo, hermeticamente fechado e introduzido em caixão de ma
deira.
Os agentes funerários poderão justificadamente recusar-se
2
a efectuar a trasladação, decorridas que sejam 24 horas sobre o
momento do óbito, em caixões de material e espessura diferentes
daquelas a que se refere o n.° 3 do artigo 8.°, sempre que se veri
fique perigo para a saúde dos trabalhadores ao seu serviço ou a
trasladação ponha em risco as condições de higiene da viatura fú
nebre.
—

1.0 Série
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4—As viaturas a que se refere o n.° 1 do artigo 11.0 poderão
dispor, para além do condutor, de lugares destinados ao transporte
do ministro e auxiliares do culto, de empregados do agente fune
rário e de quaisquer outras pessoas acompanhantes dos restos mor
tais do cidadão falecido.
5
A expressão «restos mortais de cidadãos encontrados sem
vida», contida no artigo 1.0, refere-se exclusivamente aos cidadãos
que, pela forma em que for encontrado o seu corpo, apresentem
sinais absolutamente inequívocos de que estão clinicamente mortos.
—

6— Sempre que solicitados a transportar cidadãos que sejam
supostamente já cadáveres, deverão, não obstante, as entidades policiais e os bombeiros conduzi-los com a maior brevidade aos serviços
de urgência do hospital mais próximo, a fim de aí ser verificado
pelo médico de serviço se se encontram clinicamente mortos.
7—Logo que seja clinicamente constatada a morte do cidadão
nas condições previstas no n.° 1 do artigo l4,°, deverá a entidade
policial que constatou a ocorrência contactar imediata e pessoalmente
o agente do Ministério Público da respectiva comarca, ou, na sua
ausência ou impedimento, o respectivo substituto legal e cumprir as
suas determinações.
Verificada a impossibilidade de contactar pessoalmente o
8
agente do Ministério Público ou o seu substituto legal, deverá a
autoridade policial remover os restos mortais para o Instituto de
Medicina Legal, ou para a casa mortuária do hospital ou cemitério
mais próximo, conforme o óbito se verifique na área das comarcas
de Lisboa, Porto e Coimbra ou na área das restantes comarcas,
sem prejuízo do dever de comunicação à entidade referida no n.0 3,
logo que possível.
—

9—Sempre que as entidades policiais não disponham de veí
culos apropriados para o transporte dos lestos mortais cuja remoção
lhes compita nos termos do artigo 14.°, deverá aquele ser feito em
ambulância de bombeiros ou de qualquer outra entidade pública,
cuja colaboração seja requisitada pelas entidades policiais.

—

Ministério da Administração Interna, 30 de Julho de 1982.
O Ministro da Administração Interna, José Ãngelo Ferreira Correia.
(D.R.—I Série, n.0 188, de 16Ago82.)

3/1’
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—
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MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DO PLANO
E DA REFORMA ADMINISTRATIVA
Despacho Normativo n. 175/82
Considerando a natureza excepcional das medidas de libera
lização do sistema de aposentações consagrado pelo Decreto-Lei
n.° 166/82, de 10 de Maio;
Considerando que tal regime excepcional implica que o encargo
financeiro resultante do pagamento de pensão de aposentação a
quem a ela normalmente não teria direito seja compensado pela
proibição temporária do provimento do lugar;
Considerando que esse mesmo regime opera, assim, em plano
distinto do regime da aposentação por limite de idade ou por tempo
completo de serviço, que não acarreta qualquer encargo financeiro
extraordinário;
Considerando, assim, não fazer sentido impedir o preenchimento
das vagas resultantes da aposentação por limite de idade ou por
tempo completo de serviço, quando se trate de carreiras, categorias
ou lugares descongelados nos termos do Despacho Normativo n.° 154/
/82, de 24 de Julho:
Esclarece-se, ao abrigo do disposto no artigo l4.° do Decreto-Lei n.° 166/82, de 10 de Maio:
As restrições ao provimento dos lugares vagos por virtude das
medidas de descongestionamento da função pública apenas se apli
cam às situações delas resultantes, não abrangendo o provimento
das vagas originadas pela aposentação ao abrigo dos artigos 37.
a 39.° e 41.° do Decreto-Lei n.° 498/72, de 9 de Dezembro.
Ministérios das Finanças e do Plano e da Reforma Administra
Pelo Ministro de Estado e das Finanças
tiva, 3 de Agosto de 1982.
e do Plano, Alípio Barrosa Pereira Dias, Secretário de Estado do
Orçamento.
O Ministro da Reforma Administrativa, José Manuel
Meneres Sampaio Pinwntet.
(D. 1?. —I Série, n.° 190, de 18Ago82.)
—

—

Vffi

—

DESPACHOS

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DAS FINANÇAS E DO PLANO
Despacho conjunto
Em cumprimento do artigo l.° do Decreto-Lei n.° 490/76, de
23 de Junho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n. 353-A/77,
Indústrias Nacionais de Defesa, E. P.,
de 29 de Agosto, a INDEP
—
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apresentou uma proposta de fixação do respectivo capital estatutário
acompanhada do parecer da comissão de fiscalização;
Considerando esses documentos e outras informações disponíveis
sobre a empresa, nomeadamente o facto do patrimmnio inicial não
ter ainda sido objecto de uma inventariação e valorização rigorosas;
Atendendo a que actualmente a situação económico-financeira
da empresa se apresenta equilibrada e que a concessão de dotação
do OGE para financiamento dos programas de investimento tem
vindo a ser efectuada juntamente com a aprovação destes:
Determina-se que:
1) Seja desde já fixado em 1300000 000$ o capital estatutário
da INDEP, a realizar através de:
Integração do capital social da ex-Fábrica Militar de Braço
de Prata (FMBP) e ex-Fábrica Nacional de Munições e
Armas Ligeiras (FNMAL)
150 000 000$;
Incorporação de parte das reservas transitadas daquelas ex
-Fábricas
1150 000 000$;
—

—

2) A empresa deverá proceder à avaliação do património inicial
reportado à data da sua constituição de modo a corrigir-se
o valor da sua situação líquida inicial e desenvolver as dili
gências necessárias para a definição do regime jurídico dos
terrenos e edifícios em que se encontravam instaladas as ex
-FMBP e ex-FNMAL.
Ministérios da Defesa Nacional e das Finanças e do Plano,
18 de Maio de 1982.—O Secretário de Estado da Defesa Nacional,
Carlos José Sanches Vaz Pardal.
O Secretário de Estado das Fi
nanças, José Cândido Sousa Qarrusca Robin de Andrade.
—

(D. R.

—

II Série, n.° 178, de 4Agos2.)

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Despacho n. $9/A/82
Representantes dos Estabelecimentos Fabtis do Exército (EFE) nos
corpos sociais da Sociedade Portuguesa de Explosivos, SARL (SPE)
Considerando que os EFE são apenas detentores de 0,2 % do
capital social da SPE e que, por isso, não se justifica que os seus
representantes normais nos corpos sociais da SPE sejam designados
em termos de exercerem as suas funções a tempo inteiro;
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Considerando ainda necessário redefinir qual o tipo de remune
ração a perceber no futuro pelos oficiais representantes dos EFE
nos referidos corpos sociais:
Determino o seguinte:

Os oficiais do Exército que representem nos corpos sociais
da SPE quaisquer estabelecimentos militares desempenharão estas
funções a tempo parcial e receberão, pagos pelos estabelecimentos
militares respectivos, a título de gratificação, 50 % das remunera
ções percebidas por estes.
2—A percentagem indicada no número anterior, a perceber
pelos oficiais representantes dos EFE, se refere apenas e só a remu
nerações mensais, incluindo subsídios de férias e de Natal, recebidas
pelos mesmos estabelecimentos, não sendo portanto de considerar
quaisquer outras remunerações atribuídas pela SPE, como sejam
percentagens sobre dividendos ou outras eventuais remunerações pre
vistas nos estatutos daquela Empresa.
Ficam revogadas todas as determinações, nomeadamente o
3
despacho n.° 37/77, de 25 de Maio, que contrariem o presente des
pacho.
—

—

Estado-Maior do Exército, 26 de Julho de 1982.—O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.

Despacho n.° 91/A/$2
Considerando que a Comissão do Contencioso Militar se encon
tra desprovida dos elementos que deveriam fazer parte da sua cons
tituição estabelecida pelo Decreto-Lei n.° 42 564, de 7 de Outubro
de 1959;
Considerando que nos termos do § 2.° do artigo 59.° do Decreto
de 16 de Novembro de 1905 e § 1.° do artigo 225.°, do Decreto
de 25 de Maio de 1911, a nomeação de oficiais para a constituição
da Comissão pode ser efectuada em regime de acumulação com as
funções do seu serviço normal;
Determino:
1
A partir da data do presente despacho, os cargos de vogais
da Comissão passam a ser desempenhados pelas seguintes entidades:
—

—

—

Chefe da Repartição de Auditoria, da Direcção do Serviço
de Finanças;
Chefes das Repartições ou Secções de Estudos Técnicos, ou
equivalentes, da Direcção da Arma de Engenharia e das Di
recções dos Serviços de Saúde, Material e Intendência;
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Chefe da Secção de Assuntos Jurídicos do Gabinete do CEME,
ou um seu representante, licenciado em direito, caso aquele
não possua esta qualificação.

2— A função de Secretário será desempenhada pelo Chefe da
Repartição de Auditoria, da Direcção do Serviço de Finanças.
3
A Comissão do Contencioso Militar funciona junto da Di
recção do Serviço de Finanças, que a apoia para efeitos de expe
diente e arquivo.
—

Estado-Maior do Exército, 29 de Julho de 1982.—O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.

IX

—

DECLARAÇÕES

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Primeiro-Ministro
Declaração
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-Lei n.° 272/82,
publicado no Dkírio da República, 1. série, n.° 159, de 13 de Julho
de 1982, e cujo original se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral,
saiu com a seguinte inexactidão, que assim se rectifica:
No artigo 4.°, onde se lê «O exercício da actividade sindical
da INDEP regula-se por legislação própria,» deve ler-se
«O exercício da actividade sindical da INDEP regula-se pela
legislação própria,».
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 16 de
Agosto de 1982.—Pelo Secretário-Geral, o Director dos Serviços
Administrativos, José Serra.
(D. R.

—

1 Série, n.° 198, de 27Ago82.)
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RECTIFICAÇÕES

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
Reefificação
‘Tendo sido publicadas com inexactidão as portarias constantes
da O. E. n.° 4—-f. Série, de 30 de Abril de 1982, se procede à
seguinte rectificação:
—

Brasão de Armas do CIAAC (pág. 181):

Linha
Linha
Linha
Linha

23,
26,
34,
37,

onde
onde
onde
onde

se lê «sinal de» deve ler-se «sinal da»;
se lê «poder de» deve ler-se «poder do»;
se lê «secular de» deve ler-se «secular da»;
se lê «misão» deve ler-se «missão».

2—Brasão de Armas da EPI (pág. 189):
Linha 15, onde se lê «perfilado» deve ler-se «perfilada».
Estado-Maior do Exército, 4 de Agosto de 1982.
dc Gabinete do CEME, Mrio Stoffel Martins, coronel.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Amadeu Garcia dos Santos, general

Está conforme.
O Ajudante-General

Mário firmino Miguel, general

—

O Chefe
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N.° 9/30 DE SETEMBRO DE 7982

Publica-se ao Exército o seguinte:
1— LEIS
ASSEMBLEIA DA REPÜBLICA
Lei Constituicio4lal n.° 1/82
de 30 de Setembro
PRIMEIRA REVISÃO DA CONSTITUIÇÃO
A Assembleia da República, no uso dos poderes de revisão
constitucional previstos na alínea a) do artigo 164.° e no n.° 1 do
artigo 2$6.° da Constituição, decreta o seguinte:
1— Alterações à Consfituiço
ARTIGO 1.°
A Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976
é alterada nos termos dos artigos seguintes.
ARTIGO 2.°
—

A epígrafe do artigo 2.° é substituida por:
(Estado de direito democrático)

2— A expressão «Estado democrático», constante do mesmo
artigo, é substituída pela expressão «Estado de direito democrático».

a
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3
A expressão «criação de condições iara o exercício demo
crático do poder pelas classes trabalhadoras», constante do mesmo
artigo, é substituida pela expressão «realização da democracia eco
nómica, social e cultural e o aprofundamento da democracia par
ticipativa».
—

ARTIGO 3.°
1 —Ê suprimido o n.° 2 do artigo
2— O n.° 3 do artigo 3.° passa a constituir o n.° 2 do novo
artigo 10.”
/ 3—O n.° 4 do artigo 3.° passa a constituir o n,° 2 do mesmo
artigo, sendo a expressão «está submetido» substituida pela expressão
«subordina-se».
/4—Ê aditado ao artigo 3.” um novo n.° 3, cujo texto é o
do artigo 115.°
3•0

ARTIGO 4.”
/ 1
O n.° 2 do artigo 5.” passa a constituir o n.° 3 do mesmo
artigo.
2— O n.° 3 do artigo 5.” passa a constituir o n.° 2 do mesmo
artigo, sendo o seu texto substituído por:
—

2. A lei define a extensão e o limite das águas territoriais,
a zona económica exclusiva e os direitos de Portugal aos fundos
marinhos contíguos.
ARTIGO

50

/ O n.° 2 do artigo 6.° é substituído por:

2. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira constituem
regiões autónomas dotadas de estatutos político-administrativos
e de órgãos de governo próprio.
ARTIGO 6.”

7O

n.°

1 do artigo 7.° é substituído por:

1. Portugal rege-se nas relações internacionais pelos prin
cípios da independência nacional, do respeito dos direitos do
homem, do direito dos povos à autodeterminação e à indepen
dência, da igualdade entre os Estados, da solução pacífica dos
conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos internos
dos outros Estados e da cooperação com todos os outros povos
para a emancipação e o progresso da humanidade.

1.’ Série
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ARTIGO 7.°

/

É aditado ao artigo

8.0

um

n.° 3, com a seguinte redacção:

3. As normas emanadas dos órgãos competentes das orga
nizações internacionais de que Portugal seja parte vigoram direc
tamente na ordem interna, desde que tal se encontre expressamente estabelecido nos respectivos tratados constitutivos.
ARTIGO 8.0
A alínea b) do artigo 9’.’ é substituIda por duas alineas, b)
e c), com a seguinte redacção:
—

h) Garantir os direitos e liberdades fundamentais e o res
peito pelos princípios do Estado de direito democrático;

c) Defender a democracia iolitica e assegurar a participa

ção organizada do povo na resolução dos problemas
naionais;
d 2— A alínea c) do artigo
passa a constituir a alínea d) do
mesmo artigo, sendo o seu texto substituído por:
90

d) Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo,
a igualdade real entre os portugueses e a efectivação
dos direitos económicos, sociais e culturais, mediante a
transformação das estruturas económicas e sociais, desig
nadamente a socialização dos principais meios de pro
dução, e abolir a exploração e a opressão do homem
pelo homem;
É aditada ao artigo 9.’ uma alínea e), com a seguinte
3
redacção:
—

e) Proteger e valorizar o património cultural do povo por

tuguês, defender a natureza e o ambiente e preservar
os recursos naturais.

ARTIGO

/É

suprimido o artigo 10.0

90
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ARTIGO 10.°

J É aditado um novo artigo

10.0, com a seguinte redacção:

ARTIGO 1O.°
(Sufrágio universal e partidos políticos)
1. O povo exerce o poder político através do sufrágio uni
versal, igual, directo, secreto e peri’ódico e das demais formas
previstas na Constituição.
2. Os partidos políticos concorrem para a organização e
para a expressão da vontade popular no respeito pelos princípios
da independência nacional e da democracia política.

ARTIGO l1.°

/

A epígrafe do artigo 16.° é substituída por:

(Ãmbito e sentido dos direitos fundamentais)
ARTIGO 12.0
O texto do artigo l7.° é substituído por:
O regime dos direitos, liberdades e garantias aplica-se aos
enunciados no título ir e aos direitos fundamentais de natureza
análoga.

ARTIGO 13.°

/

Os n.0

2 e 3 do artigo 18.° são substituidos por:

2. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias
nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as
restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros di
reitos ou interesses constitucionalmente protegidos.
3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm
de revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito
retroactivo, nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo
essencial dos preceitos constitucionais.

1.’ Série
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ARTIGO 14.°
—A epígrafe do artigo 19.° é substituída por:

(Suspensão do exercício de direitos)
,‘2—É aditado ao artigo 19.° um novo n.° 2, com a seguinte
redacção:
í 2. O estado de sítio ou o estado de emergência só podem
ser declarados, no todo ou em parte do território nacional,
nos casos de agressão efectiva ou iminente por forças estran
geiras, de grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional
democrática ou de calamidade pública.

/3
O n.° 2 do artigo 19.° passa a constituir o n.° 3 do mesmo
artigo, sendo o seu texto substituído por:
—

3. A declaração do estado de sítio ou do estado de emer
gência é devidamente fundamentada e contém a especificação
dos direitos, liberdades e garantias cujo exercício fica suspenso,
não podendo prolongar-se por mais de quinze dias, sem prejuízo
de eventual renovação por períodos com igual ilimite.
n.° 3 do artigo 19.° passa a constituir o n.’ 4 do mesmo
artigo, sendo o seu texto substituído por:

4. A declaração do estado de sítio em nenhum caso pode
afectar os direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade
pessoal, à capacidade civil e à cidadania, a não retroactividado
da lei criminal, o direito de defesa dos arguidos e a liberdade
de consciência e de religião.
5— Os n.°’ 4 e 5 do artigo 19.° passam a constituir, respectivamente, os n.°’ 5 e 6 do mesmo artigo.

ARTIGO 15.°
—

A epígrafe do artigo 20.° é substituída por:
(Acesso ao direito e aos tribunais)

J2—É aditado ao artigo 20.° um novo n.° 1, com a seguinte
redacção:
1. Todos têm direito à informação e à protecção jurídica,
nos termos da lei.
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O n.° 1 do artigo 20.° passa a constituir o n.° 2 do mesmo

—

J

4— O n.° 2 do artigo 20.° passa a constituir o novo artigo 21.0,
com a seguinte epígrafe:
(Direito de resistência)
ARTIGO 16.°

‘J

1

—

O n.° 1 do artigo

21.0 passa a constituir o novo artigo 22.°,

com a seguinte epígrafe:

(Responsabilidade das entidades públicas)
2—O n.° 2 do artigo 21.° passa a constituir o n.° 6 do ar
tigo 29.0

ARTIGO 17.°
1
Os artigos 22. e 23.° passam a constituir o novo artigo 33.°,
com a seguinte epígrafe:
—

4Extradiço, expulsílo e direito dc asilo)
2—Os a.° 1, 2, 3 e 4 do artigo 23.° passam a constituir,
respectivamente, os n.°’ 1, 2, 3 e 4 do novo artigo 33.°
3
O n.° 1 do artigo 22.° passa a consttuir o n.° 5 do novo
artigo 33.°, sendo o seu texto substituído por:
—

5. É garantido o direito de asilo aos estrangeiros e aos
apátridas perseguidos ou glavemente ameaçados de perseguição,
em consequência da sua actividade em favor da democracia,
da ]ibertaçao social e nacional, da paz entre os povos, da liber
dade e dos direitos da pessoa humana.
4— O n.° 2 do artigo 22.° passa a constituir o n.° 6 do novo
artigo 330

ARTIGO 18.°

1o

artigo 24.° passa a constituir o novo artigo 23.°

ARTIGO 19.°
O título ii da parte i da Constituição é dividido em três
capítulos, com as seguintes epigrafes:
—

(
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CAPÍTULO 1

Direitos, liberdades e garantias pessoais
CAPÍTULO II

Direitos, liberdades e garantias de participaço política
CAPITULO III

Direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores
2—O capítulo

i

abrange os artigos 24.’ a 47.’, o capítulo u

os artigos 48.’ a 52.’ e o capítulo iii os artigos 53.’ a 58.’, segundo
a nova ordenação.

ARTIGO 20.’

/ Os

artigos 25.0 e 26.0 passam a constituir, respectivamente, os

artigos 24.’ e 2&°

ARTIGO 21.’

/1

—

O n.° 2 do artigo 27.’ é substituído por:

2. Ninguém pode ser total ou parcialmente privado da
liberdade, a não ser em consequência de sentença judicial con
denatória pela prática de acto punido por lei com pena de
prisão ou de aplicação judicial de medida de segurança.
!2—A alínea b) do n.° 3 do artigo 21.’ é substituida por:
b) Prisão ou detenção de pessoa que tenha penetrado ou
permaneça irregularmente no território nacional ou con
tra a qual esteja em ctjrso processo de extradição ou de
expulsão;

1

São aditadas ao a.° 3 do artigo 27.° três alíneas, c), d) e e),
com a seguinte redacção:
—

c) Prisão disciplinar imposta a militares, com garantia de
recurso para o tribunal competente;
cl) Sujeição de um menor a medidas de protecção, assis
tência ou educação em estabelecimento adequado, decre
tadas pelo tribunal judicial competente;
e) Detenção por decisão judicial em virtude de desobediência
a decisão tomada por um tribunal ou para assegurar
a comparência perante a autoridade judicial competente.
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4—0 n.° 4 do artigo 27.” é substituido por:
4. Toda a pessoa privada da liberdade deve ser informada
imediatamente das razões da sua prisão ou detenção.

]

5

—

aditado ao artigo 27.” um

11.0

5, com a seguinte redacção:

5. A privação da liberdade contra o disposto na Constitui
ção e na lei constitui o Estado no dever de indemnizar o lesado
nos termos que a lei estabelecer.

ARTIGO 22.”
O n.° 3 do artigo 28.” é substituído por;
3. A decisão judicial que ordene ou mantenha uma medida
de privação da liberdade deve ser logo comunicada a parente
ou pessoa da confiança do detido, por este indicados.
ARTIGO 23.”

No n.° 1 do artigo 29.° é suprimida a expressão «privativa
da )iberdade».
/ 2— No n.° 3 do artigo 29.° é suprimida a expressão «privativas
da liberdade».
3
O n.° 4 do artigo 29.” é substituído por:
—

/

—

4. Ninguém pode sofrer pena ou medida de segurança mais
graves do que as previstas no momento da correspondente con
duta ou da verificação dos respectivos pressupostos, aplicando-se
retroactivamente as leis penais de conteildo mais favorável ao
arguido.
ARTIGO 24.°
1

—

Os n.” 1 e 2 do artigo 30.” são substituídos por:

1. Não pode haver penas nem medidas de segurança priva
tivas ou restritivas da liberdade com carácter perpétuo ou de
duração ilimitada ou indefinida.
2. Em caso de perigosidade baseada em grave anomalia psí
quica, e na impossibilidade de terapêutica em meio aberto,
poderão as medidas de segurança privativas ou restritivas da
liberdade ser prorrogadas sucessivamente enquanto tal estado se
mantiver, mas sempre mediante decisão judicial.
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É suprimido o n.° 4 do artigo
1 3 i. aditado ao artigo 30.° um novo n.° 4, com a seguinte
redacção:
/2

3fl•0

—-

4. Nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda
de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos.
ARTIGO 25.°

1

É aditada no fim do n.° 2 do artigo 32.” a expressão «, de
vendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias
de defesa.»
/2
O n.° 3 do artigo 32.° é substituído por:
—

3. O arguido tem direito a escolher defensor e a ser por
ele assistido em todos os actos do processo, especificando a lei
os casos e as fases em que essa assistência é obrigatória.

/ 3 —O

n.” 4 dc) artigo 32.

é substituído por:

4. l’oda a instrução é da competência de um juiz, o qual
pode, nos termos da lei, delegar noutras entidades a prática
dos actos instrutórios que se não prendam directamente com
os direitos fundamentais.
4— O

n.°

5 do artigo 32.” é substituído por:

5. O processo criminal tem estrutura acusatória, estando a
audiência de julgamento e os actos instrutórios que a lei deter
minar subordinados ao princípio do contraditório.
ARTIGO 26.°
-—O artigo 33.’ passa a constituir o novo artigo 26.°. sendo
a epígrafe e o n.° 1 substituidos por:
(Outros direitos pessoais)
1. A todos são reconhecidos os direitos à indentidade pes
soal, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação,
à imagem e à reserva da intimidade da vida privada e familiar.

2
É aditado ao novo artigo 26.° um n.° 3, com a seguinte
redacção:
——

3. A privação da cidadania e as restrições à capacidade
civil só podem efectuar-se nos casos e termos previstos na lei.
não podendo ter como fundamento motivos políticos.
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ARTIGO 27.°
No n.° 1 do artigo 35.° a expressão «registos mecanográficos»
é substituida pela expressão «registos informáticos».
—

V 2—É aditado ao artigo 35.° um novo n.° 2, com a seguinte
redacção:
2. São proibidos o acesso de terceiros a ficheiros com da
dos pessoais e a respectiva interconexão, bem como os fluxos
de dados transfronteiras, salvo em casos excepcionais previstos
na lei.
3
O n.° 2 do artigo 35.° passa a constituir o n.° 3 do mesmo
artigo, sendo o seu texto substituido por:
—

3. A informática não pode ser utilizada para tratamento de
dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação
partidária ou sindical, fé religiosa ou vida privada, salvo quando
se trate do processamento de dados estatísticos não individual
mente identificáveis.

/ 4— Ao artigo 35.° é aditado um n.° 4, com a seguinte redacção:

4. A lei define o conceito de dados pessoais para efeitos
de registo informático.

/ 5—O n.° 3 do artigo 35.° passa a constituir o n.° 5 do mesmo
artigo.
ARTIGO 2$.°

‘J É aditado ao artigo 36.° um n.° 7, com a seguinte redacção:
7. A adopçio é regulada e protegida nos termos da lei.

V ARTIGO 29.°
1

—

O n.° 1 do artigo 37.° é substituído por:

1.
o seu
outro
e de

Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente
pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer
meio, bem como o direito de informar, de se informar
ser informados, sem impedimentos nem discriminações.

2—O n.° 3 do artigo 37.° é substituído por:
3. As infracções cometidas no exercício destes direitos ficam
submetidas aos princípios gerais de direito criminal, sendo a
sua apreciação da competência dos tribunais judiciais.

1. Série
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3—É aditada no fim do n.° 4 do artigo 37.” a expressão «e de
rectificação, bem como o ‘direito a indemnização pelos danos so
fridos.»
ARTIGO 30.”
“1 —A epífrage do artigo 38.” é substituída por:
(Liberdade de imprensa e meios de comunicação social)
/2—No n.” 2 do artigo 38.” a expressão «não pertencentes ao
Estado ou a partidos políticos» é substituida pela expressão «não
pertencentes ao Estado, a partidos políticos ou a confissões religiosas».

/

3—É aditado ao artigo 38.” um novo n.° 3, com a seguinte
redacção:
3. A liberdade de imprensa implica o direito dos jornalistas,
nos termos da lei, ao acesso às fontes de informação e à pro
tecção da independência e do sigilo profissionais, bem como
o direito de elegerem conselhos de redacção.
4—O n.° 3 do artigo 38.” passa a constituir o novo n.° 4 do
mesmo artigo.

5— O n.° 4 do artigo 38.” passa a constituir o novo n.” 5 do
mesmo artigo, sendo o seu texto substituído por:
5. As publicações periódicas e não periódicas podem ser
propriedade de pessoas singulares, de pessoas colectivas sem
fins lucrativos ou de empresas jornalísticas e oditoriais sob forma
societária, devendo a lei assegurar, com carácter genérico, a
divulgação da propriedade e dos meios de financiamento da
imprensa periódica.

/

6—O n.° 5 do artigo 38.° passa a constituir o novo n.° 6 do
mesmo artigo, sendo o seu texto substituído por:
6. Nenhum regime administrativo ou fiscal nem política de
crédito ou de comércio externo podem afectar, directa ou indi
rectamente, a liberdade de imprensa e a independência dos órgãos
de informação perante os poderes político e económico, de
vendo o Estado assegurar essa liberdade e independência, impedir
a concentração de empresas jornalísticas, designadamente através
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de participações múltiplas ou cruzadas, e promover medidas de
apoio não discriminatório à imprensa.
1/7—O n.° 6 do artigo 38.° passa a constituir o novo n.° 7 do
mesmo artigo.
—

É suprimido o n.° 7 do artigo 38.°
É aditado ao artigo 38.° um n.° 8, com a seguinte redacção:

9

8. As estações emissoras de radiodifusão só podem funcionar
mediante licença a conferir nos termos da lei.

1
ARTIGO 31.°
1

—

A epígrafe do artigo 39. é substituida por:

(Órgãos de comunicação social pertencentes a entidades
públicas ou delas dependentes)
Os n.° 1 e 2 do artigo 39.° são substituídos por um novo
2
n.° 1, com a seguinte redacção:
1. os órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado
e a outras entidades públicas, ou a entidades directa ou índirec
tamente sujeitas ao seu controlo económico, são utilizados de
modo a salvaguardar a sua independência perante o Governo,
a Administração e os demais poderes públicos, e a assegurar
a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes
de opinião.
Os n.° 3 e 4 do artigo 39.° são substituidos por um novo
3
2, com a seguinte redacção:
—

n.°

2. Para garantir o cumprimento do disposto no n.° 1, existe
um Conselho de Comunicação Social composto por onze mem
bros eleitos pela Assembleia da República, o qual tem poderes
para assegurar urna orientação geral que respeite o pluralismo
ideológico.
4—É aditado ao artigo 39.° um novo n.° 3, com a seguinte
redacção:
3. O Conselho de Comunicação Social emite, no prazo de
finido pela lei, parecer prévio, público e fundamentado sobre
a nomeação e a exoneração dos directores dos órgãos de comu
nicação social referidos no n.° 1

ORDEM DO EXËRCITO N.° 9

1. Série

537

5—É aditado ao artigo 39.° um novo n.° 4, com a seguinte
redacção:
4. A lei que regula o funcionamento do Conselho de Comu
nicação Social.

ARTIGO 32.’
—

O

n.°

1 do artigo 40.° é substituído por:

1. Os partidos políticos e as organizações sindicais e pro
fissionais têm direito a tempos de antena na rádio e na televisão,
de acordo com a sua representatividade e segundo critérios a
definir pela lei.
2—É aditado ao artigo 40.° um novo n.° 2, com a seguinte
redacção:
2. Os partidos políticos representados na Assembleia da Re
pública, e que não façam parte do Governo, têm direito, nos
termos da lei, a espaço nas publicações jornalísticas pertencentes
a entidades iúhlicas ou delas dependentes e a tempos de antena
na rádio e na televisão, a ratear de acordo com a sua repre
sentatividade, de dimensão e duração e em tudo o mais iguais
aos concedidos ao Governo, bem como o direito de resposta,
nos mesmos érgãos, às declarações políticas do Governo.
3
O n.° 2 do artigo 4(1° passa a constituir o n.° 3 do mesmo
artigo, sendo o seu texto substituído por:
—

3. Nos períodos eleitorais os concorrentes têm direito a
tempos de antena, na rádio e na televisão, regulares e equita
tivos.
-

ARTIGO

330

1—A epígrafe do artigo 41.° é substituida por:

(Liberdade de consciência, de religião e de culto)
2—O n.° 1 do artigo 41.’ é substituído por:
1. A liberdade de consciência, de reLigião e de culto é
inviolável.
3
O n.° 3 do artigo 41.0 passa a constituir o n.° 4 do mesmo
artigo, com o aditamento da expressão «outras» antes da expressão
«comunidades religiosas».
—
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4— aditado ao artigo 4l.° um novo n.° 3, com a seguinte
redacção:
3. Ninguém iode ser perguntado por qualquer autoridade
acerca das suas convicções ou prática religiosa, salvo para reco
lha de dados estatísticos não individualmente identificáveis, nem
ser prejudicado por se recusar a responder.

5—O n.° 4 do artigo 4l.° passa a constituir o n.° 5 do mesmo
artigo.
6—O n.° 5 do artigo 4l.° passa a constituir o n.° 6 do mesmo
artigo, sendo o seu texto substituído por:
6. Ë garantido o direito à objecção de consciência, nos
termos da lei.
ARTIGO 34.°
Ë aditado ao artigo 43.° um n.° 4, com a seguinte redacção:
4. Ë garantido o direito de criação de escolas particulares
e cooperativas.
ARTIGO 35.°
No n.° 4 do artigo 46.° é eliminada a expressão «fora do Estado
ou das Forças Armadas».
ARTIGO 36.°
O artigo 47.° passa a constituir o artigo

51.0

ARTIGO 37.°
l aditado um novo artigo 47°, com a seguinte redacção:
ARTIGO 47.°
(Liberdade de escolha de profissão e acesso
à função pública)
1. Todos têm o direito de escolher livremente a profissão
ou o género de trabalho, salvas as restrições legais impostas
pelo interesse colectivo ou inerentes à sua própria capacidade.

l. Série
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2. Todos os cidadãos têm o direito de acesso à função
pública, em condições de igualdade e liberdade, em regra por
via de concurso.

ARTIGO 38.°
São suprimidos os n.° 2 e 4 do artigo 48., passando o n. 3
a constituir o novo n.° 2 do mesmo artigo.
ARTIGO 39.°

É aditado um novo artigo 49., com a seguinte redacção:
ARTIGO 49.°

(Direito de sufrágio)
1. Têm direito de sufrágio todos os cidadãos maiores de
dezoito anos, ressalvadas as incapacidades previstas na lei geral.
2. O exercício do direito de sufrágio é pessoal e constitui
um dever cívico.

ARTIGO 40.°
É aditado um novo artigo 50°, com a seguinte redacção:
ARTIGO 50.°
(Direito de acesso a cargos públicos)
1. Todos os cidadãos têm o direito de acesso, em condições
de igualdade e liberdade, aos cargos públicos.
2. Ninguém pode ser prejudicado na sua colocação, no seu
emprego, na sua carreira profissional ou nos benefícios sociais
a que tenha direito, em virtude do exercício de direitos politicos
ou do desempenho de cargos públicos.
ARTIGO 41.°
O artigo 49.° passa a constituir o artigo 52.°, sendo a epígrafe
e o texto do n.° 1 substituídos por:

(Direito de petição e de acção popular)
1. Todos os cidadãos têm o direito de apresentar, individual
ou colectivamente, aos órgãos de soberania ou a quaisquer auto
ridades petições, representações, reclamações ou queixas para
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defesa dos seus direitos, da Constituição das leis ou do interesse
geral.
ARTIGO 42.
O título iii da parte i da Constituição passa a ser dividido
em três capítulos, com as seguintes epigrafes:
—

CAPÍTULO 1
Direitos e deveres económicos
CAPITULO II
Direitos e deveres sociais
CAPÍTULO III
Direitos e deveres culturais
2— O capítulo i abrange os artigos 59.° a 62.°, o capítulo ii
os artigos 63.° a 720 e o capítulo ii; os artigos 73.° a 79., segundo
a nova ordenação.
ARTIGO 43.°
É suprimido o artigo 50.°
ARTIGO 44.°
O artigo 51.° passa a constituir o novo artigo 59.°
2—O n.° 3 do artigo 51.° passa a constituir o n.° 1 do novo
artigo 47.°
3
O artigo 52.° passa a constituir o n.° 3 do novo artigo 59°,
—

—

com a seguinte redacção:
3. Incumbe ao Estado, através da aplicação de planos de
política económica e social, garantir o direito ao trabalho, asse
gurando:
a) A execução de políticas de pleno emprego;
b) A igualdade de oportunidades na escolha da profissão
ou género de trabalho e condições para que não seja
vedado ou limitado, em função do sexo, o acesso a
quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais;
e) A formação cultural, técnica e profissional dos traba
lhad ores.

1.” Série
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4
A alínea b) do artigo 52.° passa a constituir o novo ar
tigo 53., com a seguinte redacção:
—

ARTIGO 53.”

(Segurança no emprego)
É garantida aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo
proibidos os despedimentos sem justa causa ou por motivos
políticos ou ideológicos.
ARTIGO 45.”

Os artigos 53.” e 54.” passam a constituir o novo artigo 60.”,
com a epígrafe do artigo 53.°
2—O texto do artigo
passa a constituir o n.° 1 do novo
artigo 60.°, sendo o seu proémio substituído por:
1. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo,
raça, cidadania, território de origem, religião, convicções polí
ticas ou ideológicas, têm direito:
—

53•0

3—É aditada ao n.° 1 do novo artigo 60.° uma alínea e), com
a seguinte redacção:
e) À assistência material, quando involuntariamente se encon
trem em situação de desemprego.
4— O texto do artigo 54.° passa a constituir o n.°
artigo 60.”, sendo suprimida na sua alínea a) a expressão
do salário máximo» e sendo a sua alínea b) substituída
b) A fixação, a nível nacional, dos limites da
trabalho:

2 do novo
«bem como
por:
duração do

5
É aditada ao n.° 2 do novo artigo 60.° uma alínea e), com
a seguinte redacção:
e) A protecção das condições de trabalho e a garantia dos
benefícios sociais dos trabalhadores emigrantes.
—

ARTIGO 46.0
O artigo 55.’ passa a constituir o novo artigo
2— No n.° 1 do artigo
que passa a constituir o n.° 1 do
novo artigo
é suprimida a expressão «visando o reforço da
unidade das classes trabalhadoras e a sua mobilização para o pro
cesso revolucionário de construção do poder democrático dos traba
lhadores».
540

—

550,

540,
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Os n.° 2 e 3 do artigo 55.° passam a constituir o n.° 2 do
3
novo artigo 54.°, sendo o seu texto substituído por:
—

2. Os plenários de trabalhadores deliberam a constituição,
aprovam os estatutos e elegem, por voto directo e secreto, os
membros das comissões de trabalhadores.
4— Os n.°’ 4 e 5 do artigo 55.° passam a constituir, respectivamente, os n.” 4 e 3 do novo artigo 54.°
ARTIGO 47.°
O artigo 56.° passa a constituir o novo artigo 55.°
1
2— Ao novo artigo 55.° são aditadas duas novas alineas, e) e f),
com a seguinte redacção:
e) Gerir ou participar na gestão das obras sociais da em
presa;
f) Promover a eleição de representantes dos trabalhadores
para os órgãos sociais de empresas pertencentes ao Estado
ou a outras entidades públicas, nos termos da lei.
—

(

ARTIGO 48.
O artigo 57.° passa a constituir o novo artigo 56.°
1
2—É aditada ao n.° 2 do novo artigo 5’6.° uma alínea e), com
a seguinte redacção:
e) O direito de tendência, nas formas que os respectivos
estatutos determinarem.
—

3 —É suprimido o n.° 5 do artigo 57.°, passando o seu n.° 6
a constituir o n.° 5 do novo artigo 56.°
4—É aditado ao novo artigo 56.° um n.° 6, com a seguinte
redacção:
6. A lei assegura protecção adequada aos representantes
eleitos dos trabalhadores contra quaisquer formas de condiciona
mento, constrangimento ou limitação do exercício legítimo das
suas funções.
ARTIGO

490

1
O artigo 58.° passa a constituir o novo artigo 57.°
2— Na alínea b) do n.° 2 do novo artigo 57.° a expressão «das
classes trabalhadoras» é substituida pela expressão «dos trabalha
dores».
a expressão
3 —Ë aditada no fim do n.° 3 do novo artigo
«, o qual é garantido nos termos da lei».
—

57•0

(

1. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 9

543

4— No n.° 4 do novo artigo 57.° a expressão «competência»
é substituida pela expressão «legitimidade».
ARTIGO 5O.°

1
Os artigos 59.° e 60.0 passam a constituir o novo artigo
com a seguinte epigrafe:
—

58.0,

(Direito à greve e proibição do «Iock-out»)
2— Os n.°’ 1 e 2 do artigo 59.° e o texto do artigo 60.° passam
a constituir, respectivamente, os n.°’ 1, 2 e 3 do novo artigo 58.°
ARTIGO 51.°
O artigo 61.° é substituído por:
ARTIGO 61.°

(Iniciativa privada, cooperativa e autogestionária)
1. A iniciativa económica privada pode exercer-se livremente
enquanto instrumento do progresso colectivo, nos quadros de
finidos pela Constituição e pela lei.

2. A todos é reconhecido o direito à livre constituição de
cooperativas, desde que observados os princípios cooperativos.
3. As cooperativas desenvolvem livremente as suas activi
dades e podem agrupar-se em uniões, federações e confedera
ções.
4 É reconhecido o direito de autogestão, nos termos da lei.
ARTIGO 52.°
O

n.° 2 do artigo 62.0 é substituído por:

2. A requisição e a expropriação por utilidade pública só
podem ser efectuadas com base na lei e, fora dos casos pre
vistos na Constituição, mediante pagamento de justa indemni
zação.

ARTIGO 53°
No n.° 2 do artigo 63.° é suprimida a expressão «de acordo
e», e a expressão «e outras organizações das classes trabalhadoras»
é substituída pela expressão «, de outras organizações representa—
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tivas dos trabalhadores e de associações representativas dos demais
beneficiários».
2
O n.° 3 do artigo 63.° é substituído •por:
—

3. A organização do sistema de segurança social não pre
judica a existência de instituições particulares de solidariedade
social não lucrativas, com vista à prossecução dos objectivos
de segurança social consignados neste artigo, na alínea b) do
n. 2 do artigo 67.°, no artigo 69.°, na alínea d) do n.° 1 do
artigo 70.° e nos artigos 71.° e 72.°, as quais são permitidas,
regulamentadas por lei e sujeitas à fiscalização do Estado.
ARTIGO 54.°
É aditado ao artigo 64.° um n.° 4, com a seguinte redacção:

4. O serviço nacional de saúde tem gestão descentralizada
e participada.
ARTIGO 55•.°
1 —Ë aditada ao proémio do n.° 2 do artigo 66.° a expressão
«e apoio» a seguir a «por apelo».
2—O n.° 3 do artigo 66.° é substituído por:

3. É conferido a todos o direito de promover, nos termos
da lei, a prevenção ou a cessação dos factores de degradação
do ambiente, bem como, em caso de lesão directa, o direito
à correspondente indemnização.

ARTIGO 56.°
1 —É aditado ao artigo 7.° um novo n.° 1 com a seguinte
redacção:

1.—A família, como elemento fundamental da sociedade,
tem direito à protecção da sociedade e do Estado e à efectiva
ção de todas as condições que permitam a realização pessoal
dos seus membros.
2— O texto do artigo 67.° passa a constituir o n.° 2 do mesmo
artigo, sendo o seu proémio substituído por:
2. Incumbe, designadamente, ao Estado para protecção da

família:
3

—

A alínea b) do n.° 2 do artigo 67.° é substituída por:

h) Promover a criação de uma rede nacional de assistência
materno-infantil, de uma rede nacional de creches e de

(
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infra-estruturas de apoio à família, bem como uma polí
tica de terceira idade;
4—É aditada ao n.° 2 do artigo 67.° uma alínea
seguinte redacção:

f)

f),

com a

Definir, ouvidas as associações representatívas das famí
lias, e executar uma política de família com carácter
global e integrado.
ARTIGO 57.°

1

—

A epígrafe do artigo 68.° e o seu n.° 1 são substituídos por:
(Paternidade e maternidade)

1. Os pais e as mães têm direito à protecção da sociedade
e do Estado na realização da sua insubstituível acção em rela
ção aos filhos, nomeadamente quanto à sua educação, com
garantia de realização profissional e de participação na vida
cívica do país.
2—É aditado ao artigo 68.° um novo n. 2, com a seguinte
redacção:
2. A maternidade e a paternidade constituem valores sociais
eminentes.
3
artigo.

—

O n.° 2 do artigo 68.° passa a constituir o n.° 3 do mesmo

ARTIGO 58.°
A alínea c) do n.° 1 do artigo 70.° é substituida por duas
1
alíneas, c) e d), com a seguinte redacção:
—

c) Educação física e desporto;
d) Aproveitamento dos tempos livres.
2— O n.° 3 do artigo 7O.° é substituído por:
3. O Estado, em colaboração com as famílias, as escolas,
as empresas, as organizações populares de base e as colectivi
dades de cultura e recreio, fomenta e apoia as organizações
juvenis na prossecução daqueles objectivos, bem como todas as
formas de intercâmbio internacional da juventude.
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ARTIGO 59.°
Os n.’ 1 e 2 do artigo 72.’ são substítuídos por:
1. As pessoas idosas têm direito à segurança económica e
a condições de habitação e convívio familiar e comunitário que
evitem e superem o isolamento ou a marginalização social.
2. A política de terceira idade engloba medidas de carácter
económico, social e cultural tendentes a proporcionar às pessoas
idosas oportunidades de realização pessoal, através de uma par
ticipação activa na vida da comunidade.
ARTIGO 60.’
1 —A epígrafe do artigo 73.’ é substituida por:
(Educação, cultura e ciência)
2

—

O n.° 2 do artigo 73.° é substituído por:

2. O Estado promove a democratização da educação e as
demais condições para que a educação, realizada através da
escola e d’e outros meios formativos, contribua para o desen
volvimento da personalidade, para o progresso social e para a
participação democrática na vida colectiva.
O n.° 3 do artigo 73.’ é substituído por:
3. O Estado promove a democratização da cultura, incen
tivando e assegurando o acesso de todos os cidadãos à fruição
e criação cultural, em colaboração com os órgãos de comuni
cação social, colectividades de cultura e recreio, associações de
defesa do património cultural, organizações populares de base
e outros agentes culturais.
3

—

4—É aditado ao artigo
um n.° 4, com a seguinte redacção:
4. A criação e a investigação científica são incentivadas e
apoiadas pelo Estado.
73•0

ARTIGO 61.’
1

—

Os n.°’ 1 e 2 do artigo 74.° são substituidos por:

1. Todos têm o direito ao ensino com garantia do direito
à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar.
2. O ensino deve ser modificado de modo a superar qual
quer função conservadora de desigualdades económicas, sociais
e culturais.

(

;.‘
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J) do n.° 3 do artigo 14.’ é substituida por:

f) Inserir as escolas nas comunidades que servem e esta

belecer a interligação do ensino e das actividades econó
micas, sociais e culturais;

3 —Ë suprimida a alínea g) do n.° 3 do artigo 74.’
4—São aditadas ao n.° 3 do artigo 74.° duas novas alineas,
g) e h), com a seguinte redacção:
g) Promover e apoiar o ensino especial para deficientes;

h) Assegurar aos filhos dos emigrantes o ensino da lingua
portuguesa e o acesso à cultura portuguesa.
ARTIGO 62.’
O artigo 75.° é substituído por:
ARTIGO 75.’
(Ensino público, particular e cooperativo)
1. O Estado criará uma rede de estabelecimentos públicos
de ensino que cubra as necessidades de toda a população.
2. O Estado fiscaliza o ensino particular e cooperativo.
ARTIGO 63.’
O artigo 76.’ é substituído por:
ARTIGO 76.’

(Universidade)
1. O regime de acesso à Universidade deve ter em conta
as necessidades em quadros qualificados e a elevação do nível
educativo, cultural e científico do país, estimulando e favore
cendo a entrada de trabalhadores e de filhos de trabalhadores.
2. As universidades gozam, nos termos da lei, de autonomia
científica, pedagógica, administrativa e financeira.

ARTIGO 64.’
O artigo 77.° é suprimido.
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ARTIGO 65.°

É aditado um novo artigo 77.°, com a seguinte redacção:
ARTIGO 77.°
(Participação democrática no ensino)
1. Os professores e alunos têm o direito de participar na
gestão democrática das escolas, nos termos da lei.
2. A lei regula as formas de participação das associações
de professores, de alunos, de pais, das comunidades e das ins
tituições de carácter científico na definição da política de ensino.
ARTIGO 66.°
O artigo

78.0

é substituído por:
ARTIGO 78.°
(Fruição e criação cultura])

1. Todos têm direito ‘à fruição e criação cultural, bem
como o dever de preservar, defender e valorizar o património
cultural.
2. Incumbe ao Estado, em colaboração com todos os agen
tes culturais:
a) Incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos, em
especial dos trabalhadores, aos meios e instrumentos de
acção cultural, bem como corrigir as assinaturas exis
tentes no país em tal domínio;
b) Apoiar as iniciativas que estimulem a criação individual
e colectiva, nas suas múltiplas formas e expressões, e
uma maior circulação das obras e dos bens culturais
de qualidade;
c) Promover a salvaguarda e a valorização do património
cultural, tornando-o elemento vivificador da identidade
cultural comum;
d) Desenvolver as relações culturais com todos os povos,
especialmente os de língua portuguesa, e assegurar a
defesa e a promoção da cultura portuguesa no estran
geiro;
e) Articular a política cultural e as demais políticas sec
toriais.
3. É conferido a todos o direito de promover, nos termos
da lei, a prevenção ou a cessação dos factores de degradação
do património cultural.

(
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ARTIGO 67.°

O artigo

790

é substituído por:
ARTIGO 79.°
(Cultura física e desporto)

1. Todos têm direito à cultura física e ao desporto.
2. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e
as associações e colectividades desportivas, promover, estimular,
orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do
desporto.

ARTIGO 62.°
O artigo $O.° é substituído por:
ARTIGO

$0.0

(Princípios fundamentais)
A organização económico-social assenta nos seguintes prin
cípios:
a) Subordinação
democrático;

do

poder

económico

ao

po’der

político

b) Coexistência dos diversos sectores de propriedade, pú
blico, privado e cooperativo;
c) Apropriação colectiva dos principais meios de produção
e solos, bem como dos recursos naturais;
d) Planificação democrática da economia;
e) Desenvolvimento da propriedade social;
f) Intervenção democrática dos trabalhadores.
ARTIGO 69.°

O •proémio do artigo $l.° é substituído por:
Incumbe prioritariamente ao Estado no âmbito económico
e social:
—
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2—A alínea a) do artigo 81.° é substituída por:
a) Promover o aumento do bem-estar social e económíco
e da qualidade de vida do povo, em especial das classes
mais desfavorecidas;

3
nea

—

c)

A alínea b) do artigo 81.0 passa a constituir a nova alí

do mesmo artigo, sendo o seu texto substituído por:
c)

Assegurar a plena utilização das forças produtivas, de
signadamente zelando pela eficiência do sector público;

4—É suprimida a alínea c) do artigo 81.°
5—A alinea d) do artigo 8l.° passa a constituir a nova alinea b)
do mesmo artigo.
6—As alíneas e) e i) do artigo 81.° são substituídas por uma
nova alínea d), com a seguinte redacção:
d) Orientar o desenvolvimento económico e social no sen
tido de um crescimento equilibrado de todos os sectores
e regiões e eliminar progressivamente as diferenças eco
nómicas e sociais entre a cidade e o campo;
As alíneas f) e g) do artigo 81.0 passam a constituir, res
7
pectivamente, as novas alíneas g) e e) do mesmo artigo.
8
A alínea j) do artigo 81.0 passa a constituir a nova alínea f)
do mesmo artigo, sendo suprimida a expressão «fixando a lei a
protecção às pequenas e médias empresas económica e socialmente
viáveis)).
9—A alínea m) do artigo 81.0 passa a constituir a nova alinea j)
—

—

do mesmo artigo, sendo o seu texto substituído por:

j) Proteger o consumidor;
10—É suprimida a alínea n) do artigo 8l.°
11 —A alínea o) do artigo 81.0 passa a constituir a nova alínea i)
do mesmo artigo, sendo o seu texto substituído por:
i) Assegurar a participação das organizações representativas
dos trabalhadores e das organizações representativas das
actividades económicas na definição, na execução e no
controlo das principais medidas económicas e sociais;
12—São aditadas ao artigo 8l.° duas novas alíneas,
com a seguinte redacção:
m)

tn)

e

ri),

Desenvolver uma política científica e tecnológica com
preferência pelos domínios que interessem ao desenvolvi-

1.’ Série
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mento do país, tendo em vista a progressiva libertação
de dependências externas;
n) Adoptar uma política nacional de energia, com preser

vação dos recursos naturais e do equilíbrio ecológico,
promovendo, neste domínio, a cooperação internacional.
ARTIGO 70°
1 —No n. 1 do artigo 82.°, a expressão «dos meios de pro
dução» é substituida pela expressão «de meios de produção».
2—É suprimido o n.° 2 do artigo 82.°
ARTIGO 71.°
1

—

A epígrafe do artigo 84.° é substituída por:
(Cooperativas e experiências de autogesto)

2—O n.° 1 do artigo 84.

é substituído por:

1. O Estado estimula e apoia a criação e a actividade de
cooperativas.
3
Os n.° 2 e 3 do artigo 84.° são suprimidos, passando o
n.° 4 a constituir o novo n.° 2 do mesmo artigo.
4—É aditado ao artigo 84.° um novo n.° 3, com a seguinte
redacção:
—

3. São apoiadas pelo Estado as experiências viáveis de autogestão.
ARTIGO 72.°
1 —A epígrafe do artigo 85.° é substituida por:
(Empresas privadas)
2—É suprimido o n.° 1 do artigo 85.0
3
É aditado ao artigo 85.° um novo n.° 1, com a seguinte
redacção:
—

1. O Estado fiscaliza o respeito da Constituição e da lei
pelas empresas privadas e protege as pequenas e médias empre
sas económica e socialmente viáveis.
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O n.° 2 do artigo 85.° passa a constituir o n.° 3 do mesmo

5—O n.° 3 do artigo 85.° passa a constituir o novo n.° 2 do
mesmo artigo, sendo o seu texto substituído por:
2. O Estado pode intervir transitoriamente na gestão das
empresas privadas para assegurar o interesse geral e os direitos
dos trabalhadores, em termos a definir pela lei.

ARTIGO 7’3.°
No artigo 86.° é suprimida a expressão «, de acordo com o
Plano,».

(

ARTIGO 74.°
1 —No n.° 1 do artigo 89.° a expressão «Na fase de transição
para o socialismo, haverá» é substituida pela expressão «É garantida
a existência de».
O proémio do n.° 2 do artigo 89.° é substituído por:
2
—

2. O sector público é constituído pelos bens e unidades de
produção pertencentes a entidades públicas ou a comunidades,
sob os seguintes modos sociais de gestão:
O o.° 3 do artigo 89.° passa a constituir o novo n.° 4 do
3
mesmo artigo.
4—O n.° 4 do artigo 89.° passa a constituir o novo n.° 3 do
mesmo artigo, sendo o seu texto substituído por:
3. O sector privado é constituído pelos bens e unidades de
produção cuja propriedade ou gestão pertençam a pessoas sin
gulares ou colectivas privadas, sem prejuízo do disposto no nú
mero seguinte.
—

ARTIGO 75.°
No n.° 1 do artigo 90.° é suprimida a expressão «, que
tenderá a ser predominante,».
2— No n.° 2 do artigo 90.° a expressão «o poder democrático
dos trabalhadores» é substituida pela expressão «a intervenção demo
crática dos trabalhadores».
3 —O n.° 3 do artigo 90.° é substituído por:
—

3. As unidades de produção pertencentes ao Estado e a
outras pessoas colectivas públicas devem evoluir para formas de
gestão que assegurem uma participação crescente dos trabalha
dores.

(
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ARTIGO 76.°
O n.° 1 do artigo 91.° é substituído por:
1. A organização económica e social do país é orientada,
coordenada e disciplinada pelo Plano.
ARTIGO 77.°
O n.° 2 do artigo 92.° é substituído por:
2. O Plano tem carácter indicativo para os sectores público
não estadual, privado e cooperativo, definindo o enquadramento
a que hão-de submeter-se as empresas desses sectores.
ARTIGO 78.°
As alíneas b) e c) do artigo 93.° são substituídas por:

b) Plano a médio prazo, que contém os programas de acção
globais, sectoriais e regionais para o período da sua
vigência;
c) Plano anual, que constitui a base fundamental da activi
dade do Governo e tem a sua expressão financeira no
Orçamento do Estado.
ARTIGO 79.°
1 —É aditado ao artigo 94.° um novo n. 2, com a seguinte
redacção:
2. A proposta de lei do Plano será acompanhada de rela
tório sobre as grandes opções globais e sectoriais, incluindo a
respectiva fundamentação com base nos estudos preparatórios.
2—O n.° 2 do artigo 94.° é substituído por dois novos núme
ros, 3 e 4, com a seguinte redacção:
3. Na elaboração do Plano participam as populações, atra

vés das autarquias e comunidades locais, as organizações repre
sentativas dos trabalhadores e as organizações representativas
das actividades económicas.
4. A participação na elaboração do Plano faz-se, nomeada
mente, por intermédio do Conselho Nacional do Plano, sendo
a organização e funcionamento deste definidos por lei.
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O n.° 3 do artigo 94.° passa a constituir o n.° 5 do mesmo

ARTIGO 80.°
A epigrafe do título
tuida por:

iv

da parte

ii

da Constituição é substi

Política agrícola e reforma agrária

ARTIGO 81.°
—

(

A epígrafe do artigo 96. é substituída por:
(Objectivos da política agrícola)

2
O texto do artigo 96.° passa a constituir o n.° 1 do mesmo
artigo, sendo o seu proémio substituído por:
—

1. A política agrícola tem como objectivos:
Na alínea a) do n.° 1 do artigo 96.° é suprimida a expres
3
são «como primeiro passo para a criação de novas relações de pro
ciução na agricultura».
4—É aditada ao n.° 1 do artigo 96.° uma alinea d), com a
seguinte redacção:
—

d) Assegurar o uso e a gestão racionais dos solos e dos
restantes recursos naturais, bem como a manutenção da
sua capacidade de regeneração.
5

—

É aditado ao artigo 96.° um n.° 2, com a seguinte redacção:

2. A reforma agrária é um dos instrumentos fundamentais
da realização dos objectivos da política agrícola.
ARTIGO 82.°
O texto do artigo 98.° é substituído por:

Sem prejuízo do direito de propriedade, a reforma agrária
procurará nas regiões minifundiárias obter um adequado redi
mensionamento das explorações mediante incentivos à integração
cooperativa das diversas unidades ou ainda, sempre que neces
sário, por recurso a medidas de emparcelamento, arrendamento
ou otitras formas de intervenção adequadas.

(
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ARTIGO 83.°
O

11.0

2 do artigo 101.0 é substituído por:

2. São proibidos os regimes de aforamento e colonia e serão
criadas condições aos cultivadores pata a efectiva abolição do
regime de parceria agrícola.
ARTIGO 84.°
1 —No proémio do n.° 2 do artigo 102.° a expressão «segundo
os esquemas da reforma agrária e do Plano» é substituida pela
expressão «de acordo com o Plano».
2—Ë aditada ao n.° 2 do artigo 102.° uma alínea d), com a
seguinte redacção:

d) Estímulo e apoio ao associativismo dos trabalhadores
rurais e dos agricultores.
ARTIGO 85.°
O n.° 1 do artigo 105.° é substituído por:
1. O sistema financeiro é estruturado por lei, de modo a
garantir a formação, a captação e a segurança das poupanças,
bem como a aplicação de meios financeiros necessários à expan
são das forças produtivas, de acordo com os objectivos defini
dos no Plano.
ARTIGO 86.°
1 —É suprimida no n.° 1 do artigo 107.° a expressão «e ten
derá a limitar os rendimentos a um máximo nacional, definido
anualmente pela ]ei».
2—É suprimida no n.° 3 do artigo 107.0 a expressão «e tomará
em conta a transmissão por herança dos frutos do trabalho».
3
O n.° 4 do artigo 107.° é substituído por:
—

4. A tributação do consumo visa adaptar a estrutura do
consumo à evolução das necessidades do desenvolvimento econó
mico e da justiça social, devendo onerar os consumos de luxo.

ORDEM DO EXËRCITO N.° 9

556

1. Série

ARTIGO 87.°
1 —Os n.° 1 e 2 do artigo 108.° são substituídos por:
1. O Orçamento do Estado contém:
a) A discriminação das receitas e despesas do Estado;
1,) O orçamento da segurança social.
2. O Orçamento é elaborado de harmonia com as opções
do Plano e tendo em conta as obrigações decorrentes de lei
ou de contrato.
2—São aditados ao artigo 108.° dois novos números, 3 e 4,
com a seguinte redacção:
3. A proposta de Orçamento é apresentada pelo Governo e
votada na Assembleia da República, nos termos da lei.
4. A proposta de Orçamento é acompanhada de relatório
yustificativo das variações das previsões das receitas e despesas
relativamente ao Orçamento anterior e ainda de relatórios sobre
a dívida pública e as contas do Tesouro, bem como da situa
ção dos fundos e serviços autónomos.
3 —Os n.° 3 e 4 do artigo 108.° passam a constituir respectivamente os n.°’ 5 e 6 do mesmo artigo, sendo os seus textos substi
tuídos por:
5. O Orçamento é unitário e especifica as despesas segundo
a respectiva classificação orgânica e funcional, de modo a impe
dir a existência de dotações e fundos secretos.
6. O Orçamento deve prever as receitas necessárias para
cobrir as despesas, definindo a lei as regras da sua execução,
bem como as condições de recurso ao crédito público.
4—O n. 5 do artigo l08.° passa a constituir o n.° 8 do mesmo
artigo.
5
É aditado ao artigo lO8.° um n.° 7, com a seguinte redacção:
—

7. A proposta de Orçamento é apresentada e votada nos
prazos fixados na lei, a qual prevê os procedimentos a adoptar
quando aqueles não puderem ser cumpridos.

(
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ARTIGO 8&
A epigrafe do título
tuída por:

vi

da parte

ii

da Constituição é substi

Comércio e protecção do consumidor
ARTIGO 89.°
1
tigo

—

Os artigos

109.0, com

109.° e 110.0 passam a constituir o novo ar

a seguinte

epígrafe:

(Comércio)
2—O n.0 1 do artigo 109.° é substituído por:
1. O Estado intervém na racionalização dos circuitos de
distribuição e na formação e no controlo dos preços, a fim de
combater actividades especulativas, evitar práticas comerciais
restritivas e os seus reflexos sobre os preços, e adequar a evo
lução dos preços de bens essenciais aos objectivos da politica
económica e social.
3 —É suprimido o n.° 2 do artigo 109.°
4—O artigo llO.° passa a constituir o n.0 2 do novo artigo 109.°,
sendo o seu texto substituído por:
2. Para desenvolver e diversificar as relações económicas
externas e salvaguardar a independência nacional, incumbe ao
Estado regular as operações de comércio externo, nomeadamente
atrav de empresas públicas ou outros tipos de empresas.

ARTIGO

90.0

É aditado um novo artigo 110.0, com a seguinte redacção:
ARTIGO

110.0

(Protecção do consumidor)
1. Os consumidores têm direito à formação e à informação,
à protecção da saúde, da segurança e dos seus interesses econó
micos e à reparação de danos.
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2. A publicidade é disciplinada por lei, sendo proibidas todas
as formas de publicidade oculta, indirecta ou dolosa.
3. As associações de consumidores e as cooperativas de con
sumo tèm direito, nos termos da lei, ao apoio do Estado e a
ser ouvidas sobre as questões que digam respeito à defesa dos
consumidores.
ARTIGO 91.°
No n.° 1 do artigo 113.° é suprimida a expressão «o Conselho
da Revolução».
ARTIGO 92
O artigo 115.° passa a constituir o novo n.° 3 do artigo 3.
ARTIGO 93.
É aditado um novo artigo 115.°, com a seguinte redacção:
ARTIGO 115.°

(Actos normativos)
1. São actos legislativos as leis, os decretos-leis e os decretos
legislativos regionais.
2. As leis e os decretos-leis têm igual valor, sem prejuízo
da subordinação às correspondentes leis dos decretos-leis publi
cados no uso de autorização legislativa e dos que desenvolvam
as bases gerais dos regimes jurídicos.
3. Os deoretos legislativos regionais versam sobre matérias
de interesse específico para as respectivas regiões e não reserva
das à Assembleia da República ou ao Governo, não podendo
dispor contra as leis gerais da República.
4. São leis gerais da República as leis e os decretos-leis cuja
razão de ser envolva a sua aplicação sem reservas a todo o
território nacional.
5. Nenhuma lei pode criar outras categorias de actos legis
lativos ou conferir a actos de outra natureza o poder de, com
eficácia externa, interpretar, integrar, modificar, suspender ou
revogar qualquer dos seus preceitos.
6. Os regulamentos do Governo revestem a forma de decreto
regulamentar quando tal seja determinado pela lei que regula
mentam, bem como no caso de regulamentos independentes.
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7. Os regulamentos devem indicar expressarnente as leis que
visam regulamentar ou que definem a competência subjectiva e
objectiva para a sua emissão.

ARTIGO 94.”
1
No n.° 2 do artigo 1 16.° é aditada a expressão «permanente»
entre «obrigatório» e «e único».
2—O n.° 6 do artigo 116.” passa a constituir o n.° 7 do mesmo
artigo, sendo o seu texto substituido por:
—

7. O julgamento da regularidade e da validade dos actos
de processo eleitoral compete aos tribunais.
3
Ë aditado ao artigo 116.” um novo n.° 6, com a seguinte
redacção:
—

6. No acto de dissolução de órgãos colegiais baseados no
sufrágio directo tem de ser marcada a data das novas eleições,
que se realizarão nos noventa dias seguintes e pela lei eleitoral
vigente ao tempo da dissolução, sob pena de inexistência jurídica
daquele acto.

ARTIGO

950

É aditado ao artigo 117.” um n.° 3, com a seguinte redacção:
3. Os partidos políticos representados na Assembleia da Re
pública e que não façam parte do Governo gozam, designadamente, do direito de ser informados regular e directamente pelo
Governo sobre o andamento dos principais assuntos de interesse
público.
ARTIGO 96.°

O n.° 2 do artigo 119.” é substituído por dois novos números,
2 e 3, com a seguinte redacção:
2. As deliberações
a presença da maioria
3. Salvo nos casos
respectivos regimentos,
tomadas à pluralidade
para o apuramento da

dos órgãos colegiais são tomadas com
do número legal dos seus membros.
jrevistos na Constituição, na lei e nos
as deliberações dos órgãos colegiais são
de votos, não contando as abstenções
maioria.
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ARTIGO 97.°
1—A epígrafe do artigo 120.° é substituída por:
(Estatuto dos titulares dos cargos políticos)
2—É aditado ao artigo 120.° um novo n.D 2, com a seguinte
redacção:
2. A lei dispõe sobre os deveres, responsabilidades e incom
patibilidades a que estão sujeitos os titulares dos cargos políticos,
bem como sobre os respectivos direitos, regalias e imunidades.
3
artigo.

—

O n.° 2 do artigo 120.° passa a constituir o n.° 3 do mesmo

ARTIGO 98.°
1 —É suprimido o n.° 1 do artigo 122.°
2—O n.° 2 do artigo 122.° passa a constituir o n.° 1 do mesmo
artigo, sendo o seu texto substituído por:
1. São publicados no jornal oficial, Diário da República:
a) As leis constitucionais;
b) As convenções internacionais e os respectivos avisos de
ratificação;
c) As leis, os decretos-leis e os decretos legislativos regio
nais;
d) Os decretos do Presidente da República;
e) As resoluções da Assembleia da República e das Assem
bleias Regionais dos Açores e da Madeira;
regimentos da Assembleia da República, do Conselho
Os
f)
de Estado e das Assembleias Regionais dos Açores e da
Madeira;
g) As decisões do Tribunal Constitucional, bem como as
dos outros tribunais a que a lei confira força obrigatória
geral;
h) Os decretos regulamentares e os demais decretos e regu
lamentos do Governo, bem como os decretos dos Minis
tros da República para as regiões autónomas e os decretos
regulamentares regionais.
O n.° 3 do artigo l22.° é substituído por:
3. A lei determina as formas de publicidade dos demais
actos e as consequências da sua falta.

3

—
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4—O n.° 4 do artigo 122.° passa a constituir o novo n.° 2 do
mesmo artigo, sendo o seu texto substituído por:
2. A falta de publicidade dos actos previstos no número
anterior e de qualquer acto de conteúdo genérico dos órgãos
de soberania, das regiões autónomas e do poder local implica
a stia ineficácia jurídica.

ARTIGO 9:90
O texto do artigo 123.0 é substituído por:
O Presidente da República representa a República Por
tuguesa, garante a independência nacional, a unidade do Estado
e o regular funcionamento das instituições democráticas e é,
por inerência, Comandante Supremo das Forças Armadas.

ARTIGO lO0.°
O n.° 2 do artigo 126.° é substituído por:
2. Se o Presidente da República renunciar ao cargo, não
poderá candidatar-se nas eleições imediatas nem nas que se rea
lizem no quinquénio imediatamente subsequente à renúncia.

ARTIGO 101.0
1
No n.° 2 do artigo 127.° é substituida a expressão «Supremo
Tribunal de Justiça» pela expressão «Tribunal Constitucional».
2— É aditada ao n.° 3 do artigo 127.0 a expressão «ou de qual
quer outro facto que o incapacite para o exercício da função pre
sidencial» entre «candidato» e «será reaberto».
—

ARTIGO 102.°
1

—

Os n.°’ 1 e 2 do artigo 128.° são substituidos por:

1. O Presidente da República será eleito entre o sexagésimo
e o trigésimo dia anteriores ao termo do mandato do seu ante
cessor ou posteriores à vagatura do cargo.
2. A eleição não poderá efectuar-se nos noventa dias ante
riores ou posteriores à data das eleições para a Assembleia da
República, sendo automaticamente prolongado o mandato do
Presidente cessante pelo período necessário.
2—É suprimido o n.0 3 do artigo 128.°
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ARTIGO 103.°
Ë aditada no fim do n.° 1 do artigo 129.° a expressão «, não
se considerando como tal os votos em branco».
ARTIGO 104.°
1
No n.° 1 do artigo 1 30.° é suprimida a exjressão «ou, no
caso de esta se encontrar dissolvida, perante o Supremo Tribunal
de Justiça».
2—No n.° 3 do artigo 13O. a expressão «defender e fazer cum
prir» é substituida pela expressão «defender, cumprir e fazer cum
prir».
—

ARTIGO 105.°
Os n.° 1 e 2 do artigo 132. são substituídos por:
1. O Presidente da República não pode ausentar-se do
território nacional sem o assentimento da Assembleia da Re
pública ou da sua Comissão Permanente, se aquela não estiv
em funcionamento.
2. O assentimento é dispensado nos casos de passagem em
trânsito ou de viagem sem carácter oficial de duração não supe
rior a cinco dias, devendo, porém, o Presidente da República
dar prévio conhecimento delas à Assembleia da República.

ARTIGO 106.°
1

—

O n.° 2 do artigo 133.° é substituido por:

2. A iniciativa do processo cabe à Assembleia da República,
mediante proposta de um quinto e deliberação aprovada por
maioria de dois terços dos Deputados em efectividade de fun
ções.
2—Ao n. 3 do artigo 133.° é aditada, no fim, a expresso
«e a impossibilidade de reeleição».
3—Ão n.° 4 do artigo l33.° é aditada, no fim, a expressão
«perante os tribunais comuns».

ARTIGO 1O7.°
1

—

O n.° 1 do artigo l34.° é substituído por:

1. O Presidente da República pode renunciar ao mandato
em mensagem dirigida à Assembleia da República.
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2—O n.° 2 do artigo 134.° é substituído por:
2. A renúncia torna-se efectiva com o conhecimento da
mensagem pela Assembleia da República, sem prejuízo da sua
ulterior publicação no Diário da República.

ARTIGO 108.0
Os n.°

1 e 2 do artigo 135.° são substituidos por:

1. Durante o impedimento temporário do Presidente da Re
pública, bem como durante a vagatura do cargo até tomar
posse o novo Presidente eleito, assumirá as funções o Presidente
da Assembleia da República ou, no impedimento deste, o seu
substituto.
2. Enquanto exercer interinamente as funções de Presidente
da República, o mandato de Deputado do Presidente da Assem

bleia da República ou do seu substituto suspende-se automatica
mente.

ARTIGO 109.°
1 —A epígrafe do artigo 136.° é substituida por:
(Competência quanto a outros órgãos)
2—As alíneas a), b), e) e

)

do artigo l36.° são substituIdas por:

a) Presidir ao Conselho de Estado;
b) Marcar o dia das eleições do Presidente da República,
dos Deputados à Assembleia da República e às assem
bleias regionais, de harmonia com a lei eleitoral;
e) Dissolver a Assembleia da República, observado o dis
posto no artigo 175.°, ouvidos os partidos nela repre
sentados e o Conselho de Estado;
f) Nomear o Primeiro-Ministro, nos termos do n.° 1 do
artigo 190;
3—É aditada ao artigo

136.0

uma nova alínea g), com a seguinte

redacção:
g) Demitir o Governo, nos termos do n.° 2 do artigo 198.0,
e exonerar o Primeiro-Ministro, nos termos do n.0 4

do artigo 189.°
4—As alineas g) e h) do artigo 136.° passam a constituir, res
pectivamente, as novas alíneas h) e 1) do mesmo artigo.
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5—A alínea i) do artigo 136.° passa a constituír a nova ali
j) do mesmo artigo, sendo o seu texto substituído por:
j) Dissolver os órgãos das regiões autónomas, por iniciativa
própria ou sob proposta do Governo, ouvidos a Assem
bleia da República e o Conselho de Estado;

6—É suprimida a alínea j) do artigo 136.°
7—É aditada ao artigo l36.° uma nova alínea 1), com a se
guinte redacção:

1) Nomear e exonerar, sob proposta do Governo e ouvido
o Conselho de Estado, os Ministros da República para
as regiões autónomas;
A alínea 1) do artigo l36. passa a constituir a alínea m)
8
mesmo
artigo, sendo o seu texto substituído por:
do
—

rn) Nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o pre

sidente do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da
República;
9—São aditadas ao artigo 136.° três alíneas, n), o) e p), com
a seguinte redacção:
n) Nomear cinco membros do Conselho de Estado e dois

vogais do Conselho Superior da Magistratura;
o) Presidir ao Conselho Superior de Defesa Nacional;

p) Nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o Chefe
do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
quando exista, e os Chefes de Estado-Maior dos três
ramos das Forças Armadas, ouvido, nestes dois últimos
casos, o Chefe do EstadoMaior-General das Forças
Armadas.
ARTIGO 1 lO.°
1 —São suprimidos os n.° 2 e 3 do artigo 137.°, passando o
n.° 1 a constituir o texto do mesmo artigo.
2—As alíneas a), b) e c) do artigo 137. são substituidas por:
a) Exercer as funções de Comandante Supremo das Forças
Armadas;
b) Promulgar e mandar publicar as leis, os decretos-leis
e os decretos regulamentares, bem como assinar os res
tantes decretos do Governo;

(
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c) Declarar o estado de sítio ou o estado de emergência,
observado o disposto nos artigos 19.° e l41.°;
3
Na alínea d) do artigo 137.° é suprimida a expressão «ouvido
o Conselho da Revolução».
4—Ë aditada no fim da alínea e) do artigo 137.° a expressão
«ouvido o Governo».
5—São aditadas ao artigo 137.° quatro alíneas, 1), g), h) e i),
com a seguinte redacção:
—

f) Requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação pre
ventiva da constitucionalidade de normas constantes de
Leis, decretos-leis e convenções internacionais;
g) Requerer ao Tribunal Constitucional a declaração da
inconstitucionalidade de normas jurídicas, bem como a
verificação da existência de inconstitucionalidade por
omissão;
h) Praticar os actos relativos ao território de Macau pre
vistos no respectivo estatuto;
i) Conferir condecorações, nos termos da lei, e exercer a
função de grão-mestre das ordens honorificas portuguesas.

ARTIGO lll.°
A alínea c) do artigo 138.° é substituída por:
c) Declarar a guerra em caso de agressão efectiva ou imi

nente e fazer a paz, sob proposta do Governo,
o Conselho de Estado e mediante autorização da
bleia da República, ou, quando esta não estiver
nem for possível a sua reunião imediata, da sua
são Permanente.

ouvido
Assem
reunida
Comis

ARTIGO l’l2.°
1 —Os n.° 1 e 2 do artigo 139.° são substituídos por:
1. No prazo de vinte dias contados da recepção de qualquer
decreto da Assembleia da República para ser promulgado como
lei, ou da publicação da decisão do Tribunal Constitucional que
não se pronuncie pela inconstitucionalidade de norma dele cons
tante, deve o Presidente da República promulgá-lo ou exercer
o direito de veto, solicitando nova apreciação do diploma em
mensagem fundamentada.
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2. Se a Assembleia da República confirmar o voto por
maioria absoluta dos Deputados em efectividade de funções,
o Presidente da República deverá promulgar o diploma no prazo
de oito dias a contar da sua recepção.
2— O proémio do n.° 3 do artigo l39. é substituído por:
3. Será, porém, exigida maioria de dois terços dos Deputa
dos presentes, desde que superior à maioria absoluta dos De
putados em efectividade de funções, para a confirmação de
decretos que respeitem às seguintes matérias:
A alínea a) do n.° 3 do artigo 139.° passa a constituir a
3
nova alinea c) do mesmo número, sendo o seu texto substituido por:
—

c) Limites entre os sectores da propriedade pública, privada

e cooperativa;
4—As alineas b), c) e d) do n.° 3 do artigo 139.° passam a
constituir, respectivamente, as novas alineas a), d) e g) do mesmo
número.
5 São aditadas ao n.° 3 do artigo 139.° três novas alíneas,
b), e) e f), com a seguinte redacção:
—

b) Regimes do estado de sítio e do estado de emergência;
e) Bases gerais da organização e do funcionamento das

f)

Forças Armadas;
Organização, funcionamento e processo do Tribunal Cons
titucional;

6—É aditado ao artigo 139.° um novo n.° 4, com a seguinte
redacção:
4. No prazo de quarenta dias contados da recepção de
qualquer decreto do Governo para ser promulgado, ou da publi
cação da decisão do Tribunal Constitucional que não se pro
nuncie pela inconstitucionalidade de norma dele constante, deve
o Presidente da República promulgá-lo ou exercer o direito de
veto, comunicando por escrito ao Governo o sentido do veto.
7—O n.° 4 do artigo 139.° passa a constituir o n° 5 do mesmo
artigo, sendo a expressão «dos artigos 277° e 278.°’ substituida pela
expressão «dos artigos 278.° e 279.°.
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ARTIGO 113.°
É aditado um novo artigo 140.°, com a seguinte redacção:
ARTIGO 140.°

(Falta de promulgação ou de assinatura)
A falta de promulgação ou de assinatura pelo Presidente
da República de qualquer dos actos previstos na alinea b) do
artigol37.° implica a sua inexistência jurídica.
ARTIGO 114.°

É editado um novo 141°, com a seguinte redacção:
ARTIGO 141.°

(Dedaração do estado de sitio ou do estado
de emergência)
1. A declaração do estado de Sítio OU do estado de erner
gência depende de audição do Governo e de autorização da
Assembleia da República ou, quando esta não estiver reunida
nem for possível a sua reunião imediata, da respectiva Comissão
Permanente.
2. A declaração do estado de sítio ou do estado de emer
gência, quando autorizada pela Comissão Permanente da Assem
bleia da República, terá de ser ratificada pelo Plenário logo
que seja possível reuni-lo.

ARTIGO l15.°
O artigo 140.° passa a constituir o novo artigo 142.°, sendo subs
tituído por:
ARTIGO 142.°
(Actos do Presidente da República Interino)
1. O Presidente da República interino não pode praticar
qualquer dos actos previstos nas alíneas e) e n) do artigo 136.°
2. O Presidente da República interino só pode praticar qual
quer dos actos previstos nas alíneas b), c), f), m) e p) do ar
tigo 136.°, na alínea a) do artigo 137.° e na alínea a) do artigo 138.,
após audição do Conselho de Estado.
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ARTIGO ‘l16.°

1 —O artigo 141.° passa a constituir o novo artigo 143.°, sendo
o seu n.° 1 substituído por:

1. Carecem de referenda do Governo os actos do Presidente
da República praticados ao abrigo das alíneas h), j), 1), m) e p)
do artigo 136.°, das alíneas b), c) e e) do artigo 137.° e das
alíneas a), 1,) e c) do artigo 138.°
2—É suprimido o n.° 2 do artigo 141.°, passando o seu n.0 3
a constituir o n.° 2 do novo artigo 143.°
ARTIGO 117.0
1 —Ë suprimido o título III da parte III da Constituição, que
abrange s artigos 142.° a 149.°
2— Os títulos IV, V, VI, VII, VIII, IX e X da parte III da Cons
tituição passam a constituir, respectivamente, os novos títulos III, IV,
V, VI, VII, VIIt e IX da mesma parte III.
ARTIGO 112.°
É aditado ao título II da parte III um capítulo III, com a seguinte
redacção:
CAPÏTULO III
Conselho de Estado
ARTIGO 144.°
(Definição)
O Conselho de Estado é o órgão político de consulta do
Presidente da República.
ARTIGO 145.°

fCompoição)
O Conselho de Estado é presidido pelo Presidente da Re
pública e composto pelos seguintes membros:

a)
b)
c)
d)

O
O
O
O

Presidente da Assembleia da República;
Primeiro-Ministro;
Presidente do Tribunal Constitucional;
Provedor de Justiça;
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e) Os presidentes dos governos regionais;

y’) Os antigos presidentes da República eleitos na vigência
da Constituição que não hajam sido destituídos do cargo;
g) Cinco cidadãos designados pelo Presidente da República
pelo período correspondente à duração do seu mandato;
h) Cinco cidadãos eleitos pela Assembleia da República, de
harmonia com o princípio da representação proporcional,
pelo peilodo correspondente à duração da legislatura.
ARTIGO 146.°

(Posse e mandato)
1. Os membros do Conselho de Estado são empossados pelo
Presidente da República.
2. Os membros do Conselho de Estado previstos nas alí
neas a) a e) do artigo 145.° mantêm-se em funções enquanto
exercerem os respectivos cargos.
3. Os membros do Conselho de Estado previstos nas ali
neas g) e h) do artigo l45. mantêm-se em funções até à posse
dos que os substituírem no exercício dos respectivos cargos.
ARTIGO 147.°

(Organização e funcionamento)
1. Compete ao Conselho de Estado elaborar o seu regi
mento.
2. As reuniões do Conselho de Estado não são públicas.
ARTIGO 148.°

(Competência)
Compete ao Conselho de Estado:
a) Pronunciar-se sobre a dissolução da Assembleia da Re
pública e dos órgãos das regiões autónomas;
b) Pronunciar-se sobre a demissão do Governo, no caso
previsto no n.° 2 do artigo 198.°;
c) Pronunciar-se sobre a nomeação e a exoneração dos
‘Ministros da República para as regiões autónomas;
d) Pronunciar-se sobre a declaração da guerra e a feitura
da paz;
e) Pronunciar-se sobre os actos do Presidente da República
interino referidos no artigo l42.;
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f) Pronunciar-se nos demais casos previstos na Constituição
e, em geral, aconselhar o Presidente da República no
exercício das suas funØes, quando este lho solicitar.
ARTIGO 149.”

(Emissão dos pareceres)
Os pareceres do Conselho de Estado previstos nas alíneas a)
a e) do artigo 148.” são emitidos na reunião que para o efeito
for convocada pelo Presidente da República e tornados públicos
quando da prática do acto a que se referem.
ARTIGO 119.”
1 —A epígrafe do artigo 156.” é substituida por:
(Início e teimo do mandato)
2—É aditado ao artigo 156.” um novo n.° 1, com a seguinte
redacção:
1. O mandato dos Deputados inicia-se com a primeira reu
nião da Assembleia da República após eleições e cessa com a
primeira reunião após as eleições subsequentes, sem prejuízo da
suspensão ou da cessação individual do mandato.
3
artigo.

—

O texto do artigo 156.° passa a constituir o n.” 2 do mesmo
ARTIGO 120.°

1 —É suprimido o n.° 1 do artigo 151.0, passando o n.”
2 a
constituir o novo n.° 1 do mesmo artigo.
2—É aditado ao artigo 157.” um novo n.” 2, com a seguinte
redacção:

2. A lei determína as demais incompatibilidades.
ARTIGO 121.0
O n.° 1 do artigo 158.° é substituído por:
1. São garantidas aos Deputados condições adequadas ao
eficaz exercício das suas funções, designadamente ao indispen
sável contacto com os cidadãos eleitores.
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ARTIGO 122.
1 —As alíneas a) e b) do artigo l59.’ passam a constituir, res
pectivamente, as novas alíneas b) e c) do mesmo artigo.
2—A alínea c) do artigo 159.° passa a constituir a alínea d)
do mesmo artigo, sendo o sou texto substituido por:

d) Requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer
entidade pública os elementos, informações e publicações
oficiais que considerem úteis para o exercício do seu
mandato;
3 —São aditadas ao artigo 159.° duas novas alíneas, a) e e),
com a seguinte redacção:
a) Apresentar projectos de revisão constitucional;
e) Requerer a constituição de comissões parlamentares de
inquérito.
ARTIGO 123.
No n. 3 do artigo 160.° a expressão «indiciado este» é subs
tituída pela expressão «indiciado este definitivamente».
ARTIGO 124.
1—Na alínea d) do artigo 164.° é suprimida a expressão «ao
Conselho da Revolução ou».

2— No fim da alínea f) do artigo l64.° é aditada a expressão
«e perdões genéricos».
3
As alíneas g) e h) do artigo 164.° são substituídas por:
—

g) Aprovar a lei do Plano e o Orçamento do Estado;

h) Autorizar o Governo a contrair e a conceder empréstimos
e a realizar outras operações de crédito que não sejam
de dívida flutuante, definindo as respectivas condições
gerais, e estabelecer o limite máximo dos avales a con
ceder em cada ano pelo Governo;
4—É suprimida a alínea i) do artigo 164.°, passando a alínea 1)
a constituir a nova alínea 1) do mesmo artigo, sendo o seu texto

substituído por:
i) Aprovar os tratados que versem matéria da sua com
petência legislativa reservada, os tratados de participação
de Portugal em organizações internacionais, os tratados
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de amizade, de paz, de defesa, de rectificação de fron
teiras, os respeitantes a assuntos militares e ainda quais
quer outros que o Governo entenda submeter-lhe;

5—São aditadas ao artigo 164.° duas novas alíneas,
a seguinte redacção:

1) e 1), com

j) Autorizar e confirmar a declaração do estado de sítio e
do estado de emergência;
1) Autorizar o Presidente da República a declarar a guerra
e a fazer a paz;
6—A alínea 1) do artigo 164.° passa a constituir a alínea m)
do mesmo artigo.

ARTIGO l25.
As alíneas b) e e) do artigo 165.° são substituidas por:

b) Apreciar a aplicação da declaração do estado de sítio
ou do estado de emergência;
e) Apreciar, para efeito de reeusa de ratificação ou de alte
ração, os decretos-leis, salvo os feitos no exercício da
competência legislativa exclusiva do Governo;

ARTIGO 126.°
—

A epígrafe e o proémio do artigo l66.° são substituidos por:

(Competência quanto a outros órgos)
Compete à Assembleia da República, relativamente a outros
órgãos:
2—As alíneas a) e b) do artigo 166.° passam a constituir as
novas alíneas d) e e) do mesmo artigo.
3
A alínea e) do artigo 166.° passa a constituir a alínea 1)
do mesmo artigo, sendo suprimida a expressão «ou a suspensãos’.
4— É suprimida a alínea d) do artigo l66.°
5—São aditadas ao artigo l6.° cinco novas alíneas, a), b), c),
g) e h), com a seguinte redacção:
—

a) Testemunhar a tomada de posse do Presidente da Re
pública;
b) Dar assentimento à ausência do Presidente da República
do território nacional;
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ARTIGO 127.°
com a seguinte redacção:
É aditado um novo artigo 167.°,
ARTIGO 167.°
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da cidadania portuguesa;
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territoriais, da zona eco
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das
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j) Regime de criação, extinção e modificação
territorial das
autarquias locais;

1) Consultas directas aos eleitores a nível local;

Restrições ao exercício de direitos por militares
e agentes
militarizados dos quadros permanentes em serviço
efec
tivo;
n) Organização da defesa nacional, definição
dos deveres
dela decorrentes e bases gerais da organização,
do fun
cionamento e da disciplina das Forças Armad
as.

iii)

ARTIGO 128.°
1 —Os artigos 167.° e l’68.° passam a constituir
o novo ar
tigo 168.°, com a seguinte epígrafe:

(Reserva relativa de competência legislativa)
2—O proémío do artigo 167.° passa a constit
uir o proémio do
n.° 1 do novo artigo 168.°, sendo o seu texto
subtituido por:
É da exclusiva competência da Assembleia da
República le
gislar sobre as seguintes matérias, salvo autoriz
ação ao Governo:
3
São suprimidas as alineas a), d),
f), g), 1), n) e u) do ar
tgo 167.°
4—As alíneas b), c), i), o), p), q), r), s) e
t) do artigo 167.°
passam a constituir, respectivamente, as novas
alíneas a), b), s), i),
1)’ 1), n), o) e m) do n.° 1 do novo artigo l68°
5—As alíneas e), h), j) e m) do artigo 167° passam
a cons
tituir, respectivamente, as novas alíneas c),
r), q) e u) do n.° 1 do
novo artigo 168.°, sendo os seus textos substit
uidos por:
c) Definição dos crimes, penas, medidas de segurança
e res
pectivos pressupostos, bem como processo crimin
al;
r) Estatuto das autarquias locais, incluindo o regime
das
finanças locais;
q) Organização e competência dos tribunais e do Minist
ério
Público e estatuto dos respectivos magistrados;
u) Bases do regime e âmbíto da função pública;
—

6—São aditadas ao n.° 1 do novo artigo 168.°
nove alíneas

,
d), e), f), g), h), p), t), v) e x), com a seguinte redacç
ão:
d) Regime geral de punição das infracções disciplinares,
bem como dos actos ilícitos de mera ordenação
social
e do respectivo processo;
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e) Regime geral da requisição e da expropriação por utili

dade pública;

f) Bases do sistema de segurança social e do serviço na
cional de saúde;
g) Bases do sistema de protecção da natureza, do equilibrio
ecológico e do património cultural;
h) Regime geral do arrendamento rural e urbano;
p) Regime geral de elaboração e organização dos orçamen
tos do Estado, das regiões autónomas e das autarquias
locais;
1) Associações públicas, garantias dos administrados e res
ponsabilidade civil da Administração;
v) Estatuto das empresas públicas;
x) Definição e regime dos bens do domínio público.
7—O n. 1 do artigo l68.° passa a consistir o n.° 2 do novo
artigo 168.°, sendo o seu texto substituido por:
2. As leis de autorização legislativa devem definir o objecto,
o sentido, a extensão e a duração da autorização, a qual pode
ser prorrogada.
8—O n. 2 do artigo 168.° passa a constituir o n. 3 do novo
artigo 168.°
9—O n.° 3 do artigo 168.° passa a constituir o n.° 4 do novo
artigo l6$.°, sendo o seu texto substituido por:
4. As autorizações caducam com a demissão do Governo
a que tiverem sido concedidas, com o termo da legislatura ou

com a dissolução da Assembleia da República.

ARTIGO 129.°
1 —Os n.° 2, 3 e 5 do artigo l69. são substituídos por:
2. ‘Revestem a forma de lei os actos previstos nas alíneas b)

a h) e y) do artigo l64.°
3. Revestem a forma de moção os actos previstos nas ali
neas d) e e) do artigo 166.°

5. As resoluções são publicadas independentemente de pro
mulgação.
2—Ao n.° 4 do artigo l69.° é aditada, no fim, a expressão
<bem como os actos da Comissão Permanente previstos nas alíneas e)
e f) do n. 3 do artigo 1 &2.°».
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ARTIGO 130.°
1—Os n.° 1, 2 e 4 do artigo 170.° são substituidos por:
1. A iniciaitva da lei compete aos Deputados, aos grupos
parlamentares e ao Governo, bem como, no respeitante às re
giões autónomas, às respectivas assembleias regionais.
2. Os Deputados, os grupos parlamentares e as assembleias
regionais não podem apresentar projectos de lei, propostas de
lei ou propostas de alteração que envolvam, no ano económico
em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do
Estado previstas no Orçamento.
4. ts projectos e as propostas de lei não votados na sessão
legislativa em que forem apresentados não carecem de ser reno
vados nas sessões legislativas seguintes, salvo termo da legis
latura.
2—São aditados ao artigo 170.° dois números, 5 e 6, com a
seguinte redacção:

5. As propostas de lei caducam com a demissão do Governo
ou, quando da iniciativa da uma assembleia regional, com o
termo da respectiva legislatura.
6. As comissões parlamentares podem apresentar textos de
substituição, sem prejuízo dos projectos e das propostas de lei
a que se referem, quando não retirados.
ARTIGO 131.°
1 —Ë aditado ao artigo l7l. um novo n.° 2, com a seguinte
redacção:
2. A votação compreende uma votação na generalidade, uma
votação na especialidade e uma votação final global.
2—O n.° 2 do artigo 171.° passa a constituir o novo n. 3 do
mesmo artigo.
3—O n.° 3 do artigo l7l.° passa a constituir o n. 4 do mesmo
artigo, sendo o seu texto substituído por:

4. São obrigatoriamente votadas na especialidade pelo Pie
nário as leis sobre matérias previstas nas alíneas a), c), d) e j)
do artigo 167.°, bem como nas alíneas r) e s) do artigo 168.°
4—É aditado ao artigo 17l.° um n.° 5, com a seguinte redacção:

5. A lei prevista na alínea m) do artigo 167.° carece de
aprovação por maioria de dois terços dos Deputados presentes,
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desde que superior à maioria absoluta dos Deputados em efec
tividade de funções.

ARTIGO 132.°
1 —Os n.° 1 e 2 do artigo 172 são substituídos por um novo
n.° 1, com a seguinte redacção:
1. Os decretos-leis, salvo os aprovados no exercício da com
petência legislativa exclusiva do Governo, podem ser submetidos
a apreciação da Assembleia da República, para efeitos de altera
ção ou de recusa de ratificação, a requerimento de dez Deputa
dos, nas primeiras dez reuniões plenárias subsequentes à publi
cação.
2— O n.° 3 do artigo 172 passa a constituir o novo n.° 2 do
mesmo artigo, sendo o seu texto substituído por:
2. Requerida a apreciação, e no caso de serem apresentadas
propostas de alteração, a Assembleia poderá suspender, no todo
ou em parte, a vigência do decreto-lei até à publicação da lei
que o vier a alterar ou até à rejeição de todas aquelas pro
postas.
3
O n.° 4 do artigo 172.” passa a constituir o novo n.° 3 do
mesmo artigo, sendo-lhe aditada, no •fim, a expressão «e não poderá
voltar a ser publicado no decurso da mesma sessão legislativa».
—

ARTIGO 133.°
1
O texto do artigo 173.’ passa a constituir o n.° 1 do mesmo
artigo, sendo substituído por:
—

1. A Assembleia da República pode, por iniciativa de qual
quer Deputado ou grupo parlamentar, ou do Governo, declarar
a urgência do processamento de qualquer projecto ou proposta
de lei ou de resolução.
2—Ë aditado ao artigo 173.° um n.° 2, com a seguinte redacção:
2. A Assembleia pode ainda, por iniciativa das assembleias
regionais dos Açores ou da Madeira, declarar a urgência do
processamento de qualquer proposta de lei da sua iniciativa.
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ARTIGO 134.°
No n.° 1 do artigo 174. é substituida a expressão «anos»
1
«sessões legislativas».
2—O n.° 2 do artigo i74.° é substituído por:
—

por

2. No caso de dissolução, a Assembleia então eleita inicia
nova legislatura cuja duração será inicialmente acrescida do tempo
necessário para se completar o período correspondente à sessão
legislativa em curso à data da eleição.
3—É suprimido o n.° 3 do artigo 174.°
ARTIGO 135.°
1 —É suprimido o n.° 1 do artigo 175.°
2— Os n.° 2 e 3 do artigo 175.° passam a constituir, respectivamente, os novos n.° 1 e 2 do mesmo artigo, sendo os seus textos
substituídos por:
1. A Assembleia da República não pode ser dissolvida nos
seis meses posteriores à sua eleição, no último semestre do man
dato do Presidente da República ou durante a vigência do estado
de sitio ou do estado de emergência.
2. A inobservância do disposto no número anterior deter
mina a inexistência jurídica do decreto de dissolução.
3—É aditado ao artigo 175.° um novo n.° 3, com a seguinte
redacção:
3. A dissolução da Assembleia não prejudica a subsistência
do mandato dos Deputados, nem da competência da Comissão
Permanente, até à primeira reunião da Assembleia após as subse
quentes eleições.

ARTIGO 136.°
O artigo 176.° é substituído por:
ARTIGO 176.°
(Reunião após eleições)
1. A Assembleia da República reúne por direito próprio
no terceiro dia posterior ao apuramento dos resultados defini
tivos das eleições ou, tratando-se de eleições por termo de legis
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latura, se aquele dia recair antes do termo desta, no primeiro
dia da legislatura subsequente.
2. Recaindo aquela data fora do período de funcionamento
efectivo da Assembleia, esta reunir-se-á para efeito do disposto
no artigo 178.’

ARTIGO 137.
1 —A epígrafe do artigo 177.’ é substituída por:
(Sessão legislativa, período de funcionamento

e convocação)
2—Ë aditado ao artigo 177.’ um novo n.° 1, com a seguinte
redacção:
1. A sessão legislativa tem a duração de um ano e inicia-se
a 15 de Outubro.
3
Os o.” 1 e 2 do artigo 177.’ passam a constituir, respectivamente, os novos n.°’ 2 e 3 do mesmo artigo, sendo substituidos por:
—

2. O período normal de funcionamento da Assembleia da
República decorre de 15 de Outubro a 15 de Junho, sem pre
juízo das suspensões que a Assembleia deliberar por maioria
de dois terços dos Deputados presentes.
3. Fora do período indicado no número anterior, a Assem
bleia da República pode funcionar por deliberação do Plenário,
prorrogando o período normal de funcionamento, por iniciativa
da Comissão Permanente ou, na impossibilidade desta e em caso
de grave emergência, por iniciativa de mais de metade dos De
putados.
4— O n.° 3 do artigo 177.’ passa a constituir o n.° 4 do mesmo
artigo.
ARTIGO ‘13$.’
O texto do artigo 178.’ é substituído por:
Compete à Assembleia da República:
a) Elaborar e aprovar o seu regimento, nos termos da Cons
tituição;
b) Eleger por maioria absoluta dos Deputados em efectividade
de funções o seu Presidente e os demais membros da
Mesa, sendo os quatro VicePresidentes eleitos sob pro
posta dos quatro maiores grupos parlamentares;
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e) Constituir a Comissão Permanente e as restantes comis
sões.

ARTIGO l39.°
1—Na epígrafe do artigo 180.° é suprimida a expressão «nas
reuniões p1enárias>.

2—Os

n.°0

1 e 2 do artigo 180.0 são substituídos por:

1. Os Ministros têm o direito de comparecer às reuniões
plenárias da Assembleia da República, podendo ser coadjuvados
ou substituídos pelos Secretários de Estado, e uns e outros usar
da palavra, nos termos do regimento.
2. Serão marcadas reuniões em que os membros do Governo
estarão presentes para responder a perguntas e pedidos de escla
recimento dos Deputados, formulados oralmente ou por escrito,
as quais se realizarão com a periodicidade mínima fixada no
regimento e em datas a estabelecer por acordo com o Governo.
3 —Ë aditado ao artigo
do artigo 181.°

108.°

um n.° 3, cujo texto é o do n.° 2

RTIGO

140.0

1—O n.° 2 do artigo 18l.° passa a constituir o n.° 3 do ar
tigo 180.°, sendo aditado ao artigo l81.° um novo n.° 2, com a
seguinte redacção:
2. A composição das comissões corresponde à representativi
dade dos partidos na Assembleia da República.
2—São aditados ao artigo 181.° três números, 4, 5 e 6, com
a seguinte redacção:
4. Sem prejuízo da sua constituição nos termos gerais,
as comissões parlamentares de inquérito são obrigatoriamente
constituídas sempre que tal seja requerido por um quinto dos
Deputados em efectividade de funções, até ao limite de uma
por Deputado e por sessão legislativa.
5. As comissões parlamentares de inquérito gozam de pode
res de investigação próprios das autoridades judiciais.
6. As presidências das comissões são no conjunto repartidas
pelos grupos parlamentares em proporção com o número dos
seus Deputados.
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ARTIGO 14l.°

1

—

O n.° 1 do artigo 1 82.° é substituído por:

1. Fora do período de funcionamento efectivo da Assem
bleia da República, durante o período em que ela se encontrar
dissolvida, e nos restantes casos previstos na Constituição, fun
ciona a Comissão Permanente da Assembleia da República.

2— É aditado ao artigo 1 $2.° um novo n.° 2, com a seguinte
redacção:
2. A Comissão Permanente é presidida pelo Presidente da
Assembleia da República e composta pelos Vice-Presidentes e
por Deputados indicados por todos os partidos, de acordo com
a respectiva representatividade na Assembleia.
3
O n.° 2 do artigo 182.° passa a constituir o n.° 3 do mesmo
artigo, sendo suprimida a alínea e) e aditadas duas novas alineas,
e) e j), com a seguinte redacção:
—

e) Dar assentimento à ausência do Presidente da República

do território nacional;

J) Autorizar o Presidente da República a declarar o estado
de sítio ou o estado de emergência, a declarar a guerra
e a fazer a paz.
4 É aditado ao artigo 1$2.° um n.° 4, com a seguinte redacção:
4. No caso da alínea .f) do número anterior, a Comissão
Permanente promoverá a convocação da Assembleia no prazo
mais curto possível.
ARTIGO 142.°
São aditadas ao ii.° 2 do artigo l83.° quatro alíneas, f), g), h)
e i), com a seguinte redacção:
f) Exercer iniciativa legislativa;
g) Apresentar moções de rejeição do programa do Governo;
h) Apresentar moções de censura ao Governo;
i) Ser informado, regular e directamente, pelo Governo,
sobre o andamento dos principais assuntos de interesse
público.
ARTIGO l43.°
Ë suprimido o n.° 2 do artigo l85.°
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ARTIGO 144.°
O

n.° 1 do artigo 188.°

é substituído por:

1. Não havendo Vice-PrimeiroMinistro, o Primeiro-Ministro

é substituído na sua ausência ou no seu impedimento pelo Minis
tro que indicar ao Presidente da República ou, na falta de tal
indicação, pelo Ministro que for designado pelo Presidente da
República.
ARTIGO 145.°
1—A epigrafe do artigo l89.° é substituida por:
(Início e cessaçíio de funções)

2—No n.° 1 do artigo 189.° é aditada a expressão «iniciam-se
com a sua posse e» entre «Primeiro-Ministro» e «cessam.
3
O n.° 2 do artigo 189.° é substituído por:
2. As funções dos restantes membros do Governo iniciam-se
com a sua posse e cessam com a sua exoneração ou com a exo
neração do Primeiro-Ministro.
—

4—No n.° 3 do artigo 189.° é aditada a expressão «ainda» entre
«cessam» e «com a exoneração».
5—O n.° 4 do artigo 189.° é substituído por:
4. Em caso de demissão do Governo, o Primeiro-Ministro
do Governo cessante é exonerado na data da nomeação e posse
do novo Primeiro-Ministro.
6—É aditado ao artigo 1891.° um n.° 5, com a seguinte redacção:
5. Antes da apreciação do seu programa pela Assembleia
da República, ou após a sua demissão, o Governo limitar-se-á
à prática dos actos estritamente necessários para assegurar a
gestão dos negócios públicos.

ARTIGO 146.°
No n.° 1 do artigo 190.° é suprimida a expressão «o Conselho
da Revolução e».
ARTIGO 147.°
O texto do artigo 191.° é substituído por:
Do programa do Governo constarão as principais orienta
ções políticas e medidas a adoptar ou a propor nos diversos
domínios da actividade governamentai.
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ARTIGO 148.°
O artigo 193.° é substituido por:
ARTIGO 193.°
(Responsabilidade do Governo)

O Governo é responsável perante o Presidente da República
e a Assembleia da República.
ARTIGO 149.
Na epígrafe do artigo 194.0 é suprimida a expressão «poli
ii
tica».
2—Nos n.°0 1 e 2 do artigo 194.° é suprimida a expressão
«politicamente» e substituida a expressão «responsabilidade governa
mental» pela expressao «responsabilidade política do Governo».
No n.° 3 do artigo 194.0 é suprimida a expressão «poli
3
ticamente».
—

—

ARTIGO 15O.
Na epígrafe do artigo 195.° é suprimida a expressão «pela
1
Assembleia da República».
2—Os n.°8 1 e 3 do artigo 195.° são substituidos por:
—

1. O programa do Governo é submetido à apreciação da
Assembleia da República, através de uma declaração do Primeiro-Ministro, no prazo máximo de dez dias após a sua nomeação.
3. O debate não pode exceder três dias e até ao seu encer
ramento pode qualquer grupo parlamentar propor a rejeição do
programa ou o Governo solicitar a aprovação dc um voto de
confiança.
ARTIGO 151.°
—

A epígrafe do artigo 198.° é substituída por:

(Demissão do Governo)
2—São aditadas ao n.° 1 do artigo 198.° três novas alineas, a),

b) e c), com a seguinte redacção:
a) O início de nova legislatura;
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b) A aceitação pelo Presidente da República do pedido de
demissão apresentado pelo Primeiro-Ministro;

c) A morte ou a impossibilidade física duradoura do irimeiro
-Ministro;
3—As alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 198.° passam a cons
tituir, respectivamente, as alíneas d) e e) do mesmo número.

4—A alínea c) do n.° 1’ do artigo 198.° passa a constituir a
alínea f) do mesmo número, sendo o seu texto substituido por:

f) A aprovação de uma moção de censura por maioria
absoluta dos Deputados em efectividade de funções.

5—Os n.°’ 2 e 3 do artigo 19$.° são suprimidos.
6—É aditado ao artigo l98.° um novo n.° 2, com a seguinte
redacção:
2. O Presidente da República só pode demitir o Governo
quando tal se torne necessário para assegurar o regular fun
cionamento das instituições democráticas, ouvido o Conselho de
listado.
ARTrIGO 152.°

1

—

A epígrafe do artigo 199. é substituída por:
(Efectivaçilo da responsabilidade criminal
dos membros do Governo)

2
Ë suprimido o n.’ 1 do artigo 199.°
3
O n.° 2 do artigo 1 99.° passa a constituir o texto do mesmo
artigo, sendo substituido por:
—

—

Movido procedimento criminal contra um membro do Go
verno, e indiciado este definitivamente por despacho de pro
núncia ou equivalente, salvo no caso de crime punível com
pena maior, a Assembleia da República decide se o membro
do Governo deve ou não ser suspenso para efeito do seguimento
do processo.
ARTIGO 153.
1 —Na alínea a) do artigo 200.° a expressão «artigo 14l.° é
substituida pela expressão «artigo 143.°.
2—A alínea e) do artigo 2OO. é substituída por:

e) Aprovar os acordos internacionais, bem como os trata
dos cuja aprovação não seja da competência da Assem
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bleia da República ou que a esta não tenham sido
submetidos;
3 —São aditadas ao artigo 200.° quatro alíneas, d), e), f) e g),
com a seguinte redacção:

d) Apresentar propostas de lei e de resolução à Assembleia
da República;
e) Pronunciar-se sobre a declaração do estado de sítio ou

do estado de emergência;

f) Propor ao Presidente da República a declaração da guerra
ou a feitura da paz;
g) Apresentar à Assembleia da República, nos termos da
alínea d) do artigo 165.°, as contas do Estado e das
demais entidades públicas que a lei determinar;

4—A alínea d) do artigo 200.° passa a constituir a alínea h)
dc) mesmo artigo.
5—É aditado ao artigo 200.° um n.° 2, com a seguinte redacção:
2. A aprovação pelo Governo de tratados e de acordos
internacionais reveste a forma de decreto.
ARTIGO 154.°
1—Na alínea a) do n.° 1 do artigo 201.° é suprimida a expres
são «ao Conselho da Revolução ou».
2—Na alínea b) do n.° 1 do artigo 20l.° a expressão «matérias
substituída pela expressão «matérias de reserva rela
reservadas à»
tiva da».
3
O n.° 3 do artigo 20l.° é suprimido.
4—É aditado ao artigo 201.° um novo n.° 3, com a seguinte
redacção:
—

3. Os decretos-leis previstos nas alíneas b) e c) do n. 1
devem invocar expressamente a lei de autorização legislativa ou
a lei de bases ao abrigo da qual são aprovados.
ARTIGO 155.°
As alíneas b) e d) do artigo 2Q2.° são substituidas por:
b) Fazer executar o Orçamento do Estado;
d) Dirigir os serviços e a actividade da administração directa
do Estado, civil e militar, superintender na administra
ção indirecta e exercer a tutela sobre a administração
autónoma;
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ARTIGO 156.°
As alíneas ri) e e) do n.° 1 do artigo 203.° são substituídas por:

cl) Aprovar os decretos-leis, bem como as convenções inter
nacionais não submetidas à Assembleia da República;
e) Aprovar o Plano;

ARTIGO 157.°
1

—

A alínea b) do n.° 1 do artigo 204.° é substituida por:

b) Dirigir o funcionamento do Governo e as suas relações
de carácter geral com os demais órgãos do Estado;
2—Ë aditada ao n.° 1 do artigo 204.° uma nova alínea e), com
a seguinte redacção:
e) Informar o Presidente da Repéblíca acerca dos assuntos
respeitantes à condução da política interna e externa do
país;
3 —A alínea c) do n.° 1 do artigo 204.° passa a constituir a
alínea d) do mesmo número.
4—A alínea b) do n.° 2 do artigo 204.° é substituida por:

b) Assegurar as relações de carácter geral entre o Governo
e os demais órgãos do Estado, no âmbito dos respec
tivos Ministérios.
5—É aditado ao artigo 204.’ um n.° 3, com a seguinte redacção:
3. Os decretos-leis e os demais decretos do Governo são
assinados pelo Primeiro-Ministro e pelos Ministros competentes
em razão da matéria.

ARTIGO 158.°
O texto do artigo 207.° é substituído por:
Nos feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais
aplicar normas que infrnjarn o disposto na Constituição ou os
princípios nela consignados.

1. Série
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ARTIGO 159.
1

—

A epígrafe do artigo 2l0.° é substituída por:
(Decisões dos tribunais)

2 —Os n.°’ 1 e 2 do artigo 2iO. passam a constituir, respectivamente, os n.°’ 2 e 3 do mesmo artigo.
3 —Ë aditado ao artigo 210.° um novo n.° 1, com a seguinte
redacção:
1. As decisões dos tribunais são fundamentadas nos casos
e nos termos previstos na lei.

ARTIGO
1
Os n.°” 1 e 2 do artigo 212.° são substituidos por um novo
1, com a seguinte redacção:
—

n.°

1. Existem as seguintes categorias de tribunais:
a) O Tribunal Constitucional;
b) Tribunais judiciais de primeira instância, de segunda ins
tância e o Supremo Tribunal de Justiça;
e) O Tribunal de Contas;
d) Tribunais militares.
2—O n.° 3 do artigo 212.° passa a constituir o novo n.° 2 do
mesmo artigo, sendo o seu texto substituído por:
2. Podem existir tribunais administrativos e fiscais, tribunais
marítimos e tribunais arbitrais.
3—São aditados ao artigo 2l2.° dois novos números, 3 e 4,
com a seguinte redacção:
3. A lei determina os casos e as formas em que os
previstos nos números anteriores se podem constituir,
ou conjuntamente, em tribunais de conflitos.
4. Sem prejuízo do disposto quanto aos tribunais
é proibida a existência de tribunais com competência
para o julgamento de certas categorias de crimes.

tribunais
separada
militares,
exclusiva
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ARTIGO 161.”
É aditado um novo artigo 213.”, com a seguinte redacção:

ARTIGO 213.”
(Tribunal Constitucional)
1. Compete ao Tribunal Constitucional apreciar a incons
titucionalidade c a ilegalidade, nos termos dos artigos 277.” e
seguintes.

2. Compete ainda ao ‘Tribunal Constitucional:
a) Verificar a morte e declarar a impossibilidade física per
manente do Presidente da República, bem como verificar
os impedimentos temporários do exercício das suas fun
ções;
b) Verificar a perda do cargo de Presidente da República,
nos casos previstos no n.° 3 do artigo 132.” e no n.° 3
do artigo 133.;
c) Verificar a morte e declarar a incapacidade para o exer
cício da função presidenciaL de qualquer candidato a
Presidente da República, para efeitos do disposto no n.’ 3
do artigo ‘127.”:
d) Verificar previamente a constitucionalidade e a legalidade
das consultas directas aos eleitores a nível local;
e) Exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas pela
Constituição e pela lei.
ARTIGO 162.”
O artigo 2l3.° passa a constituir o novo artigo 2F&°, sendo
suprimido o seu n.° 3.
ARTIGO 163.”
O artigo 214.’ passa a constituir o novo artigo 215.”, sendo
substituida no seu n.° 1 a expressão «artigo anterior» pela expressão
«artigo seguinte».
ARTIGO 164.”
1
O artigo 215.” passa a constituir o novo artigo 214.”
2—O texto do artigo 215.” passa a constituir o n.° 1 do novo
artigo 214.”, sendo substituído por:
—

1. O Supremo Tribunal de Justiça é o órgão superior da
hierarquia dos tribunais judiciais, sem prejuízo da competência
própria do Tribunal Constitucional,

1.° Série
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3—É aditado ao novo artigo 2I4.° um n.° 2, com a seguinte
redacção:
2. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça é eleito
pelos respectivos juizes.

ARTIGO l5.°
1 —Os artigos 216.° e 2il7.° passam a constituir o novo ar
tigo 217.°, com a seguinte epígrafe:
(Júri, participação popular e assessoria técnica)
2— Os n.°’ 1 e 2 do artigo 216.° passam a constituir o n.° 1
do novo artigo 217°, com a seguinte redacção:
1. O júri é composto pelos juízes do tribunal colectivo e
por jurados, intervém no julgamento dos crimes graves e fun
ciona quando a acusação ou a defesa o requeiram.
Os o.°’ ‘1 e 2 do artigo 2l7.° passam a constituir os n.° 2
3
e 3 do novo artigo 217.°
—

ARTIGO 166.°
1 —A epigrafe e o n.’ 1 do artigo 218.° são substituidos por:
(Tribunais militares)
1. Compete aos tribunais militares o julgamento dos crimes
essencialmente militares.
2— Ë aditado ao artigo 218.° um n.° 3, com a seguinte redacção:
3. A lei pode atribuir aos tribunais militares competência
para a aplicação de medidas disciplinares.

ARTIGO 167.°
A epígrafe do capítulo iii do novo título v da parte
Constituição é substituida por:
Estatuto dos juizes

iii

da
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ARTIGO 168.0
1

—

A epígrafe do artigo 22O. é substituída por:
(Magistratura dos tribunais judiciais)

2—O texto do artigo 220.0 passa a constituir o seu n.° 1.
São aditados ao artigo 220.° três números, 2, 3 e 4, com
3
a seguinte redacção:
—

2. A lei determina os requisitos e as regras de recrutamento
dos juizes dos tribunais judiciais de primeira instância.
3. O recnstamento dos juizes dos tribunais judiciais de se
gunda instância faz-se com prevalência do critério do mérito,
por concurso curricular entre juizes da primeira instância.
4. O acesso ao Supremo Tribunal de Justiça faz-se por con
curso curricular aberto aos magistrados judiciais e do Ministério
Público e a outros juristas de mérito, nos termos que a lei
determinar.

ARTIGO 169.°
1

tigo

—

Os artigos 221.0 e 222.° passam a constituir o novo ar
com a seguinte epígrafe:

221.0,

(Garantias e incompatibilidades)
2—Os n.°’ 1 e 2 do artigo 221.0 passam a constituir os n.°
e 2 do novo artigo 221.°
3—Os n.°’ 1 e 2 do artigo 222.0 passam a constituir os n.°’ 3
e 4 do novo artigo 22l.°, sendo substituidos por:
3. Os juizes em exercício não podem desempenhar qualquer
outra função iública ou privada, salvo as funções docentes ou
de investigação científica de natureza jurídica, não remuneradas,
nos termos da lei.
4. Os juizes dos tribunais judiciais em exercício não podem
ser nomeados para comissões de serviço estranhas à actividade
dos tribunais sem autorização do Conselho Superior da Magis
tratura.

1. Série
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ARTIGO 170.0

Ë aditado um novo artigo 222.°, com a seguinte redacção:
ARTIGO 222.0
(Nomeação, colocação, fransferênci3 e promoção
de juízes)
1. A nomeação, a colocação, a transferência e a promoção
dos juízes dos tribunais judiciais e o exercício da acção disci
plinar competem ao Conselho Superior da Magistratura, nos
termos da lei.
2. A lei define as regras e determina a competência para
a colocação, transferência e promoção, bem como para o exer
cício da acção disciplinar em relação aos juízes dos restantes
tribunais, com salvaguarda das garantias previstas na Constituição.
ARTIGO 171.’
1 -—O n.° 1 do artigo 223.’ é substituído por:
1. O Conselho Superior da Magistratura é presidido pelo
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e composto pelos
seguintes vogais:
a) Dois designados pelo Presidente da República, sendo um
deles magistrado judicial;
b) Sete eleitos pela Assembleia da República;
c) Sete juizes eleitos pelos seus pares, de harmonia com o
princípio da representação proporcional.

2—O n.° 2 do artigo 223.° é suprimido.
3—São aditados ao artigo 223.’ dois novos niimeros, 2 e 3,
com a seguinte redacção:
2. As regras sobre garantias e incompatibilidades dos juízes
são aplicáveis a todos os vogais do Conselho Superior da Ma
gistratura.
3. A lei poderá prever que do Conselho Superior da Magis
tratura façam parte funcionários de justiça, eleitos pelos seus
pares, com intervenção restrita à discussão e votação das maté
rias relativas à apreciação do mérito profissional e ao exercício
da

função disciplinar sobre os funcionários de justiça.
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ARTIGO 172.’
O n.° 2 do artigo 226.’ é substituído por:
2. A lei determina as regras da organização e competência
da Procuradoria-Geral da República, a qual compeende um órgão
colegial que incluí membros de entre si eleitos pelos magistrados
do Ministério Público.
ARTIGO 173.’
O n.° 1 do artigo 227.° é substituído por:
1. O regime político-administrativo próprio dos arquipélagos
dos Açores e da Madeira fundamenta-se nas suas características
geográficas, económicas, sociais e culturais e nas históricas aspi
rações autonomistas das populações insulares.
ARTIGO 174.’
1 —O n.° 3 do artigo 228.’ é substituído por:
3. Elaborado o parecer, a Assembleia da República procede
à discussão e deliberação final.
2—É aditado ao artigo 228.° um n.° 4, com a seguinte redacção:
4. O regime previsto nos números anteriores é aplicável às
alterações dos estatutos.
ARTIGO 175.°
1 —É suprimido o n.° 2 do artigo 229.’, passando o seu n.° 1
a constituir o texto do mesmo artigo.
2— No proémio do novo texto do artigo 229.’ a expressão
«as seguintes atribuições)> é substituída pela expressão «os seguin
tes poderes».
3—As alíneas c) e f) do novo texto do artigo 229.’ são subs
tituidas por:
c) Exercer a iniciativa legislativa, nos termos do n.° 1 do

f)

artigo 17O.°, mediante a apresentação à Assembleia da
República de propostas de lei e respectivas propostas de
alteração;
Exercer poder tributário próprio, nos termos da lei, e
dispor das receitas fiscais nelas cobradas e de outras
que lhe sejam atribuídas, e afectá-ias às suas despesas.
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4— São aditadas ao novo texto do artigo 229.° cinco novas
alíneas, g), i), iii), o) e q), com a seguinte redacção:
g) Criar e extinguir autarquias locais, bem como modificar
a respectiva área, nOS termos da lei;
i) Elevar povoações à categoria de vilas ou cidades;
m) Definir actos ilícitos de mera ordenação social e respec
tivas sanções, sem prejuízo do disposto na alínea d) do
artigo 168°;
o) Participar na definição das políticas respeitantes às águas
territoriais, à zona económica exclusiva e aos fundos
marinhos contíguos;
q) Pronunciar-se por sua iniciativa, ou sob consulta dos
órgãos de soberania, sobre as questões da competência
destes que lhes digam respeito.
5—As alineas g), h) e i) do n.° ri do artigo 229.° passam a
constituir, respectivamente, as alíneas h), 1) e 1) do novo texto do
mesmo artigo, sendo substituidas por:

h) Exercer poder de tutela sobre as autarquias locais;
1) Superintender nos serviços, institutos públicos e empresas
públicas e nacionalizadas que exerçam a sua actividade
exclusiva ou predominantemente na região, e noutros
casos em que o interesse regional o justifique;
t) Aprovar o plano económico regional, o orçamento regio
nal e as contas da região e participar na elaboração do
Plano nacional;
6—As alíneas j) e 1) do n.° 1 do artigo 229•.° passam a cons
tituir, respectivamente, as alíneas n) e p) do novo texto do mesmo
artigo.
ARTIGO 176.°
A alínea b) do artigo 230.° é substituida por:

b) Estabelecer restrições ao trânsito de pessoas e bens entre
elas e o restante território nacional, salvo, quanto aos
bens, as ditadas por exigências sanitárias;
ARTIGO 177.°
O n.° 1 do artigo 232.° é substituído por:
1. A soberania da República é especialmente representada,
em cada uma das regiões autónomas, por um Ministro da Re
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pública, nomeado e exonerado pelo Presidente da República,
sob proposta do Governo, ouvido o Conselho de Estado.

ARTIGO 178°

1 —Ë suprimido o n.° 3 do artigo 233°, passando os n.°° 4 e 5
a constituir, respectivamente, os novos n.°° 3 e 4 do mesmo artigo.

2—É aditado no artigo 233.° um novo n.° 5, com a seguinte
redacção:
5. O estatuto dos titulares dos órgãos de governo próprio
das regiões autónomas é definido nos respectivos estatutos político-administrativos.
ARTIGO 179.°
É aditado um novo artigo 234.°, com a seguinte redacção:
ARTIGO 234.°
(Competência exclusiva da assembleia regional)
É da exclusiva competência da assembleia regional o exer
cicio das atribuições referidas na alínea a), na segunda parte
da alínea b), na alínea c), na primeira parte da alínea 1) e nas
alíneas g), í) e rn) do artigo 229.°, bem como a aprovação do
orçamento regional, do plano económico e das contas da região.

ARTIGO l80.°
O artigo 234.° passa a constituir o novo artigo 236.°, sendo
substituído por:
ARTIGO 236.°
(Dissoluçulo dos órgãos regionais)
1. Os órgãos das regiões autónomas podem ser dissolvidos
pelo Presidente da República, por prática de actos contrários
à Constituição, ouvídos a Assembleia da República e o Conselho
de Estado.

2. Em caso de dissolução dos órgãos regionais, o governo
da região é assegurado pelo Ministro da República.

1. Série
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ARTIGO 181.
1 —A epígrafe e os n.°’ 1, 2 e 3 do artigo 235.° são substituí
dos por:
(Assinatura e veto do Ministro da República)
1. Compete ao Ministro da República assinar e mandar pu
blicar os decretos legislativos regionais e os decretos regulamen
tares regionais.
2. No prazo de quinze dias, contados da recepção de qual
quer decreto da assembleia regional que lhe haja sido enviado
para assinatura, ou da publicação da decisão do Tribunal Cons
titucional que não se pronuncie pela inconstitucionalidade de
norma dele constante, deve o Ministro da República assiná-lo
ou exercer o direito de veto, solicitando nova apreciação do
diploma em mensagem fundamentada.
3. Se a assembleia regional confirmar o voto por maioria
absoluta dos seus membros em efectividade de funções, o Mi
nistro da República deverá assinar o diploma no prazo de oito
dias, a contar da sua recepção.

2—Ë aditado ao artigo 235.° um novo a.° 4, com a seguinte
redacção:
4. No prazo de vinte dias, contados da recepção de qual
quer decreto do governo regional que lhe tenha sido enviado
para assinatura, deve o Ministro da República assiná-lo ou re
cusar a assinatura, comunicando por escrito o sentido dessa
recusa ao governo regional, o qual poderá converter o decreto
em proposta a apresentar à assembleia regional.
3
O n.° 4 do artigo 235.° passa a constituir o n.° 5 do mesmo
artigo, sendo o seu texto substituido por:
—

5. O Ministro da República exerce ainda o direito de veto,
nos termos dos artigos 278.° e 279.°
ARTIGO 182.

Ë suprimido o artigo 236.
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ARTIGO 183.°
O n.° 3 do artigo 238.° é substituído por:
3. Nas grandes áreas urbanas e nas ilhas, a lei poderá esta
belecer, de acordo com as suas condições específicas, outras
formas de organização territorial autárquica.

ARTIGO 1:84.0
Ao artigo 241.° é aditado um n.° 3, com a seguinte redacção:
3. Os órgàos das autarquias locais podem efectuar consultas
directas aos cidadãos eleitores recenseados na respectiva área,
por voto secreto, sobre matérias incluídas na sua competência
exclusiva, nos casos, nos termos e com eficácia que a lei esta
belecer.
ARTIGO l85.°
O texto do artigo 242.° é substituído por:
As autarquias locais dispõem de poder regulamentar próprio
nos limites da Constituição, das leis e dos regulamentos emana
dos das autarquias de grau superior ou das autoridades com
poder tutelar.
ARTIGO 186.°
1

—

Os n.°’ 1 e 2 do artigo 243.° são substituídos por:

1. A tutela administrativa sobre as autarquias locais consiste
na verificação do cumprimento da lei por parte dos órgãos autár
quicos e é exercida nos casos e segundo as formas previstas
na lei.
2. As medidas tutelares restritivas da autonomia local são
precedidas de parecer de um órgão autárquico, nos termos a
definir por lei.

2—O n.° 3 do artigo 243.° é suprimido.
3—É aditado ao artigo 243.° um novo n.° 3, com a seguinte
redacção:
3. A dissolução de órgãos autárquicos resultantes de eleição
directa só pode ter por causa acções ou omissões ilegais graves.

l.° Série
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ARTIGO 187.°
É suprimido o artigo 244.°
ARTIGO 188.°
É aditado um novo artigo 244°, com a seguinte redacção:
ARTIGO 244.°
(Pessoal das autarquias locais)
1. As autarquias locais possuem quadros de pessoal próprio,
nos termos da lei.
2. É aplicável aos funcionários e agentes da administração
local o regime dos funcionários e agentes do Estado.
3. A lei define as formas de apoio técnico e em meios
humanos do Estado às autarquias locais, sem prejuízo da sua
autonomia.

ARTIGO 1$9.°
O artigo 249.° é substituído por:
ARTIGO 249.°

(Modificação dos municípios)
A criação ou a extinção de municípios, bem como a alte
ção da respectiva área, é efectuada por lei, precedendo consulta
dos órgãos das autarquias abrangidas.
ARTIGO 190.°
No artigo 250.° é aditada a expressão «, facultativamente.» entre
«câmara municipal e)) e «o conselho municipal)).
ARTIGO 191.°
O texto do artigo 253.° é substituído por:
1. A assembleia municipal pode instituir, como órgão con
sultivo, um conselho municipal.
2. A lei define as regras de composição do conselho muni
cipal, de modo a garantir adequada representação às organiza-
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ções económicas, sociais, culturais e profissionais existentes na
área do município.
ARTIGO 192.

É suprimido o n.° 2 do artigo 254.°, passando o n.° 1 a cons
tituir o texto do mesmo artigo.
ARTIGO 193.°
1

Os n.°’ 1 e 2 do artigo 256.° são substituídos por:
1. As regiões são criadas simultaneamente, ouvidas as assem
bleias municipais, podendo a lei estabelecer diferenciações quanto
ao regime aplicável a cada uma.
2. As áreas das regiões administrativas e das regiões-plano
devem ser correspondentes.
—

ARTIGO l94.
No artigo 257. é aditada a expressão «sem limitação dos res
pectivos poderes,» a seguir à expressão «municípios».

ARTIGO 195.°
O artigo 263.° passa a constituir o novo artigo 295.°
ARTIGO 196.°
O artigo 264.° passa a constituir o novo artigo 263.°
ARTIGO l97.
1
O artigo 265.° passa a constituir o novo artigo 264.°
2
No n.° 2 do novo artigo 264.° é suprimida a expressão «e
pelos não inscritos maiores de 16 anos que comprovem, documen
talmente, a sua qualidade de residente».
—

—

ARTIGO 198.°
Os artigos 266. e 267.° passam a constituir, respectivamente, os
novos artigos 265.° e 266.°
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ARTIGO 199.°
1—O artigo 268.° passa a constituir o novo artigo 267.°

2— O n.° 1 do novo artigo 267.° é substituído por:
1. A Administração Pública será estruturada de modo a
evitar a burocratização, a aproximar os serviços das populações
e a assegurar a participação dos interessados na sua gestão efec
tiva, designadamente por intermédio de associações públicas,
organizações populares de base ou outras formas de representa
ção democrática.
3—O n.° 3 do artigo 268.° passa a constituir o n.° 4 do novo

artigo 267.°
4—É aditado ao novo artigo 267.° um novo n.° 3, com a se
guinte redacção:
3. As associações públicas só podem ser constituídas para

a satisfação de necessidades específicas, não podem exercer
funções próprias das associações sindicais e têm organização
interna baseada no respeito dos direitos dos seus membros e
na formação democrática dos seus árgãos.
ARTIGO 200.°
O artigo 269.° passa a constituir o novo artigo 268.°
2—O n. 2 do artigo 269.° passa a constituir o ri.0 3 do novo
—

artigo 268°, sendo-lhe aditada, no fim, a expressão «independente

mente da sua forma, bem como para obter o reconhecimento de
um direito ou interesse legalmente protegido».
3—É aditado ao novo artigo 26$.° um novo n.° 2, com a se
guinte redacção:
2. Os actos administrativos de eficácia externa estão sujeitos
a notificação aos interessados, quando não tenham de ser oficial
mente publicados, e carecem de fundamentação expressa quando
afectem direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos.

ARTIGO 201.°
1
O artigo 270.° passa a constituir o novo artigo 269.°
2— No n.° 1 do novo artigo 269.° é aditada, no início, a expres
são «No exercício das suas funções,».
Nos n.°’ 1 e 2 do novo artigo 269.° a expressão «funcio
3
nários e agentes do Fstado e das demais entidades públicas» é subs
—

—
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tituída pela xpressão «trabalhadores da Administração Pública e
demais agentes do Estado e outras entidades públicas».
ARTIGO 202.°
Ë aditado um novo artigo 27O., com a seguinte redacção:
ARTIGO 270$’

(Restrições ao exercício de direitos)
A lei pode estabelecer restrições ao exercício dos direitos de
expressão, reunião, manifestação, associação e petição colectiva e à
capacidade eleitoral passiva dos mílitares e agentes militarizados dos
quadros permanentes em serviço efectivo, na estrita medida das exi
gências das suas funções próprias.
ARTIGO 203.°
‘1
No n.° 1 do artigo 272.° a
função» é substituida pela expressão
e é aditada a expressão «e garantir
a «legalidade democrática».
2—É aditado ao artigo 272.° um
—

expressão «A Polícia tem por
«A polícia tem por funções»
a segurança interna» a seguir
n.° 4, com a seguinte redacção:

4. A lei fixa o regime das forças de segurança, sendo a
organização de cada uma delas única para todo o território
nacional.
ARTIGO 204.°
A epígrafe do novo título ix da parte
substituida por:
Defesa nacional

iii

da Constituição é

ARTIGO 205.°
O artigo 273.° é suprimido.

ARTIGO 20&°
É aditado um novo artigo 273., com a seguinte redacção:
ARTIGO 273.°
(Defesa nacional)
1. É obrigação do Estado assegurar a defesa nacional.

l. Série
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2. A defesa nacional tem por objectivos garantir, no res
peito das instituições democráticas, a independência nacional,
a integridade do território e a liberdade e a segurança das po
pulações contra qualquer agressão ou ameaça externas.
ARTIGO 207.°
Os artigos 274.° e 275.° são suprimidos.
‘ARTIGO 208.°
É aditado um novo artigo 274°, com a seguinte redacção:
ARTIGO 274.°
(Conselho Superior de Defesa Nacional)
1. O Conselho Superior de Defesa Nacional é presidido pelo
Presidente da República e tem a composição que a lei deter
minar.
2. O Conselho Superior de Defesa Nacional é o órgão espe
cífico de consulta para os assuntos relativos à defesa nacional
e à organização, funcionamento e disciplina das Forças Arma
das, podendo dispor da competência administrativa que lhe for
atribuída por lei.
ARTIGO 209.°
É aditado um novo artigo 275.°, com a seguinte redacção:
ARTIGO 275.°
(Forças Armadas)
1. Às Forças Armadas incumbe a defesa militar da Re
pública.
2. ‘As forças Armadas compõem-se exclusivamente de cida
dãos portugueses e a sua organização baseia-se no serviço militar
obrigatório e é única para todo o território nacional.
3. As Forças Armadas obedecem aos órgãos de soberania
competentes, nos termos da Constituição e da lei.
4. As Forças Armadas estão ao serviço do povo português,
são rigorosamente apartidárias e os seus elementos não podem
aproveitar-se da sua arma, do seu posto ou da sua função para
qualquer intervenção política.
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5. As Forças Armadas podem colaborar, nos termos da lei,
em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas
e a melhoria da qualidade de vida das jopulaçes.
6. As leis que regulam os regimes do estado de sítio e do
estado de emergência fixam as condições do emprego das Forças
Armadas quando se verifiquem aquelas situações.
ARTIGO 210.°
—

A epígrafe do artigo 276.° é substituída por:
(Defesa da Pátria, serviço militar e serviço cívico)

2—O n.° 3 do artigo 276.° é substituído por:
3. Os que forem considerados inaptos para o serviço militar
armado prestarão serviço mi]itar não armado ou serviço cívico
adequado à sua situação.
Os n.°’ 4, 5 e 6 do artigo 276.° passam a constituir, res
3
pectivamente, os novos n.’ 5, 6 e 7 do mesmo artigo.
É aditado ao artigo 276.° um novo n.° 4, com a seguinte
4
redacção:
—

—

4. Os objectores de consciência prestarão serviço cívico de
duração e penosidade equivalentes à do serviço militar armado.
ARTIGO 211.°
O artigo 277.° passa a constituir o novo artigo 278.°, sendo
o seu texto substituído por:
1. O Presidente da República pode requerer ao Tribunal
Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade de
qualquer norma constante de tratado internacional que lhe tenha
sido submetido para ratificação, de decreto que lhe tenha sido
enviado para promulgação como lei ou como decreto-lei ou de
acordo internacional cujo decreto de aprovação lhe tenha sido
remetido para assinatura.
2. Os Ministros da República podem igualmente requerer ao
Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucio
nalidade de qualquer norma constante de decreto legislativo
regional ou de decreto regulamentar de lei geral da República
que lhes tenham sido enviados para assinatura.

1. Série
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3. A apreciação preventiva da constitucionalidade deve ser
requerida no prazo de cinco dias, a contar da data da recepção
do diploma.
4. O Tribunal Constitucional deve pronunciar-se no prazo
de vinte dias, o qual, no caso do n.° 1, pode ser encurtado pelo
Presidente da República, por motivo de urgência.

ARTIGO 212.°
O artigo 278.° passa a constituir o novo artigo 279.°, sendo
o seu texto substituido por:
1. Se o Tribunal Constitucional se pronunciar pela incons
titucionalidade de norma constante de qualquer decreto ou acordo
internacional, deverá o diploma ser vetado pelo Presidente da
República ou pelo Ministro da República, conforme os casos,
e devolvido ao órgão que o tiver aprovado.
2. No caso previsto no n.° 1, o decreto não poderá ser
promulgado ou assinado sem que o órgão que o tiver aprovado
expurgue a norma julgada inconstitucional ou, quando for caso
disso, o confirme por maioria de dois terços dos Deputados
presentes.
3. Se o diploma vier a ser reformulado, poderá o Presidente
da República ou o Ministro da República, conforme os casos,
requerer a apreciação preventiva da constitucionalidade de qual
quer das suas normas.
4. Se o Tribunal Constitucional se pronunciar pela incons
titucionalidade de norma constante de tratado, este só poderá
ser ratificado se a Assembleia da República o vier a aprovar
por maioria de dois terços dos Deputados presentes.
ARTIGO 213.°
O artigo 279.° passa a constituir o novo artigo 283.°, sendo o
seu texto substituído por:
1. A requerimento do Presidente da República, do Provedor
de Justiça ou, com fundamento em violação de direitos das
regiões autónomas, dos presidentes das assembleias regionais, o
Tribunal Constitucional aprecia e verifica o não cumprimento
da Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias
para tornar exequíveis as normas constitucionais.
2. Quando o Tribunal Constitucional verificar a existência
de inconstitucionalidade por omissão, dará disso conhecimento
ao órgão legislativo competente.
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ART]G0 214.°
1 —O artigo 280.° passa a constituir o novo artigo 277.°
2—O n.° 2 do artigo 280.° é suprimido.
3
O a.° 3 do artigo 280.° passa a constituir o novo n.° 2 do
artigo 277°, sendo substituído por:
—

2. A inconstitucionalidade orgânica ou formal de tratados
internacionais regularmente ratificados não impede a aplicação
das suas normas na ordem jurídica portuguesa, desde que tais
normas sejam aplicadas na ordem jurídica da outra parte, salvo
se tal inconstitucionalidade resultar de violação de uma disposi
ção fundamental.

ARTIGO 215.°
O artigo 281.° é substituído por:
ARTIGO 2$l.°

(Fiscalizaçiío abstracta da constitucionalidade
e da legalidade)
1. O Tribunal Constitucional aprecia e declara, com força
obrigatória geral:
a) A inconstitucionalidade de quaisquer normas, a requeri
mento do Presidente da República, do Presidente da
Assembleia da República, do Primeiro-Ministro, do Pro
vedor de Justiça, do Procurador-Geral da República, de
um décimo dos Deputados à Assembleia da República
ou, com fundamento em violação dos direitos das regiões
autónomas, das respectivas assembleias regionais ou dos
presidentes dos governos regionais;
b) A ilegalidade de quaisquer normas constantes de diploma
regional, com fundamento em violação do estatuto da
região ou de lei geral da República, a ruerimento de
qualquer das entidades referidas na alínea a) ou do Mi
nistro da República para a respectiva região autónoma;
e) A ilegalidade de qualquer norma constante de diploma
emanado dos órgãos de soberania, com fundamento em
violação dos direitos de uma região consagrados no seu
estatuto, a requerimento de qualquer das entidades refe
ridas na alínea a), bem como do presidente da assembleia
regional, do presidente do governo regional ou de um

1.” Série
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décimo dos deputados à assembleia regional da respec
tiva região autónoma.
2. O Tribunal Constitucional aprecia e declara ainda, com
força obrigatória geral, a inconstitucionalidade ou a ilegalidade
de qualquer norma, desde que tenha sido por ele julgada incons
titucíonal ou ilegal em três casos concretos.

ARTIGO 216.”
O artigo 282.” passa a constituir o novo artigo 280.”, sendo subs
tituído por:
ARTIGO 280.”
(Fiscalização concreta da constitucionalidade
e da legalidade)
1. Cabe recurso pata o Tribunal Constitucional das decisões
dos tribunais:
a) Que recusem a aplicação de qualquer norma com funda
mento na sua inconstitucionalidade;
b) Que apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja sido
suscitada durante o processo.
2. Quando a norma cuja aplicação tiver sido recusada cons
tar de convenção internacional, de acto legislativo ou de decreto
regulamentar, o recurso previsto na alínea a) do a.° 1 é obri
gatório para o Ministério Público.
3. Cabe igualmente recurso para o Tribunal Constitucional
das decisões dos tribunais:
a) Que recusem a aplicação de norma constante de diploma
regional com fundamento na sua ilegalidade por viola
ção do estatuto da região autónoma ou de lei geral
da República;
b) Que recusem a aplicação de norma constante de diploma
emanado de um órgão de soberania com fundamento na
sua ilegalidade por violação do estatuto de uma região
autónoma;
c) Que apliquem norma cuja ilegalidade haja sido suscitada
durante o processo, com qualquer dos fundamentos refe
ridos nas alíneas a) e b).

606

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 9

l. Série

4. Os recursos previstos na alínea b) do n.° 1 e na alínea c)
do n.° 3 só podem ser interpostos pela parte que haja sus
citado a questão da inconstitucionalidade ou da ilegalidade, de
vendo a lei regular o regime de admissão desses recursos.
5. Cabe ainda recurso para o Tribunal Constitucional, obri
gatório para o Ministério Público, das decisões dos tribunais que
apliquem norma anteriormente julgada inconstitucional ou ilegal
pelo próprio Tribunal Constitucional.
6. Os recursos para o Tribunal Constitucional são restritos
à questão da inconstitucionalidade ou da ilegalidade, conforme
os casos.
ARTIGO 217.°
É aditado um novo artigo 2$2.°, com a seguinte redacção:
ARTIGO 282.°
(Efeitos da declaração de inconstitucionalidade
ou de ilegalidade)
1. A declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade
com força obrigatória geral produz efeitos desde a entrada
em vigor da norma declarada inconstitucional ou ilegal e de
termina a repristinação das normas que ela, eventualmente, haja
revogado.
2. Tratando-se, porém, de inconstitucionalidade ou de ile
galidade por infracção de norma constitucional ou legal poste
rior, a declaração só produz efeitos desde a entrada em vigor
desta última.
3. Ficam ressalvados os casos julgados, salvo decisão em
contrário do Tribunal Constitucional quando a norma respeitar
a matéria penal, disciplinar ou de ilícito de mera ordenação
social e for de conteúdo menos favorável ao argtiido.
4. Quando a segurança jurídica, razões de equidade ou
interesse público de excepcional relevo, que deverá ser funda.
mentado, o exigirem, poderá o Tribunal Constitucional fixar os
efeitos da inconstitucionalidade ou da ilegalidade com alcance
mais restritivo do que o previsto nos n.° 1 e 2.
ARTIGO 218.°
A epígrafe do capítulo
é substituída por:

ii

do título

1

da parte iv da Constituição

Tribunal Constitucional

l. Série
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ARTIGO 219.°
Os artigos 283.°, 2$4.° e 285.° são suprimidos.
ARTIGO 220.°
É aditado um novo artigo 284.°, com a seguinte redacção:
ARTIGO 284.°

(Composição)
1. O Tribunal Constitucional é composto por treze Juízes,
sendo dez designados pela Assembleia da República e três coop
tados por estes.
2. Três dos juizes designados pela Assembleia da República
e os três juizes cooptados são obrigatoriamente escolhidos de
entre juízes dos restantes tribunais, e os demais de entre juristas.
3. Os juizes do Tribunal Constitucional são designados por
seis anos.
4. O presidente do Tribunal Constitucional é eleito pelos
respectivos juizes.

ARTIGO 221.°
É aditado um novo artigo 285.°, com a seguinte redacção:
ARTIGO 285.°
(Secções)
A lei pode prever o funcionamento do Tribunal Constitucio
nal por secções não especializadas para efeito de fiscalização
concreta da constitucionalidade e da legalidade.
ARTIGO 222.°
É suprimido o artigo 286.°
ARTIGO 223.°
1
O artigo 287. passa a constituir o novo artigo 286.°, com
a seguinte epígrafe:
—

(Competência e tempo de revisão)
2— O n.° 2 do artigo 287.° passa a constituir o n.° 2 do novo
artigo 286.°, sendo suprimida a expressão «, após a revisão prevista
no artigo anterior,».
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3
O n.° 3 do artigo 287.° passa a constituir o n.° 1 do novo
artigo 288.°, sendo substituida a expressão «previstas neste artigo
terão de ser» pela expressão «são».
—

ARTIGO 224.°
1
O artigo 288.° passa a constituir o novo artigo 287.°, com
a seguinte epígrafe:
—

(Iniciativa da revisão)
2—O n.° 3 do artigo 288.° passa a constituir o n.° 2 do novo
artigo 288.°
ARTIGO 225.°

É aditado um novo artigo 288°, com a seguinte redacção:
ARTIGO 288.°
(Aprovação e promulgação)
1. As alterações da Constituição são aprovadas por maioria
de dois terços dos Deputados em efectividade de funções.
2. As alterações da Constituição que forem aprovadas são
reunidas numa única lei de revisão.
3. O Presidente da República não pode recusar a promulga
ção da lei de revisão.
ARTIGO 226.°
1 —O n.° 1 do artigo 292.° é suprimido.
2— O n.° 2 do artigo 292.° passa a constituir o texto do artigo,
sendo substituído por:
As leis constitucionais posteriores a 25 de Abril de 1974
não ressalvadas neste capítulo são consideradas leis ordinárias,
sem prejuízo do disposto no artigo 293.°

ARTIGO 227.°
Os n.°’ 2 e 3 do artigo 293.° são suprimidos, passando o n.° 1
a constituir o texto do mesmo artigo.

1. Série
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ARTIGO 22$.°
Os artigos 294.°, 295°, 296.°, 297.°, 29$.°, 299.°, 300.° e 301.°
são suprimidos.
ARTIGO 229.°
1
O artigo 302.° passa a constituir o novo artigo 294.°, com
a seguinte epígrafe:
—

(Estatutos das regiões autónomas)
2— Os n.°° 1 e 2 do artigo 302.° são suprimidos, passando o
seu n.° 3 a constituir o texto do novo artigo 294.°
ARTIGO 230.°
Os artigos 303.°, 304.° e 305 são suprimidos.
ARTIGO

231.0

O artigo 306.° passa a constituir o novo artigo 296.°, sendo os
seus n.°° 1 e 2 substituídos por:
1. O estatuto do território de Macau, constante da Lei
n.° 1/76, de 17 de Fevereiro, continua em vigor, com as alte
rações que lhe foram introduzidas pela Lei n.° 53/79, de 14 de
Setembro.
2. Mediante proposta da Assembleia Legislativa de Macau,
e precedendo parecer do Conselho de Estado, a Assembleia da
República pode aprovar alterações ao estatuto ou a sua subs
tituição.
ARTIGO 232.0
1
O artigo 307.° passa a constituir o novo artigo 297.°, sendo
a sua epigrafe substituída por:
—

(Independência de Timor Leste)
2
O n.° 2 do artigo 307.° passa a constituir o n.° 2 do novo
artigo 297.°, sendo substituído por:
—

2. Compete ao Presidente da República e ao Governo pra
ticar todos os actos necessários à realização dos objectivos ex
pressos no número anterior.
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ARTIGO 233.°

O artigo 308.° é suprimido.
ARTIGO 234.°
O artigo 309.° passa a constituir o novo artigo 298.°
ARTIGO 235.°
O artigo 310.° é suprimido.
ARTIGO 236.
1— O artigo 311 passa a constituir o novo artigo 299.°
2— No a.° 1 do novo artigo 299.° a expressão «n.° 3 do ar
tigo 47.°» é substituida pela expressão «n.° 3 do artigo 51.°».
.

ARTIGO 237.°
1
O artigo 312 passa a constituir o novo artigo 300.°, sendo
a epígrafe substituida por:
—

(Data e entrada em vigor da Constituição)
2—O n.° 1 do artigo 312.° é suprimido.
3—O n.° 2 do artigo 312.° passa a constituir o n. 1 do novo
artigo 300.°, sendo substituído por:
1. A Constituição da República Portuguesa tem a data da
sua aprovação pela Assembleia Constituinte, 2 de Abril de 1976.
4—O n.° 3 do artigo 312.° passa a constituir o n.° 2 do novo
artigo 300.°

II

—

Disposições finais e transitórias
ARTIGO 238.°

1
A Assembleia da República aprovará a legislação respeitante
ao Conselho de Comunicação Social previsto no artigo 39.° da Cons
tituição até noventa dias após a data da entrada em vigor da pre
sente lei de revisão e elegerá os seus membros até ao décimo dia
posterior ao da publicação daquela legislação.
—

1. Série
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2—Enquanto não entrar em funcionamento o Conselho de
Comunicação Social, serão as suas funções desempenhadas pelos
actuais conselhos de informação.

ARTIGO 239.
O novo regime de elaboração e aprovação do Orçamento do
Estado não se aplica ao Orçamento para 19S3, pelo qu
mn
têm entretanto em vigor as actuais normas constitucionais e legais
sobre a matéria.
ARTIGO 240.°
1 —Até cento e cinquenta dias após a entrada em vigor da
presente lei de revisão, a Assembleia da República procederá à
revisão da legislação respeitante ao Conselho Superior da Magis
tratura, ao estatuto dos juizes dos tribunais judiciais e ao estatuto
dos juízes dos restantes tribunais, mantendo-se entretanto em vigor
as actuais normas constitucionais e legais sobre a matéria.

Nos trinta dias subsequentes à publicação da legislação sobre
2
o Conselho Superior da Magistratura, proceder-se-á à designação
dos respectivos membros.
—

ARTIGO 241.
A norma constitucional atinente à garantia de recurso conten
cioso para obter o reconhecimento de um direito ou interesse legal
mente protegido entra em vigor no dia 1 de Outubro de 1983.
ARTIGO 242.°
Na data da entrada em vigor da presente lei de revisão,
1
os arquivos das extintas PIDE/DOS e LP são confiados à guarda
conjunta do Presidente e dos Vice-Presidentes da Assembleia da Re
pública e terão o destino que lhes for fixado por lei a aprovar pela
Assembleia da República, por maioria de dois teros dos Deputados
em efectividade de funções.
Na mesma data, os serviços de coordenação da extinção da
2
ex-PIDE/DGS e LP são colocados na dependência da Assembleia
da República e terão o destino que lhes for fixado por lei a apro
var nos termos do número anterior.
—

—
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ARTIGO 243.°
A eliminação do artigo 310.° da Constituição não prejudica a
validade e a eficácia dos actos praticados ao abrigo da legislação
nele mencionada.
ARTIGO 244.°
Até à data da entrada em vigor da presente lei de revisão,
1
a Assembleia da República aprovará a legislação respeitante à orga
nização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional, à
organização da defesa nacional e às bases gerais da organização e
funcionamento das Forças Armadas.
2— Os diplomas a que se refere o número anterior serão pro
mulgados ou vetados pelo Presidente da República no prazo de quinze
días a contar da data da sua recepção, equivalendo a veto a não
promulgação dentro do mencionado prazo.
3
No caso de veto do Presidente da República, serão os mes
mos diplomas reapreciados pela Assembleia da República no prazo
de cinco dias, não podendo o Presidente da República recusar a
sua promulgação, a qual deve ser efectuada nos cinco dias subse
quentes ao da sua recepção, se a Assembleia da República confirmar
o voto por maioria de dois terços dos Deputados presentes, desde
que superior à maioria absoluta dos Deputados em efectividade de
funções.
ARTIGO 245.°
—

—

O Presidente da República e a Assembleia da República desig
narão os membros do Conselho de Estado a que se referem, res
pectivamente, as alíneas g) e h) do novo artigo 145.° da Constituição
até à data da entrada em vigor da presente lei de revisão, devendo
todos aqueles membros tomar posse nessa mesma data.
ARTIGO 246.°
1 —Até ao quinto dia posterior ao da publicação da lei res
peitante à organização, funcionamento e processo do Tribunal Cons
titucional, a Assembleia da República elegerá os respectivos juízes
que lhe compete designar, os quais, nos dez dias imediatos, reu
nirão por direito próprio para cooptarem os restantes juízes do
mesmo Tribunal.
2— O Tribunal ConstitucionaL entrará em funcionamento na
data da tomada de posse dos respectivos juízes, a qual ocorrerá
nos cinco dias posteriores ao da publicação do acto de cooptação
previsto no número anterior.
Até à entrada em funcionamento do Tribunal Constitucional,
3
manter-se-á em funções a Comissão Constitucional, com a sua actual
—

1. Série
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composição, para o exercício das competências previstas no actual
artigo 282.° da Constituição, o qual se manterá entretanto em vigor.
4—Até à entrada em funcionamento do Tribunal Constitucional,
o Presidente da República poderá exercer o direito de veto por
inconstitucionalidade relativamente a todos os diplomas da Assem
bleia da República e do Governo, precedendo apenas parecer da
Comissão Constitucional, não podendo, porém, recusar a promulga
ção dos decretos da Assembleia da República se esta confirmar o
voto por maioria de dois terços dos Deputados presentes, desde
que superior à maioria absoluta dos Deputados em efectividade de
funções.
Até à entrada em funcionamento do Tribunal Constitucional,
5
será transitoriamente exercida pelo Conselho de Estado a competên
cia prevista na alínea a) do n.° 2 do artigo 213.° da Constituição.
—

ARTIGO 247.
Até à entrada em vigor das leis respeitantes à organização da
defesa nacional e às bases gerais da organização e funcionamento
das Forças Armadas, a actual competência legislativa do Conselho
da Revolução é transferida pata a Assembleia da República, não
podendo ser entretanto exercidas por qualquer outro órgão as de
mais competências constitucionais e legais actuais do Conselho da
Revolução em matéria militar.
ARTIGO 248.°
A presente lei de revisão entra em vigor no trigésimo dia pos
terior ao da sua publicação no Dicírio da República, sem prejuízo
da sua aplicação imediata para efeitos do disposto nos artigos 244.°
e 245.°
ARTIGO 249.°
A Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976,
nu seu novo texto, será publicada conjuntamente com a presente
lei de revisão.
Aprovada em 12 de Agosto de 1982.
O Presidente da Assembleia da República, Francisco Manuel
Lopes Vieira dc Oliveira Dias.
Promulgada em 24 de Setembro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, AWrÓNI0 RAMALHO EANEs.
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA
Preâmbulo
A 25 de Abril de 1974, o Movimento das forças Armadas,
coroando a tonga resistência do povo português e interpretando os
seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista.
Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo
representou uma transformação revolucionária e o inicio de uma
viragem histPrica da sociedade portuguesa.
A Revolução restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades
fundamentais. No exercício destes direitos e liberdades, os legítimos
representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição
que corresponde às aspiraçães do país.
A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português
de defender a independência nacional, de garantir os direitos funda
mentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basitares da demo
cracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático
e de abrir caminho para uma sociedade socialista, nw respeito da
vontade do povo portuguës, tendo em vista a construção de um pais
mais livre, mais justo e mais fraterno.
A Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária de 2 de
Abril de 1976, aprova e decreta a seguinte Constituição da República
Portuguesa:
Princípios fundamentais
ARTIGO l.
(República Portuguesa)
Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da
pessoa humana e na vontade popular e empenhada na sua transfor
mação numa sociedade sem classes.
ARTIGO 2.°

(Estado de direito democrático)
A República Portuguesa é um Estado de direito democrático,
baseado na soberania popular, no respeito e na garantia dos direitos
e liberdades fundamentais e no pluralismo de expressão e organiza
ção política democráticas, que tem por objectivo assegurar a transição
para o socialismo mediante a realização da democracia económica,
social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa.
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ARTIGO 3°
(Soberania e legalidade)
1. A soberania, una e indivisível, reside no povo, que a exerce
segundo as formas previstas na Constituição.
2. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade
democrática.
3. A validade das leis e dos demais actos do Estado, das re
giões autónomas e do poder local depende da sua conformidade
com a Constituição.
ARTIGO 4.°

(cidadania portuguesa)
São cidadãos portugueses todos aqueles que como tal sejam
considerados pela lei ou por convenção internacional.
ARTIGO 5.°
(Território)
1. Portugal abrange o território historicamente definido no con
tinente europeu e os arquipélagos dos Açores e da Madeira.
2. A lei define a extensão e o limite das águas territoriais, a
zona económica exclusiva e os direitos de Portugal aos fundos ma
rinhos contíguos.
3. O Estado não aliena qualquer parte do território português
ou dos direitos de soberania que sobre ele exerce, sem prejuízo de
rectificação de fronteiras.
4. O território de Macau, sob administração portuguesa, rege-se
por estatuto adequado à sua situação especial.

ARTIGO 6.°

(Estado unitário)
1. O Estado é unitário e respeita na sua organização os prin
cípios da autonomia das autarquias locais e da descentralização
democrática da administração pública.
2. ‘Os arquipélagos dos Açores e da Madeira constituem regiões
autónomas dotadas de estatutos político-administrativos e de órgãos
de governo próprio.

616

ORDEM DO EXËRCITO N.° 9

1. Série

ARTIGO 7.°
(Relações internacionais)
1. Portugal rege-se nas relações internacionais pelos princípios
da independência nacional, do respeito dos direitos do homem, do
direito dos povos à autodeterminação e à independência, da igual
dade entre os Estados, da solução pacífica dos conflitos internacio
nais, da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados
e da cooperação com todos os outros povos para a emancipação
e o progresso da humanidade.
2. Portugal preconiza a abolição de todas as formas de impe
rialismo, colonialismo e agressão, o desarmamento geral, simultâneo
e controlado, a dissolução dos blocos político-militares e o estabele
cimento de um sistema de segurança colectiva, com vista à criação
de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça
nas relações entre os povos.
3. Portugal reconhece o direito dos povos à insurreição contra
todas as formas de opressão, nomeadamente contra o colonialismo
e o imperialismo, e manterá laços especiais de amizade e cooperação
com os países de língua portuguesa.

ARTIGO 8.°
(Direito internacional)
1. As normas e os princípios de direito internacional geral ou
comum fazem parte integrante do direito português.
2. As normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem interna após a
sua publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o
Estado Português.
3. As normas emanadas dos órgãos competentes das organizações
internacionais de que Portugal seja parte vigoram directamente na
ordem interna, desde que tal se encontre expressamente estabelecido
nos respectivos tratados constitutivos.
ARTIGO 9.°
(Tarefas fundamentais do Estado)
São tarefas fundamentais do Estado:
a) Garantir a independência nacional e criar as condições polí
ticas, económicas, sociais e culturais que a promovam;
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b) Garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito
pelos princípios do Fstado de direito democrático;

c) Defender a democracia política e assegurar a participação
organizada do povo na resolução dos problemas nacionais;

d) Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo, a
igualdade real entre os portugueses e a efectivação dos di
reitos económicos, sociais e culturais, mediante a transfor
mação das estruturas económicas e sociais, designadamente
a socialização dos principais meios de produção, e abolir a
exploração e a opressão do homem pelo homem;
e) Proteger e valorizar o património cultural do povo português,
defender a natureza e o ambiente e preservar os recursos
naturais.
ARTIGO 10.°
(sufrágio universal e partidos políticos)
‘1. O povo exerce o poder político através do sufrágio universal,
igual, directo, secreto e periódico e das demais formas previstas na
Constituição.
2. Os partidos políticos concorrem para a organização e para
a expressão da vontade popular, no respeito pelos princípios da inde
pendência nacional e da democracia política.
ARTIGO 1l.°

(Simbolos nacionais)
1. A Bandeira Nacional é a adoptada pela República instaurada
pela Revolução de 5 de Outubro de 1910.
2. O Hino Nacional é A Portuguesa.
PARTE 1
Direitos e deveres fundamentais
TITULO 1
Princípios gerais
Artigo 12.°
(Princípio da universalidade)
1. Todos os cidadãos gozam dos direitos e estão stljeitos aos

deveres consignados na Constituição.
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2. As pessoas colectivas gozam dos direitos e estão sujeitas aos
deveres compatíveis com a sua natureza.
ARTIGO 13.°
(Prhicípio da igualdade)
1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais
perante a lei.
2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, pri
vado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de
ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, con
vicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou
condição social.

ARTIGO 14.°
(Portugueses no estrangeiro)
Os cidadãos portugueses que se encontrem ou residam no estran
geiro gozam da protecção do Estado para o exercício dos direitos
e estão sujeitos aos deveres que não sejam incompatíveis com a
ausência do país.

ARTIGO 15.°
(Estrangeiros e apátridas)
1. Os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou residam
em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do
cidadão português.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior os direitos
politicos, o exercício das funções públicas que não tenham carácter
predominantemente técnico e os direitos e deveres reservados pelas
Constituição e pela lei exclusivamente aos cidadãos portugueses.
3. Aos cidadãos dos países de língua portuguesa podem ser
atribuídos, mediante convenção internacional e em condições de reci
procidade, direitos não conferidos a estrangeiros, salvo o acesso à
titularidade dos órgàos de soberania e das regiões autónomas, o
serviço nas forças armadas e a carreira diplomática.

ARTIGO 16.°
(Âmbito e sentido dos direitos fundamentais)
1. Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não
excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis
de direito internacional.
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2. Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fun
damentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a
Declaração Universal dos Direitos do Homem.

ARTIGO 17.°

(Regime dos direitos, liberdades e garantias)
O regime dos direitos, liberdades e garantias aplica-se aos enun
ciados no título ii e aos direitos fundamentais de natureza análoga.

ARTIGO 18.°
(Força jundica)
1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liber
dades e garantias são directamente aplicáveis e vinculam as entidades
públicas e privadas.
2. A lëi só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos
casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições
limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interes
ses constitucionalmente protegidos.
3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de
revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito retroactivo,
nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos pre
ceitos constitucionais.

ARTIGO 19.°
(Suspensão do exercício de direitos)
1. Os órgãos de soberania não podem, conjunta ou separadamente, suspender o exercício dos direitos, liberdades e garantias, salvo
em caso de estado de sítio ou de estado de emergência, declarados
na forma prevista na Constituição.
•2. O estado de sítio ou o estado de emergência só podem ser
declarados, no todo ou em parte do território nacional, nos casos
de agressão efectiva ou iminente por forças estrangeiras, de grave
ameaça ou perturbação da ordem constitucional democrática ou de
calamidade pública.
3. A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência
é devidamente fundamentada e contém a especificação dos direitos,
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liberdades e garantias cujo exercício fica suspenso, não podendo
prolongar-se por mais de quinze dias, sem prejuízo de eventual reno
vação por períodos com igual limite.
4. A declaração do estado de sítio em nenhum caso pode afec
tar os direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal,
à capacidade civil e à cidadania, a não retroactividade da lei cri
minal, o direito de defesa dos arguidos e a liberdade de consciência
e de religião.
5. A declaração do estado de emergëncia apenas pode deter
minar a suspensão parcial dos direitos, liberdades e garantias.
6. A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência
confere às autoridades competência para tomarem as providências
necessárias e adequadas ao pronto restabelecimento da normalidade
constitucional.
ARTIGO 20,°
(Acesso ao direito e aos tribunais)
1. Todos têm direito à informação e à protecção jurídica, nos
termos da lei.
2. A todos é assegurado o acesso aos tribunais para defesa dos
seus direitos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência
de meios económicos.
ARTIGO 21.°
(Direito de resistência)
Todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda
os seus direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força qual
quer agressão, quando não seja possível recorrer à autoridade pública.

ARTIGO 22.°
(Responsabilidade das entidades públicas)
O Estado e as demais entidades públicas são civilmente respon
sáveis, em forma solidária com os titulares dos seus órgãos, fun
cionários ou agentes, por acções ou omissões praticadas no exercício
das suas funções e por causa desse exercício, de que resulte violação
dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem.
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ARTIGO 23.°

(Provedor de Justiça)
1. Os cidadãos podem apresentar queixas por acções ou omis
sões dos poderes públicos ao Provedor de Justiça, que as apreeiará
sem poder decisório, dirigindo aos órgãos competentes as recomen
dações necessárias para prevenir e reparar injustiças.
2. A actividade do Provedor de Justiça é independente dos meios
graciosos e contenciosos previstos na Constituição e nas leis.
3. O Provedor de Justiça é designado pela Assembleia da Re
pública.
TITULO II

Direitos, liberdades e garantias
CAPITULO 1

Direitos, liberdades e garantias pessoais
ARTIGO 24.°
(Direito à vida)
1. A vida humana é inviolável.
2. Em caso algum haverá pena de morte.
ARTIGO 25.°
(Direito à integridade pessoal)
1. A integridade moral e física dos cidadãos é inviolável.
2. Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas
cruéis, degradantes ou desumanos.

ARTIGO 26.°
(Outros direitos pessoais)
1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal,
à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à ima
gem e à reserva da intimidade da vida privada e familiar.
2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a utilização abu
siva, ou contrária à dignidade humana, de informações relativas às
pessoas e famílias.
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3. A privação da cidadania e as restrições à capacidade civil só
podem efectuar-se nos casos e termos previstos na lei, não podendo
ter como fundamento motivos políticos.

ARTIGO 27.°
(Direito à liberdade e à segurança)
1. Todos têm direito à liberdade e à segurança.
2. Ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liber
dade, a não ser em consequência de sentença judicial condenatória
pela prática de acto punido por lei com pena de prisão ou de apli
cação judicial de medida de segurança.
3. Exceptua-se deste princípio a privação da liberdade, pelo
tempo e nas condições que a lei determinar, nos casos seguintes:
a) Prisão preventiva em flagrante delito ou por fortes indícios
de prática de crime doloso a que corresponda pena maior;
b) Prisão ou detenção de pessoa que tenha penetrado ou per
maneça irregularmente no território nacional ou contra a
qual esteja em curso processo de extradição ou de expulsão;
c) Prisão disciplinar imposta a militares, com garantia de recurso
para o tribunal competente;
d) Sujeição de um menor a medidas de protecção, assistência
ou educação em estabelecimento adequado, decretadas pelo
tribunal judicial competente;
e) Detenção por decisão judicial em virtude de desobediência
a decisão tomada por um tribunal ou para assegurar a com
parência perante a autoridade judicial competente.
4. Toda a pessoa privada da liberdade deve ser informada ime
diatamente das razões da sua prisão ou detenção.
5. A privação da liberdade contra o disposto na Constituição
e na lei constitui o Estado no dever de indemnizar o lesado nos
termos que a lei estabelecer.
ARTIGO 28.°

(Prisão preventiva)
1. A prisão sem culpa formada será submetida, no prazo má
ximo de quarenta e oito horas, a decisão judicial de validação ou
manutenção, devendo o juiz conhecer das causas da detenção e
comunicá-las ao detido, interrogá-lo e dar-lhe oportunidade de defesa.
2. A prisão preventiva não se mantém sempre que possa ser
substituída por caução ou por medida de liberdade provisória pre
vista na lei.
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3. A decisão judicial que ordene ou mantenha uma medida de
privação da liberdade deve ser logo comunicada a parente ou pessoa
da confiança do detido, por este indicados.
4. A priso preventiva, antes e depois da formação da culpa,
está sujeita aos prazos estabelecidos na lei.

ARTIGO 29.°
(Aplicação da lei criminal)
1. Ninguém pode ser sentenciado criminalmente senão em vir
tude de lei anterior que declare punível a acção ou a omissão, nem
sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam fixados
em lei anterior.
2. O disposto no número anterior não impede a punição, nos
limites da lei interna, por acção ou omissão que no momento da
sua prática seja considerada criminosa segundo os princípios gerais
de direito internacional comummente reconhecidos.
3. Não podem ser aplicadas penas ou medidas de segurança que
não estejam expressamente cominadas em lei anterior.
4. Ninguém pode sofrer pena ou medida de segurança mais
graves do que as previstas no momento da correspondente conduta
ou da verificação dos respectivos pressupostos, aplicando-se retroac
tivamente as leis penais de conteúdo mais favorável ao arguido.
5. Ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática
do mesmo crime.
6. Os cidadãos injustamente condenados têm direito, nas condi
çôeõs que a lei prescrever, à revisão da sentença e à indemnização
pelos danos sofridos.
ARTIGO 3Qb

(Limites das penas e das medidas de segurança)
1. Não pode haver penas nem medidas de segurança privativas
ou restritivas da liberdade com carácter perpétuo ou de duração
ilimitada ou indefinida.
2. Em caso de perigosidade baseada em grave anomalia psíquica,
e na impossibilidade de terapêutica em meio aberto, poderão as
medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade ser pror
rogadas sucessivamente enquanto tal estado se mantiver, mas sempre
mediante decisão judicial.
3. As penas são insusceptíveis de transmissão.
4. Nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de
quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos.
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ARTIGO 31.°

(Habeas corpus)
1. Haverá habeos corpus contra o abuso de poder, por virtude
de prisão ou detenção ilegal, a interpor perante o tribunal judicial
ou militar, consoante os casos.

2. A providência de habeas corpus pode ser requerida pelo pró
prio ou por qualquer cidadão no gozo dos seus direitos políticos.
3. O juiz decidirá no prazo de oito dias o pedido de habeas
corpus em audiência contraditória.
ARTIGO 32.°
(Garantias de processo criminal)
1. O processo criminal assegurará todas as garantias de defesa.
2. Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em jul
gado da sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto
prazo compatível com as garantias de defesa.
3. O arguido tem direito a escolher defensor e a ser por ele
assistido em todos os actos do processo, especificando a lei os casos
e as fases em que essa assistência é obrigatória.
4. Toda a instrução é da competência de um juiz, o qual pode,
nos termos da lei, delegar noutras entidades a prática dos actos ins
trutórios que se não prendam directamente com os direitos funda
mentais.
5. O processo criminal tem estrutura acusatória, estando a audiên
cia de julgamento e os actos instrutórios que a lei determinar subor
dinados ao princípio do contraditório.
6. São nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coacção,
ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão

na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomu
nicações.
7. Nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja compe
tência esteja fixada em lei anterior.
ARTIGO 33.°
(Extradição, exputsão e direito de asilo)
1. Não são admitidas a extradição e a expulsão de cidadãos
portugueses do território nacional.
2. Não é admitida a extradição por motivos políticos.
3. Não há extradição por crimes a que corresponda pena de
morte segundo o direito do Estado requisitante.
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4. A extradição e a expulsão só podem ser decididas por auto
ridade judicial.
5. É garantido o direito de asilo aos estrangeiros e aos apátridas
perseguidos ou gravemente ameaçados de perseguição, em consequên
cia da sua actividade em favor da democracia, da libertação social
e nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos da
pessoa humana.
6. A lei define o estatuto do refugiado polilico.
ARTIGO 34.°
(Inviolabilidade do domicílio e da correspondência)
1. O domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros meios
de comunicação privada são invioláveis.
2. A entrada no domicílio dos cidadãos contra a sua vontade
sti pode ser ordenada pela autoridade judicial competente, nos casos
e segundo as formas previstos na lei.
3. Ninguém pode entrar durante a noite no domicílio de qual
quer pessoa sem o seu consentimento.
4. É proibida toda a ingerência das autoridades públicas na
correspondência e nas telecomunicações, salvos os casos previstos na
lei em matéria de processo criminal.

ARTIGO 35.
(Utilização da infomitica)
-1. Todos os cidadãos têm o direito de tomar conhecimento do
que constar de registos informáticos a seu respeito e do fim a que
se destinam as informações, podendo exigir a rectificação dos dados
e a sua actualização.
2. São proibidos o acesso de terceiros a ficheiros com dados
pessoais e a respectiva interconexão, bem como os fluxos de dados
transfronteiras, salvo em casos excepcionais previstos na lei.
3. A informática não pode ser utilizada para tratamento de
dados referentes a convicções filosdficas ou políticas, filiação par
tidária ou sindical, fé religiosa ou vida privada, salvo quando se
trate do processamento de dados estatísticos não individualmente iden
tificáveis.
4. A lei define o conceito de dados pessoais para efeitos de
registo informático.
5. É proibida a atribuição de um número nacional único aos
cidadãos.
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ARTIGO 36.°
(Família, casamento e filiação)
1. Todos têm o direito de constituir família e de contrair casa
mento em condições de plena igualdade.
2. A lei regula os requÏsitos e os efeitos do casamento e da sua
dissolução, por morte ou divórcio, independentemente da forma de
celebração.
3. Os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade
civil e política e à manutenção e educação dos filhos.
4. Os filhos nascidos fora do casamento não podem, por esse
motivo, ser objecto de qualquer discriminação e a lei ou as repar
tições oficiais não podem usar designações discriminatórias relativas
à filiação.
5. Os país têm o direito e o dever de educação dos filhos.
6. Os filhos não podem ser separados dos país, salvo quando
estes não cumpram os seus deveres fundamentais para com eles e
sempre mediante decisão judicial.
7. A adopção é regulada e protegida nos termos da lei.
ARTIGO 37.°

(Liberdade de expressão e informação)
1. Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu
pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio,
bem como o direito de informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminações.

2. O exercício destes direitos não pode ser impedido ou limi
tado por qualquer tipo ou forma de censura.
3. As infracções cometidas no exercício destes direitos ficam
submetidas aos princípios gerais de direito criminal, sendo a sua
apreciação da competência dos tribunais judiciais.
4. A todas as pessoas, singulares ou colectivas, é assegurado,
em condições de igualdade e eficácia, o direito de resposta e de
rectificação, bem como o direito a indemnização pelos danos sofridos.

ARTIGO

3$•Q

(Liberdade de imprensa e meios de comunicação social)
1. É garantida a liberdade de imprensa.
2. A liberdade de imprensa implica a liberdade de expressão
e criação dos jornalistas e colaboradores literários, bem como a
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intervenção dos primeiros na orientação ideológica dos órgãos de
informação não pertencentes ao Estado, a partidos políticos ou a
confissões religiosas, sem que nenhum outro sector ou grupo de
trabalhadores possa censurar ou impedir a sua livre criatividade.
3. A liberdade de imprensa implica o direito dos jornalistas,
nos termos da lei, ao acesso às fontes de informação e à protecção
da independência e do sigilo profissionais, bem como o direito de
elegerem conselhos de redacção.
4. A liberdade de imprensa implica o direito de fundação de
jornais e de quaisquer outras publicações, independentemente de
autorização administrativa, caução ou habilitação prévias.
5. As publicações periódicas e não periódicas podem ser pro
priedade de pessoas singulares, de pessoas colectivas sem fins lucra
tivos ou de empresas jornalísticas e editoriais sob forma societária,
devendo a lei assegurar, com carácter genérico, a divulgação da
propriedade e dos meios de financiamento da imprensa periódica.
6. Nenhum regime administrativo ou fiscal nem política de cré
dito ou de comércio externo podem afectar, directa ou indirecta
mente, a liberdade de imprensa e a independência dos órgãos de
informação perante os poderes político e económico, devendo o
Estado assegurar essa liberdade e independência, impedir a concen
tração de empresas jornalísticas, designadamente através de parti
cipações múltiplas ou cruzadas, e promover medidas de apoio não
discriminatório à imprensa.
7. A televisão não pode ser objecto de propriedade privada.
8. As estações emissoras de radiodifusão só podem funcionar
mediante licença a conferir nos termos da lei.
ARTIGO 39.°

(Órgãos de comunicação social pertencentes a entidades públicas
ou delas dependentes)
1. Os órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado e a
outras entidades públicas, ou a entidades directa ou indirectamente
sujeitas ao seu controlo económico, são utilizados de modo a salva
guardar a sua independência perante o Governo, a Administração
e os demais poderes públicos, e a assegurar a possibilidade de expres
são e confronto das diversas correntes de opinião.
2. Para garantir o cumprimento do disposto no n.° 1, existe um
Conselho de Comunicação Social composto por onze membros elei
tos pela Assembleia da República, o qual tem poderes para assegurar
uma orientação geral que respeite o pluralismo ideológico.
3. O Conselho de Comunicação Social emite, no prazo definido
pela lei, parecer prévio, público e fundamentado sobre a nomeação
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e a exoneração dos directores dos órgãos de comunicação social
referidos no n.° 1.
4. A lei regula o funcionamento do Conselho de Comunicação
Social.
ARTIGO 4QQ

(Direito de antena)
1. Os partidos políticos e as organizações sindicais e profissio
nais têm direito a tempos de antena na rádio e na televisão, de
acordo com a sua representatividade e segundo critérios a definir
pela lei.
2. Os partidos políticos representados na Assembleia da Repú
blica, e que não façam parte do Governo, têm direito, nos termos

da lei, a espaço nas publicações jornalísticas pertencentes a entidades
públicas ou delas dependentes e a tempos de antena na rádio e na
televisão, a ratear de acordo com a sua representatividade, de dimen
são e duração e em tudo o mais íguais aos concedidos ao Governo,
bem como o direito de resposta, nos mesmos órgãos, às declarações
políticas do Governo.
3. Nos períodos eleitorais os concorrentes têm direito a tempos
de antena, na rádio e na televisão, regulares e equitativos.

ARTIGO 41.°
(Liberdade de consciência, de religião e de culto)
1. A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável.

2. Ninguém pode ser perseguido, privado de direitos ou isento
de obrigações ou deveres cívicos por causa das suas convicções ou
prática religiosa.
3. Ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca
das suas convicções ou prática religiosa, salvo para recolha de
dados estatísticos não individualmente identificáveis, nem ser preju
dicado por se recusar a responder.
4. As igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do
Estado e são livres na sua organização e no exercício das suas fun
ções e do culto.
5. É garantida a liberdade de ensino de qualquer religião pra
ticado no âmbito da respectiva confissão, bem como a utilização
de meios de comunicação social próprios para o prosseguimento das
suas actividades.
6. Ë garantido o direito à objecção de consciência, nos termos
da lei.
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ARTIGO 42.°
(Liberdade de criação cultural)
1. Ë livre a criação intelectual, artística e científica.
2. Esta liberdade compreende o direito à invenção, produção
e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a
protecção legal dos direitos de autor.
ARTIGO 43.°
(Liberdade de aprender e ensinar)
1. É garantida a liberdade de aprender e ensinar.
2. O Estado não pode atribuir-se o direito de programar a
educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, esté
ticas, políticas, ideológicas ou religiosas.
3. O ensino público não será confessional.
4. É garantido o direito de criação de escolas particulares e
cooperativas.
ARTIGO 44.°
(Direito de deslocação e de emigração)
1. A todos os cidadãos é garantido o direito de se descolarem
e fixarem Jivremente em qualquer parte do território nacional.
2. A todos é garantido o direito de emigrar ou de sair do terri
tório nacional e o direito de regressar.
ARTIGO 45.°
(Direito de reunião e de manifestação)
1. Os cidadãos têm o direito de se reunir, pacificamente e sem
armas, mesmo em lugares abertos ao público, sem necessidade de
qualquer autorização.
2. A todos os cidadãos é reconhecido o direito de manifestação.
ARTIGO 46.°
(Liberdade de associação)
1. Os cidadãos têm o direito de, livremente e sem dependência
de qualquer autorização, constituir associações, desde que estas não
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se destinem a promover a violência e os respectivos fins não sejam
contrários à lei penal.
2. As associações prosseguem livremente os seus fins sem inter
ferência das autoridades públicas e não podem ser dissolvidas pelo
Estado ou suspensas as suas actividades senão nos casos previstos
na lei e mediante decisão judicial.
3. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação
nem coagido por qualquer meio a permanecer nela.
4. Não são consentidas associações armadas nem de tipo militar,
militarizadas ou paramilitares, nem organizações que perfilhem a
ideologia fascista.

ARTIGO 47.°
(Liberdade de escolha de profissão e acesso à função pública)
1. Todos têm o direito de escolher livremente a profissão ou
o género de trabalho, salvas as restrições legais impostas pelo inte
resse colectivo ou inerentes à sua própria capacidade.
2. Todos os cidadãos têm o direito de acesso à função pública,
em condições de igualdade e liberdade, em regra por via de concurso.
cAPÍTULO II

Direitos, liberdades e garantias de participação política
ARTIGO 48.
(Participação na vida pública)
1. Todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida
política e na direcção dos assuntos públicos do país, directamente
ou por intermédio de representantes livremente eleitos.
2. Todos os cidadãos têm o direito de ser esclarecidos objec
tivamente sobre actos do Estado e demais entidades públicas e de
ser informados pelo Governo e outras autoridades acerca da gestão
dos assuntos públicos.
ARTIGO 49.°
(Direito de sufrágio)
1. Têm direito de sufrágio todos os cidadãos maiores de dezoito
anos, ressalvadas as incapacidades previstas na lei geral.
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2. O exercício do direito de sufrágio é pessoal e constitui um
dever cívico.

ARTIGO 50.°

(Direito de acesso a cargos públicos)
1. Todos os cidadãos têm o direito de acesso, em condições de
igualdade e liberdade, aos cargos públicos.
2. Ninguém pode ser prejudicado na sua colocação, no seu em
prego, na sua carreira profissional ou nos benefícios sociais a que
tenha direito, em virtude do exercício de direitos políticos ou do
desempenho de cargos públicos.

ARTIGO 5l.
(Associações e partidos políticos)
1. A liberdade de associação compreende o direito de constituir
ou participar em associações e partidos políticos e de através deles
concorrer democraticamente para a formação da vontade popular
e a organização do poder político.
2. Ninguém pode estar inscrito simultaneamente em mais de um
partido politico nem ser privado do exercício de qualquer direito
por estar ou deixar de estar inscrito em algum partido legalmente
constituído.
3. Os partidos políticos não podem, sem prejuízo da filosofia
ou ideologia inspiradora do seu programa, usar denominação que
contenha expressões directamente relacionadas com quaisquer reli
giões ou igrejas, bem como emblemas confundíveis com simbolos
nacionais ou religiosos.

ARTIGO 52.°
(Direito de petição e acção popular)
1. Todos os cidadãos têm o direito de apresentar, individual ou
colectivamente, aos órgãos de soberania ou a quaisquer autoridades
petições, representações, reclamações ou queixas para defesa dos seus
direitos, da Constituição, das leis ou do interesse geral.
2. É reconhecido o direito de acção popular, nos casos e nos
termos previstos na lei..
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CAPITULO III
Direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores
ARTIGO 53.
(Segurança no emprego)
É garantida aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo
proibidos os despedimentos sem justa causa ou por motivos politicos
ou ideológicos.
ARTIGO 54.°
(Comissões de trabalhadores)
1. É direito dos trabalhadores criarem comissões de trabalha
dores para defesa dos seus interesses e intervenção democrática
na vida da empresa.
2. Os plenários de trabalhadores deliberam a constituição, apro
vam os estatutos e elegem, por voto directo e secreto, os membros
das comissões de trabalhadores.
3. Podem ser criadas comissões coordenadoras para melhor inter
venção na reestruturação económica e por forma a garantir os inte
resses dos trabalhadores.
4. Os membros das comissões gozam da protecção legal reco
nhecida aos delegados sindicais.

ARTIGO 55.°
(Direitos das comissões de trabalhadores)
Constituem direitos das comissões de trabalhadores:
a) Receber todas as informações necessárias ao exercício da sua
actividade;
b) Exercer o controlo de gestão nas empresas;
c) Intervir na reorganização das unidades produtivas;
d) Participar na elaboração da legislação do trabalho e dos pia
nos económico-sociais que contemplem o respectivo sector;
e) Gerir ou participar na gestão das obras sociais da empresa;
f) Promover a eleição de representantes dos trabalhadores para
os órgãos sociais de empresas pertencentes ao Estado ou a
outras entidades públicas, nos termos da lei.
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ARTIGO 56.°
(Liberdade sindical)
1. É reconhecida aos trabalhadores a liberdade sindical, con
dição e garantia da construção da sua unidade para defesa dos seus
direitos e interesses.
2. No exercício da liberdade sindical é garantido aos trabalha
dores, sem qualquer discriminação, designadamente:
a) A liberdade de constituição de associações sindicais a todos
os níveis;
b) A liberdade de inscrição, não podendo nenhum trabalhador
ser obrigado a pagar quotizações para sindicato em que não
esteja inscrito;
c) A liberdade de organização e regulamentação interna das asso
ciações sindicais;
cO O direito de exercício de actividade sindical na empresa;
e) O direito de tendência, nas formas que os respectivos esta
tutos determinarem.
3. As associações sindicais devem reger-se pelos princípios da
organização e da gestão democráticas, baseados na eleição periódica
e por escrutínio secreto dos árgãos dirigentes, sem sujeição a qual
quer autorização ou homologação, e assentes na participação activa
dos trabalhadores em todos os aspectos da actividade sindical.
4. As associações sindicais são independentes do patronato, do
Estado, das confissões religiosas, dos partidos e outras associações
políticas, devendo a lei estabelecer as garantias adequadas dessa
independência, fundamento da unidade das classes trabalhadoras.
5. As associações sindicais têm o direito de estabelecer relações
ou filiar-se em organizações sindicais internacionais.
6. A lei assegura protecção adequada aos representantes eleitos
dos trabalhadores contra quaisquer formas de condicionamento, cons
trangimento ou limitação do exercício legítimo das suas funções.
ARTIGO 57.
(Direitos das associações sindicais e contratação colectiva)
1. Compete às associações sindicais defender e promover a de
fesa dos direitos e interesses dos trabalhadores que representem.
2. Constituem direitos das associações sindicais:

a) Participar na elaboração da legislação do trabalho;
b) Participar na gestão das instituições de segurança social e
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outras organizações que visem satisfazer os interesses dos
trabalhadores;
c) Participar no controlo de execução dos planos económico-sociais.
3. Compete às associações sindicais exercer o direito de contra
tação colectiva, o qual é garantido nos termos da lei.
4. A lei estabelece as regras respeitantes à legitimidade para a
celebração das convenções colectivas de trabalho, bem como à efi
cácia das respectivas normas.
ARTIGO 58.’

(Direito à greve e probição do lock-out)
1. É garantido
2’. Compete aos
defender através da
3. É proibido o

o direito à greve.
trabalhadores definir o âmbito de interesses a
greve, não podendo a lei limitar esse âmbito.
tack-out.
TITULO III

Direitos e deveres económicos,
sociais e culturais
CAPITULO 1
Direitos e deveres económicos
ARTIGO 59.°
(Direito ao trabalho)
1. Todos têm direito ao trabalho.
2. O dever de trabalhar é inseparável do direito ao trabalho,
excepto para aqueles que sofram diminuição de capacidade por ra
zões de idade, doença ou invalidez.
3. Incumbe ao Estado, através da aplicação de planos de polí
tica econ6mica e social, garantir o direito ao trabalho, assegurando:
a) A execução de políticas de pleno emprego;
b) A igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou gé
nero de trabalho e condições para que não seja vedado ou
limitado, ‘em função do sexo, o acesso a quaisquer cargos,
trabalho ou categorias profissionais;
c) A formação cultural, técnica e profissional dos trabalhadores.
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ARTI]GO 6O
(Direitos dos trabalhadores)
1. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça,
cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideo
lógicas, têm direito:
a) À retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e
qualidade, observando-se o princípio de que para trabalho
igual salário igual, de forma a garantir uma existência con
digna;
b) Ã organização do trabalho em condições socialmente digni
ficantes, de forma a facultar a realização pessoal;
c) À prestação do trabalho em condições de higiene e segurança;
d) Ao repouso e aos lazeres, a um limite máximo da jornada
de trabalho, ao descanso semanal e a férias periódicas pagas;
e) À assistência material, quando involuntariamente se encon
trem em situação de desemprego.
2. Incumbe ao Estado assegurar as condições de trabalho, retri
buição e repouso a que os trabalhadores têm direito, nomeadamente:
a) O estabelecimento e a actualização do salário mínimo nanacional, tendo em conta, entre outros factores, as necessi
dades dos trabalhadores, o aumento do custo de vida, o nível
de desenvolvimento das forças produtivas, as exigências da
estabilidade económica e financeira e a acumulação para o
desenvolvimento;
b) A fixação, a nível nacional, dos limites da duração do tra
balho;
c) A especial protecção do trabalho das mulheres durante
a
gravidez e após o parto, bem como do trabalho dos menores,
dos diminuídos e dos que desempenhem actividades parti
cularmente violentas ou em condições insalubres, tóxicas ou
perigosas;
d) O desenvolvimento sistemático de uma rede de centros de
repouso e de férias, em cooperação com organizações sociais;
e) A protecção das condições de trabalho e a garantia dos bene
fícios sociais dos trabalhadores emigrantes.
ARTIGO 6l.

(Iniciativa privada, cooperativa e autogestionária)
1. A iniciativa económica privada pode exercer-se livremente
enquanto instrumento do progresso colectivo, nos quadros definidos
pela Constituição e pela lei.
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2. A todos é reconhecído o direito à livre constituição de coope
rativas, desde que observados os princípios cooperativos.
3. As cooperativas desenvolvem livremente as suas actividades
e podem agrupar-se em uniões, federações e confederações.
4. É reconhecido o direito de autogestão, nos termos da lei.

ARTIGO 62.°
(Direito de propriedade privada)
1. A todos é garantido o direito à propriedade privada e à sua
transmissão em vida ou por morte, nos termos da Constituição.
2. A requisição e a expropriação por utilidade pública só podem
ser efectuadas com base na lei e, fora dos casos previstos na Cons
tituição, mediante pagamento de justa indemnização.

CAPíTULO 11
Direitos e deveres sociais

ARTIGO 63.°
(Segurança social)
1. Todos têm direito à segurança social.
2. Incumbe ao Estado organizar, coordenar e subsidiar um sis
tema de segurança social unificado e descentralizado, com a parti
cipação das associações sindicais, de outras organizações represen
tativas dos trabalhadores e de associações representativas dos demais
beneficiários.
3. A organização do sistema de segurança social não prejudica
a existência de instituições particulares de solidariedade social não
lucrativas, com vista à prossecução dos objectivos de segurança so
cial consignados neste artigo, na alínea b) do n.° 2 do artigo 67°,
no artigo 69°, na alínea d) do n.° 1 do artigo 70.° e nos artigos 71.°
e 72.°, as quais são permitidas, regulamentadas por lei e sujeitas à
fiscalização do Estado.
4. O sistema de segurança social protegerá os cidadãos na doença,
velhice, invalidez, viuvez e orfandade, bem como no desemprego e
em todas as outras situações de falta ou diminuição de meios de
subsistência ou de capacidade para o trabalho.
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ARTIGO 64.°
(Saúde)
1. Todos têm direito à protecção da saúde e o dever de a de
fender e promover.
2. O direito à protecção da saúde é realizado pela criação de
um serviço nacional de saúde universal, geral e gratuito, pela cria
ção de condições económicas, sociais e culturais que garantam a
protecção da infância, da juventude e da velhice e pela melhoria
sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela
promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular e ainda
pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo.
3. Para assegurar o direito à protecção da saúde, incumbe prio
ritariamente ao Estado:
a) Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente
da sua condição económica, aos cuidados da medicina pre
ventiva, curativa e de reabilitação;
b) Garantir uma racional e eficiente cobertura médica e hospi
talar de todo o país;
c) Orientar a sua acção para a socialização da medicina e dos
sectores médico-medicamentosos;
d) Disciplinar e controlar as formas empresariais e privadas da
medicina, articulando-as com o serviço nacional de saúde;
e) Disciplinar e controlar a produção, a comercialização e o uso
dos produtos químicos, biológicos e farmacêuticos e outros
meios de tratamento e diagnóstico.
4. O serviço nacional de saúde tem gestão descentralizada e
participada.

ARTIGO 65.°
(Habitação)
1. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habi
tação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e
que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar.
2. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado:
a) Programar e executar uma política de habitação inserida em
planos de reordenamento geral do território e apoiada em
planos de urbanização que garantam a existência de uma
rede adequada de transportes e de equipamento social;
b) Incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e
das populações tendentes a resolver os respectivos problemas
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habitacionais e fomentar a autoconstrução e a criação de
cooperativas de habitação;
e) Estimular a construção privada, com subordinação aos inte
resses gerais.
3. O Estado adoptará uma política tendente a estabelecer um
sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso
à habitação própria.
4. O Estado e as autarquias locais exercerão efectivo controlo
do parque imobiliário, procederão à necessária naciona]ização ou
municipalização dos solos urbanos e definirão o respectivo direito
de utilização.
ARTIGO 66.°
(Ambiente e qualidade de vida)
1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e
ecologicamente equilibrado e o dever de o defender.
2. Incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e por
apelo e apoio a iniciativas populares:
a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas
prejudiciais de erosão;
b) Ordenar o espaço territorial de forma a construir paisagens
biologicamente equilibradas;
c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio,
bem como classificar e proteger paisagens e sítios, de modo
a garantir a conservação da natureza e a preservação de
valores culturais de interesse histórico ou artístico;
d) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais,
salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilidade
ecológica.
3. É conferido a todos o direito de promover, nos termos da
lei, a prevenção ou a cessação dos factores de degradação do am
biente, bem como, em caso de lesão directa, o direito à correspon
dente indemnização.
4. O Estado deve promover a melhoria progressiva e acelerada
da qualidade de vida de todos os portugueses.

ARTLGO 67.°
(Família)
1. A família, como elemento fundamental da sociedade, tem
direito à protecção da sociedade e do Estado e à efectivação de
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todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus
membros.
2. Incumbe, designadamente, ao Estado para protecção da fa
mília:
a) Promover a independência social e económica dos agregados
familiares;
b) Promover a criação de uma rede nacional de assistência
materno-infantil, de uma rede nacional de creches e de infra
-estraturas de apoio à família, bem como uma política de
terceira idade;
c) Cooperar com os pais na educação dos filhos;

cl) Promover, pelos meios necessários, a divulgação dos méto
dos de planeamento familiar e organizar as estruturas jurí
dicas e técnicas que permitam o exercício de uma paternidade
consciente;
e) Regular os impostos e os benefícios sociais, de harmonia com
os encargos familiares;
f) Definir, ouvidas as associações representativas das famílias,
e executar uma política de família com carácter global e
integrado.
ARTIGO 68.°
(Paternidade e maternidade)
1. Os pais e as mães têm direito à protecção da sociedade e
do Estado na realização da sua insubstituível acção em relação aos
filhos, nomeadamente quanto à sua educação, com garantia de rea
lização profissional e de participação na vida cívica do país.
2. A maternidade e a paternidade constituem valores sociais
eminentes.
3. As mulheres trabalhadoras tém direito a um período de dis
pensa do trabalho, antes e depois do parto, sem perda da retribuição
e de quaisquer regalias.
ARTIGO 69.°

Infância)
1. As crianças têm direito à protecção da sociedade e do Estado,
com vista ao seu desenvolvimento integral.
2. As crianças, particularmente os órfãos e os abandonados, têm
direito a especial protecção da sociedade e do Estado, contra todas
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as formas de discriminação e de opressão e contra o exercício abu
sivo de autoridade na família e nas demais instituições.
ARTIGO 70.°
(Juventude)
1. Os jovens, sobretudo os jovens trabalhadores, gozam de pro
tecção especial para efectivação dos seus direitos económicos, sociais
e culturais, nomeadamente:
a) Acesso ao ensino, à cultura e ao trabalho;
b) Formação e promoção profissional;
c) Educação física e desporto;
d) Aproveitamento dos tempos livres.
2. A política de juventude deverá ter como objectivos prioritá
rios o desenvolvimento da personalidade dos jovens, o gosto pela
criação livre e o sentido de serviço à comunidade.
3. O Estado, em colaboração com as famílias, as escolas, as
empresas, as organizações populares de base e as colectividades de
cultura e recreio, fomenta e apoia as organizações juvenis na pros
secução daqueles objectivos, bem como todas as formas de inter
câmbio internacional da juventude.
ARTIGO 71.°
(Deficientes)

1. Os cidadãos física ou mentalmente deficientes gozam plena
mente dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Cons
tituição, com ressalva do exercício ou do cumprimento daqueles para
os quais se encontrem incapacitados.
2. O Estado obriga-se a realizar uma politica nacional de pre
venção e de tratamento, reabilitação e integração dos deficientes, a
desenvolver uma pedagogia que sensibilize a sociedade quanto aos
deveres de respeito e solidariedade para com eles e a assumir o
encargo da efectiva realização dos seus direitos, sem prejuízo dos
direitos e deveres dos pais ou tutores.
ARTIGO 72.°
(Terceira idade)
1. As pessoas idosas têm direito à segurança económica e a
condições de habitação e convívio familiar e comunitário que evitem
e superem o isolamento ou a marginalização social.

1. Série
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2. A política de terceira idade engloba medidas de carácter eco
nómico, social e cultural tendentes a proporcionar às pessoas idosas
oportunidades de realização pessoal, através de uma participação
activa na vida da comunidade.

CAPITULO III
Direitos e deveres culturais
ARTIGO 73.°
(Educação, cultura e ciência)
1. Todos têm direito à educação e à cultura.
2. O Estado promove a democratização da educação e as de
mais condições para que a educação, realizada através da escola
e de outros meios formativos, contribua para o desenvolvimento da
personalidade, para o progresso social e para a participação demo
crática na vida colectiva.
3. O Estado promove a democratização da cultura, incentivando
e assegurando o acesso de todos os cidadãos à fruição e criação
cultural, em colaboração com os órgãos de comunicação social,
colectividades de cultura e recreio, associações de defesa do patri
mónio cultural, organizações populares de base e outros agentes
culturais.
4. A criação e a investigação científicas são incentivadas e apoia
das pelo Estado.
ARTIGO 74.°

(Ensino)
•l. Todos têm o direito ao ensino com garantia do direito à
igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar.
2. O ensino deve ser modificado de modo a superar qualquer
função conservadora de desigualdades económicas, sociais e culturais.
3. Na realização da política de ensino incumbe ao Estado:
a) Assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito;
b) Criar um sistema público de educação pr&escolar;
c) Garantir a educação permanente e eliminar o analfabetismo;
d) Garantir a todos os cidadãos, segundo as suas capacidades,
o acesso aos graus mais elevados do ensino, da investigação
científica e da criação artística;
e) Estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus
de ensino;
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f) Inserir as escolas nas comunidades que servem e estabelecer
a interligação do ensino e das actividades económicas, sociais
e culturais;
g) Promover e apoiar o ensino especial para deficientes;
h) Assegurar aos filhos dos emigrantes o ensino da língua por
tuguesa e o acesso it cultura portuguesa.
ARTIGO 7.°
(Ensino público, particular e cooperativo)
1. O Estado criará uma rede de estabelecimentos públicos de
ensino que cubra as necessidades de toda a população.
2. O Estado fiscaliza o ensino particular e cooperativo.
ARTIGO 76.°
(Universidade)
1. O regime de acesso à Universidade deve ter em conta as
necessidades em quadros qualificados e a elevação do nível educa
tivo, cultural e científico do pais, estimulando e favorecendo a entrada
de trabalhadores e de filhos de trabalhadores.
2. As universidades gozam, nos termos da lei, de autonomia
científica, pedagógica, administrativa e financeira.
ARTIGO 77.°
(Participaçíto democrática no ensino)
1. Os professores e alunos têm o direito de participar na gestão
democrática das escolas, nos termos da lei.
2. A lei regula as formas de participação das associações de
professores, de alunos, de pais, das comunidades e das instituições
de carácter científico na definição da política de ensino.
ARTIGO 78.°
(Fruição e criação cultural)
1. Todos têm direito à fruição e criação cultural, bem como
o dever de preservar, defender e valorizar o património cultural.
2. Incumbe ao Estado, em colaboração com todos os agentes
culturais:
a) Incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos, em
especial dos trabalhadores, aos meios e instrumentos de acção
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cultural, bem como corrigir as assimetrias existentes no país
em tal domínio;
Apoiar as iniciativas que estimulem a criação individual e
colectiva, nas suas miMtiplas formas e expressões, e uma
maior circulação das obras e dos bens culturais de qualidade;
Promover a salvaguarda e a valorização do património cultu
ral, tornando-o elemento vivificador da identidade cultural
comum;
Desenvolver as relações culturais com todos os povos, espe
cialmente os de língua portuguesa, e assegurar a defesa e a
promoção da cultura portuguesa no estrangeiro;
Articular a política cultural e as demais políticas sectoriais.

3. Ë conferido a todos o direito de promover, nos termos da
lei, a prevenção ou a cessação dos factores de degradação do patri
mónio cultural.

ARTIGO 79.°
(Cultura física e desporto)
1. Todos têm direito à cultura física e ao desporto.
2. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as
associações e colectividades desportivas, promover, estimular, orien
tar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto.

RARTE II

Organização económica
TITULO 1
Princípios gerais
ARTIGO 2O.°
(Princípios fundamentais)
A organização económico-social assenta nos seguintes princípios:

a) Subordinação do poder económico ao poder político demo
crático;
b) Coexistência dos diversos sectores de propriedade, público,
privado e cooperativo;
c) Apropriação colectiva dos principais meios de produção e
solos, bem como dos recursos naturais;
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d) Planificação democrática da economia;
e) Desenvolvimento da propriedade social;
f) Intervenção democrática dos trabalhadores.
ARTIGO 81.°
(Incwnbências prioritárias do Estado)
Incumbe prioritariamente ao Estado no âmbito económico e
social:

a) Promover o aumento do bem-estar social e económico e da
qualidade de vida do povo, em especial das classes mais
desfavorecidas;
b) Operar as necessárias correcções das desigualdades na distri
buição da riqueza e do rendimento;
e) Assegurar a plena utilização das forças produtivas, designa
damente zelando pela eficiência do sector público;
d) Orientar o desenvolvimento económico e social no sentido de
um crescimento equilibrado de todos os sectores e regiões e
eliminar progressivamente as diferenças económicas e sociais
entre a cidade e o campo;
e) Eliminar e impedir a formação de monopólios privados, atra
vés de nacionalizações ou de outras formas, bem como
reprimir os abusos do poder económico e todas as práticas
lesivas do interesse geral;
f) Assegurar a equilibrada concorrência entre as empresas;
g) Desenvolver as relações económicas com todos os povos, salva
guardando sempre a independência nacional e os interesses
dos portugueses e da economia do país;
h) Realizar a reforma agrária;
i) Assegurar a participação das organizações representativas dos
trabalhadores e das organizações representativas das activi
dades económicas na definição, na execução e no controlo
das principais medidas económicas e sociais;
j) Proteger o consumidor;
1) Criar as estruturas jurídicas e técnicas necessárias à instaura
ção de um sistema de planeamento democrático da economia;
m) Desenvolver uma política científica e tecnológica, com pre
ferência pelos domínios que interessem ao desenvolvimento
do país, tendo em vista a progressiva libertação de depen
dências externas;
n) Adoptar uma política nacional de energia, com preservação
dos recursos naturais e do equilíbrio ecológico, promovendo,
neste domínio, a cooperação internacional.

1.’ Série
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ARTIGO 82.°
rvenção nacionalização e socialização)
A lei determinará os meios e as formas de intervenção e de
nacionalização e socialização de meios de produção, bem como os
crit&ios de fixação de indemnizações.

ARTIGO 83.°
(Nacionalizações efectuadas depois de 25 de Abril de 1974)
1. Todas as nacionalizações efectuadas depois de 25 de Abril
de 1974 são conquistas irreversíveis das classes trabalhadoras.
2. As pequenas e médias empresas indirectamente nacionalizadas,
fora dos sectores básicos da economia, poderão, a título excepcional,
ser integradas no sector privado, desde que os trabalhadores não
optem pelo regime de autogestão ou de cooperativa.

ARTIGO $4.°
(Cooperativas e experiências de autogestão)

1. O Estado estimula e apoia a criação e a actividade de coope
rativas.
2. A lei definirá os benefícios fiscais e financeiros das coopera
tivas, bem como condições mais favoráveis à obtenção de crédito
e auxílio técnico.
3. São apoiadas pelo Estado as experiências viáveis de autogestão.

ARTIGO 85.°
(Empresas privadas)
1. O Estado fiscaliza o respeito da Constituição e da lei pelas
empresas privadas e protege as pequenas e médias empresas econó
mica e socialmente viáveis.
2. O Estado pode intervir transitoriamente na gestão das empre
sas privadas para assegurar o interesse geral e os direitos dos tra
balhadores, em termos a definir pela lei.
3. A lei definirá os sectores básicos nos quais é vedada a activi
dade às empresas privadas e a outras entidades da mesma natureza.
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86.°

(Actividade económica e investimentos estrangeiros)
A lei disciplinará a actividade económica e os investimentos por
parte de pessoas singulares ou colectivas estrangeiras, a fim de ga
rantir a sua contribuição para o desenvolvimento do país e defender
a independência nacional e os interesses dos trabalhadores.
ARTIGO 87.°
(Meios de produção em abandono)
1. Os meios de produção em abandono podem ser expropríados
em condições a fixar pela lei, que terá em devida conta a situação
específica da propriedade dos trabalhadores emigrantes.
2. No caso de abandono injustificado, a expropriação não con
fere direito a indemnização.
ARTIGO 88.°

(Actividades delituosas contra a economia nacional)
1. As actividades delituosas contra a economia nacional serão
definidas por lei e objecto de sanções adequadas à sua gravidade.
2. As sanções poderão incluir, como efeito da pena, a pena
dos bens, directa ou indirectamente obtidos com a actividade cri
minosa, e sem que ao infractor caiba qualquer indemnização.

TITULO II

Estruturas da propriedade dos meios de produção
ARTIGO 89.°
(Sectores de propriedade dos meios de produção)
1. Ë garantida a existência de três sectores de propriedade dos
meios de produção, dos solos e dos recursos naturais, definidos em
função da sua titularidade e do modo social de gestão.
2. O sector público é constituído pelos bens e unidades de pro
dução pertencentes a entidades públicas ou a comunidades, sob os
seguintes modos sociais de gestão:
a) Bens e unidades de produção geridos pelo Estado e por outras
pessoas colectivas públicas;
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b) Bens e unidades de produção com posse útil e gestão dos
colectivos de trabalhadores;
c) Bens comunitários com posse útil e gestão das comunidades
locais.
3. O sector privado é constituído pelos bens e unidades de pro
dução cuja propriedade ou gestão pertençam a pessoas singulares
ou colectivas privadas, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
4. O sector cooperativo é constituído pelos bens e unidades de
produção possuídos e geridos pelos cooperadores, em obediência aos
princípios cooperativos.

ARTIGO 90.°
(Desenvolvimento da propriedade social)
1. Constituem a base do desenvolvimento da propriedade social
os bens e unidades de produção com posse útil e gestão dos colec
tivos de trabalhadores, os bcns comunitários com posse útil e ges
tão das comunidades locais e o sector cooperativo.
2. São condições de desenvolvimento da propriedade social as
nacionalizações, o plano democrático, o controlo de gestão e a inter
venção democrática dos trabalhadores.
3. As unidades de produção pertencentes ao Estado e a outras
pessoas colectivas públicas devem evoluir para formas de gestão
que assegurem uma participação crescente dos trabalhadores.

TITULO 111
Piano
ARTIGO 91.°
(Objectivos do Plano)
1. A organização económica e social do país é orientada, coor
denada e disciplinada pelo Plano.
2. O Plano deve garantir o desenvolvimento harmonioso dos
sectores e regiões, a eficiente utilização das forças produtivas, a justa
repartição individual e regional do produto nacional, a coordenação
da política económica com a política social, educacional e cultura],
a preservação do equilíbrio ecológico, a defesa do ambiente e a qua
lidade de vida do povo português.
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ARTIGO 92.°
(Força jurídica)
1. O Plano tem carácter imperativo para o sector público esta
dual e é obrigatório, por força de contratos-programa, para outras
actividades de interesse público.
2. O Plano tem carácter indicativo para os sectores público não
estadual, privado e cooperativo, definindo o enquadramento a que
hão-de submeter-se as empresas desses sectores.

ARTIGO 93.°
(Estrutura)
A estrutura do Plano compreende, nomeadamente:
a) Plano a longo prazo, que define os grandes objectivos da
economia portuguesa e os meios para os atingir;
b) Plano a médio prazo, que contém os programas de acção
globais, sectoriais e regionais para o período da sua vigência;
c) Plano anual, que constitui a base fundamental da actividade
do Governo e tem a sua expressão financeira no Orçamento
do Estado.

ARTIGO 94.°
(Elaboração e execução)
1. Compete à Assembleia da República aprovar as grandes opções
correspondentes a cada Plano e apreciar os respectivos relatórios
de execução.
2. A proposta de lei do Plano será acompanhada de relatório
sobre as grandes opções globais e sectoriais, incluindo a respectiva
fundamentação com base nos estudos preparatórios.
3. Na elaboração do Plano participam as populações, através
das autarquias e comunidades locais, as organizações representativas
dos trabalhadores e as organizações representativas das actividades
económicas.
4. A participação na elaboração do Plano faz-se, nomeadamente,
por intermédio do Conselho Nacional do Plano, sendo a organização
e funcionamento deste definidos por lei.
5. O implemento do Plano deve ser descentralizado, regional
e sectorialmente, sem prejuízo da coordenação central, que compete,
em última instância, ao Governo.

1.’ Série
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ARTIGO 95.°

(Regiões Plano)
1. O país será dividido em regiões Plano com base nas poten
cialidades e nas características geográficas, naturais, sociais e humanas
do território nacional, com vista ao seu equilibrado desenvolvimento
e tendo em conta as carências e os interesses das populações.
2. A lei determina as regiões Plano e define o esquema dos
órgãos de planificação regional que as integram.
TITULO IV
Politica agiícola e reforma agrária
ARTIGO 96.°
(Objectivos da política agrícola)
1. A política agrícola tem como objectivos:
a) Promover a melhoria da situação económica, social e cultural
dos trabalhadores rurais e dos pequenos e médios agriculto
res pela transformação das estruturas fundiárias e pela trans
ferência progressiva da posse útil da terra e dos meios de
produção directamente iti1izados na sua exploração para
aqueles que a trabalham;
b) Aumentar a produção e a produtividade da agricultura, do
tando-a •das infra-estruturas e dos meios humanos, técnicos
e financeiros adequados, tendentes a assegurar o melhor abas
tecimento do país, bem como o incremento da exportação;
c) Criar as condições necessárias para atingir a igualdade efec
tiva dos que trabalham na agricultura com os demais tra
balhadores e evitar que o sector agrícola seja desfavorecido
nas relações de troca com os outros sectores;
d) Assegurar o uso e a gestão racionais dos solos e dos restantes
recursos naturais, bem como a manutenção da sua capacidade
de regeneração.
2. A reforma agrária é um dos instrumentos fundamentais da
realização dos objectivos da política agrícola.
ARTIGO 97,°
(Eliminação dos latifúndios)

1. A transferência da posse útil da terra e dos meios de pro
dução directamente utilizados na sua exploração para aqueles que
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a trabalham será obtida através da expropriação dos latifúndios e
das grandes explorações capitalistas.
2. As propriedades expropriadas serão entregues, pata explora
ção, a pequenos agricultores, a cooperativas de trabalhadores rurais
ou de pequenos agricultores ou a outras unidades de exploração
colectiva por trabalhadores.
3. As operações previstas neste artigo efectuam-se nos termos
que a lei da reforma agrária definir e segundo o esquema de acção
do Plano.
ARTIGO 98.°
(Minifúndios)
Sem prejuízo do direito de propriedade, a reforma agrária pro
curará nas regiões minifundiárias obter um adequado redimensiona
mento das explorações mediante incentivos à integração cooperativa
das diversas unidades ou ainda, sempre que necessário, por recurso
a medidas de emparcelamento, arrendamento ou outras formas de
intervenção adequadas.
ARTIGO 99.°
(Pequenos e médios agricultores)
1. A reforma agrária efectua-se com garantia da propriedade
da terra dos pequenos e médios agricultores enquanto instrumento
ou resultado do seu trabalho e salvaguardando os interesses dos
emigrantes e dos que não tenham outro modo de subsistência.
2. A lei determina os critérios de fixação dos limites máximos
das unidades de exploração agrícola privada.
ARTIGO lOO.°
(Cooperativas e outras formas de exploração colectiva)
A realização dos objectivos da reforma agrária implica a cons
tituição por parte dos trabalhadores rurais e dos pequenos e médios
agricultores, com o apoio do Estado, de cooperativas de produção,
de compra, de venda, de transformação e de serviços e ainda de
outras formas de exploração colectiva por trabalhadores.
ARTIGO 1Ol.°
(Formas de exploração de terra alheia)
1. Os regimes de arrendamento e de outras formas de explora
ção de terra alheia serão regulados por lei de modo a garantir a
estabilidade e os legítimos interesses do cultivador.
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2. São proibidos os rcgirnes dé aforamento e colonia e serão
criadas condições aos cultivadores para a efectiva abolição do regime
de parceria agrícola.

ARTIGO 102.°
(Auxilio do Estado)
1. Os pequenos e médios agricultores, individualmente ou agru
pados em cooperativas, as cooperativas de trabalhadores agrícolas
e as outras formas de exploração colectiva por trabalhadores têm
direito ao auxílio do Estado.
2. O auxílio do Estado, de acordo com o Plano, compreende,
nomeadamente:
a) Concessão de crédito e assistência técnica;
b) Apoio de empresas públicas e de cooperativas de comercia
lização a montante e a jusante da produção;
c) Socialização dos riscos resultantes dos acidentes climatéricos
e fitopatológicos imprevisíveis ou incontroláveis;
J) Estímulo e apoio ao associativismo dos trabalhadores rurais
e dos agricultores.

ARTIGO 103.°
(Ordenamento, reconversão agrária e preços)
O Estado promoverá uma política de ordenamento e de recon
versão agrária, de acordo com os condicionalismos ecológicos e so
ciais do pais, e assegurará o escoamento dos produtos agrícolas no
âmbito da orientação definida para as políticas agrícola e alimentar,
fixando no início de cada campanha os respectivos preços de
garantia.

ARTIGO 104.°
(Participação na reforma agrária)
Na definição e execução da reforma agrária, nomeadamente nos
organismos por ela criados, deve ser assegurada a participação dos
trabalhadores rurais e dos pequenos e médios agricultores, através
das suas organizações próprias, bem como das cooperativas e outras
formas de exploração colectiva por trabalhadores.
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TflULOV
Sistema financeiro e fiscal
ARTIGO 105.°
(Sistema financeiro e monetário)
.1. O sistema financeiro é estruturado por lei, de modo a garantir
a formação, a captação e a segurança das poupanças, bem como
a aplicação de meios financeiros necessários à expansão das forças
produtivas, de acordo com Os objectivos definidos no Plano.
2. O Banco de Portugal, como banco central, tem o exclusivo
da emissão de moeda e, de acordo com o Plano e as directivas do
Governo, colabora na execução das políticas monetária e financeira.

ARTIGO 106.°
(Sistema fiscal)
1. O sistema fiscal será estruturado por lei, com vista à repar
tição igualitária da riqueza e dos rendimentos e à satisfação das
necessidades financeiras do Estado.
2. Os impostos são criados por lei, que determina a incidência,
a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes.
3. Ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não tenham
sido criados nos termos da Constituição e cuja liquidação e cobrança
se não façam nas formas prescritas na lei.
ARTIGO 107.°
(Impostos)
1. O imposto sobre o rendimento pessoal visará a diminuição
das desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as
necessidades e os rendimentos do agregado familiar.
2. A tributação das empresas incidirá fundamentalmente sobre
o seu rendimento real.
3. O imposto sobre sucessões e doações será progressivo, de
forma a contribuir para a igualdade entre os cidadãos.
4. A tributação do consumo visa adaptar a estrutura do con
sumo à evolução das necessidades do desenvolvimento económico
e da justiça social, devendo onerar os consumos de luxo.

f. Série
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ARTIGO 108.°
(Orçamento)
1. O Orçamento do Estado contém:
a) A discriminação das receitas e despesas do Estado:
b) O orçamento da segurança social.
2. O Orçamento é elaborado de harmonia com as opções do
Plano e tendo em conta as obrigações decorrentes de lei ou de
contrato.
3. A proposta de Orçamento é apresentado pelo Governo e
votada na Assembleia da República, nos termos da lei.
4. A proposta de Orçamento é acompanhada de relatório justi
ficativo das variações das previsões das receitas e despesas relativa
mente ao Orçamento anterior e ainda de relatórios sobre a dívida
pública e as contas do Tesouro, bem como da situação dos fundos
e serviços autónomos.
5. O Orçamento é unitário e especifica as despesas segundo a
respectiva classificação orgânica e funcional, de modo a impedir a
existência de dotações e fundos secretos.
6. O Orçamento deve prever as receitas necessárias para cobrir
as despesas, definíndo a lei as regras da sua execução, bem como
as condições de recurso ao crédito público.
7. A proposta de Orçamento é apresentada e votada nos prazos
fixados na lei, a qual prevê os procedimentos a adoptar quando
aqueles não puderem ser cumpridas.
8. A execução do Orçamento será fiscalizada pelo Tribunal de
Contas e pela Assembleia da República, que, precedendo parecer
daquele tribunal, apreciará e aprovará a Conta Geral do Estado,
incluindo a da segurança social.
TITULO VI
Comércio e protecção do consumidor
ARTIGO 109.°
(Comércio)
1. O Estado intervém na racionalização dos circuitos de distri
buição e na formação e no controlo dos preços, a fim de combater
actividades especulativas, evitar práticas comerciais restritivas e os
seus reflexos sobre os preços, e adequar a evolução dos preços de
bens essenciais aos objectivos da política económica e social.
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2. Para desenvolver e diversificar as relações económicas externas
e salvaguardar a independência nacional, incumbe ao Estado regular
as operações de comércio externo, nomeadamente através de empre
sas públicas ou outros tipos de empresas.
ARTIGO 110.0
(Protecção do consumidor)
1. Os consumidores têm direito à formação e à informação, à
protecção da saúde, da segurança e dos seus interesses económicos
e à reparação de danos.
2. A publicidade é disciplinada por lei, sendo proibidas todas
as formas de publicidade oculta, indirecta ou dolosa.
3. As associações de consumidores e as cooperativas de consumo
têm direito, nos termos da lei, ao apoio do Estado e a ser ouvidas
sobre as questões que digam respeito à defesa dos consumidores.
PARTE III
Organização do poder político

TITULO 1
Princípios gerais
ARTIGO 111.0
(Titularidade e exercício do poder)
O poder político pertence ao povo e é exercido nos termos da
Constituição.
ARTIGO 1 12.°
(Participação política dos cidadãos)

A participaçio directa e activa dos cidadãos na vida política
constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do
sistema democrático.
ARTIGO 113.°

(Órgãos de soberania)
1. São órgãos de soberania o Presidente da República, a Assem
bleia da República, o Governo e os Tribunais.

1. Série
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2. A formação, a composiçao, a competência e o funcionamen
.
Constituição
na
definidos
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são
dos órgãos de soberania

ARTIGO 114.°
(Separação e interdependência)
1. Os órgãos de soberania devem observar a separação e a inter
dependência estabelecidas na Constituição.
2. Nenhum ófgão de soberania, de região autónoma ou de poder
local pode delegar os setis poderes noutros órgãos, a não ser nos
casos e nos termos expressamente previstos na Constituição e na lei.
ARTIGO 1 15.°
(Actos nonnafivos
1. São actos legislativos as leis, os decretos-leis e os decretos
legislativos regionais.
2. As leis e os decretos-leis têm igual valor, sem prejuízo da
subordinação às correspondentes leis dos decretos-leis publicados no
uso de autorização legislativa e dos que desenvolvam as bases gerais
dos regimes jurídicos.
3. Os decretos legislativos regionais versam sobre matérias de
interesse específico para as respectivas regiões e não reservadas à
Assembleia da República ou ao Governo, não podendo dispor con
tra as leis gerais da República.
4. São leis gerais da República as leis e os decretos-leis cuja
razão de ser envolva a sua aplicação sem reservas a todo o terri
túrio nacional.
5. Nenhuma lei pode criar outras categorias de actos legisla
tivos ou conferir a actos de outra natureza o poder de, com eficácia
externa, interpretar, integrar, modificar, suspender ou revogar qual.
quer dos seus preceitos.
6. Os regulamentos do Governo revestem a forma de decreto
regulamentar quando tal seja determinado pela lei que regulamen
tam, bem como no caso de regulamentos independentes.
7. Os regulamentos devem indicar expressamente as leis que
visam regulamentar ou que definem a competência subjectiva e
objectiva para a sua emissão.
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ARTIGO 116.°
(Princípios gerais de direito eleitoral)
1. O sufrágio directo, secreto e periódico constitui a regra geral
de designação dos titulares dos órgãos electivos da soberania, das
regiões autónomas e do poder local.
2. O recenseamento eleitoral é oficioso, obrigatório, permanente
e único para todas as eleições por sufrágio directo e universal.
3. As campanhas eleitorais regem-se pelos seguintes princípios:
a) Liberdade de propaganda;
b) Igualdade de oportunidades e de tratamento das diversas can
didaturas;
c) Imparcialidade das entidades públicas perante as candidaturas;
d) Fiscalização das contas eleitorais.
4. Os cidadãos têm o dever de colaborar com a administração
eleitoral, nas formas previstas na lei.
5. A conversão dos votos em mandatos far-se-á de harmonia
com o princípio da representação proporcional.
‘6. No acto de dissolução de órgãos colegiais baseados no sufrá
gio directo tem de ser marcada a data das novas eleições, que se
realizarão nos noventa dias seguintes e pela lei eleitoral vigente ao
tempo da dissolução, sob pena de inexistência jurídica daquele acto.
7. O julgamento da regularidade e da validade dos actos de pro
cesso eleitoral compete aos tribunais.

ARTIGO ll7.
(Partidos políticos e direito de oposição)
1. Os partidos políticos participam nos órgãos baseados no sufrá
gio universal e directo, de acordo com a sua representatividade
democrática.
2. É reconhecido às minorias o direito de oposição democrática,
nos termos da Constituição.
3. Os partidos políticos representados na Assembleia da Repú
blica e que não façam parte do Governo gozam, designadamente,
do direito de ser informados regular e directamente pelo Governo
sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público.

l. Série
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ARTIGO 1 l&°
(Organizações populares de base)
As organizações populares de basD, formadas nos termos da
Constituição, têm o direito de participar, segundo as formas previstas
na lei, no exercício do poder local.

ARTIGO 119.°
(órgos colegiais)
l. As reuniões das assembleias que funcionem como órgãos de
soberania, das regiões autónomas ou do poder local são públicas,
excepto nos casos previstos na lei.
2. As deliberações dos órgãos colegiais são tomadas com a pre
sença da maioria do número legal dos seus membros.
3. Salvo nos casos previstos na Constituição, na lei e nos res
pectivos regimentos, as deliberações •dos órgãos colegais são tomadas
à pluralidade de votos, não contando as abstenções para o apura
mento da maioria.

ARTIGO 120.°
(Estatuto dos titulares dos cargos politicos)
1. Os titulares de cargos políticos respondem politica, civil e
criminalmente pelos actos e omissões que pratiquem no exercício
das suas funções.
2. A lei dispõe sobre os deveres, responsabilidades e incompa
tibilidades a que estão sujeitos os titulares dos cargos políticos, bem
como sobre os respectivos direitos, regalias e imunidades.
3. A lei determina os crimes de responsabilidade dos titulares
de cargos políticos, bem como as sanções aplicáveis e os respectivos
efeitos.
ARTIGO 121.°
(Princípio da renovação)
Ninguém pode exercer a título vitalício qualquer cargo político
de âmbito nacional, regional ou local.
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ARTIGO 122.°
(Publicidade dos actos)
1. Sao publicados no jornal oficial, Diário da República:
a) As leis constitucionais;
b) As convenções internacionais e os respectivos avisos de rati
fica ção;
c) As leis, os decretos-leis e os decretos legislativos regionais;
d) Os decretos do Presidente da República;
e) As resoluções da Assembleia da República e das Assembleias
Regionais dos Açores e da Madeira;
f) Os regimentos da Assembleia da República, do Conselho de
Estado e das Assembleias Regionais dos Açores e da Ma
deira;
g) As decisões do Tribunal Constitucional, bem como as dos
outros tribunais a que a lei confira força obrigatória geral;
ti) Os decretos regulamentares e os demais decretos e regula
mentos do Governo, bem como os decretos dos Ministros
da República para as regiões autónomas e os decretos regu
lamentares regionais.
2. A falta de publicidade dos actos previstos no número ante
rior e de qualquer acto de conteúdo genérico dos órgos de sobe
rania, das regiões autónomas e do poder local implica a sua ineficácia
jurídica.
3. A lei determina as formas de publicidade dos demais actos
e as consequências da sua falta.

TITULO Ii
Presidente da República
CAPITULO 1
Estatuto e e1eiçío
ARTIGO 123.°
(Definiçilo)
O Presidente da República representa a República Portuguesa,
garante a independência nacional, a unidade do Estado e o regular
funcionamento das instituições democráticas e é, por inerência,
Comandante Supremo das Forças Armadas.

l. Série
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ARTIGO 124.°

(Eleição)
1. O
directo e
território
2. O
nacional.

Presidente da República é eleito por sufrágio universal,
secreto dos cidadãos portugueses eleitores, recenseados no
nacional.
direito de voto é exercido presencialmente no território
ARTIGO 125.°
(Elegibilidade)

São elegíveis os cidadãos eleitores, portugueses de origem, maio
res de 35 anos.
ARTIGO 126.°
(Reekgibffidade)

1. Não é admitida a reeleição para um terceiro mandato con
secutivo, nem durante o quinqLlénio imediatamente subsequente ao
termo do segundo mandato consecutivo.
2. Se o Presidente da República renunciar ao cargo, não poderá
candidatar-se nas eleições imediatas nem nas que se realizem no
quinquénio imediatamente subsequente à renúncia.
ARTIGO 127.
(andidaturas
1. As candidaturas para Presidente da República são propostas
por um mínimo de 750O e um máximo de 15 000 cidadãos eleitores.
2. As candidaturas devem ser apresentadas até trinta dias antes
da data marcada para a eleição, perante o Tribunal Constitucional.
3. Em caso de morte de qualquer candidato ou de qualquer
outro facto que o incapacite para o exercício da função presidencial,
será reaberto o processo eleitoral, nos termos a definir por lei.
ARTIGO 128.°
(Data da eleição)

1. O Presidente da República será eleito entre o sexagésimo e
o trigésimo d’ia anteriores ao termo do mandato do seu antecessor
ou posteriores à vagatura do cargo.
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2. A eleição não poderá efectuar-se nos noventa dias anteriores
ou posteriores à data das eleições para a Assembleia da República,
sendo automaticamente prolongado o mandato do Presidente ces
sante pelo período necessário.

ARTIGO 129.°
(Sistema eleitoral)
1. Será eleito Presidente da República o candidato que obtiver
mais de metade dos votos validamente expressos, não se considerando
como tal os votos em branco.
2. Se nenhum dos candidatos obtiver esse número de Votos,
proceder-se-á a segundo sufrágio até ao vigésimo primeiro dia sub
sequente à primeira votação.
3. A este sufrágio concorrerão apenas os dois candidatos mais

votados que não tenham retirado a candidatura.

ARTIGO 130.°
(Posse e juramento)
1. O Presidente eleito toma posse perante a Assembleia da Re
pública.
2. A posse efectua-se no último dia do mandato do Presidente
cessante ou, no caso de eleição por vagatura, no oitavo dia subse
quente ao da publicação dos resultados eleitorais.
3. No acto de posse o Presidente da República eleito prestará
a seguinte declaração de compromisso:

Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em
que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Conw
tituição da República Portuguesa.

ARTIGO 131.°
(Mandato)
1. O mandato do Presidente da República tem a duração de
cinco anos e termina com a posse do novo Presidente eleito.
2. Em caso de vagatura, o Presidente da República a eleger inicia
um novo mandato.
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ARTIGO 132.°
(Ausência do território nacional)
1. O Presidente da República não pode ausentar-se do território
nacional sem o assentimento da Assembleia da República ou da sua

Comissão Permanente, se aquela não estiver em funcionamento.
2. O assentimento é dispensado nos casos de passagem em trân
sito ou de viagem sem carácter oficial de duração não superior a
cinco dias, devendo, porém, o Presidente da República dar prévio
conhecimento delas à Assembleia da República.
3. A inobservãncia do disposto no n.° 1 envolve, de pleno direito,
a perda de cargo.
ARTIGO 133.°
(Responsabilidade criminal)
1. Por crimes praticados no exercício das suas funções, o Pre
sidente da República responde perante o Supremo Tribunal de
Justiça.
•2. A iniciativa do processo cabe à Assembleia da República,
mediante proposta de um quinto e deliberação aprovada por maioria
de dois terços dos Deputados em efectividade de funções.
3. A condenação implica a destituição do cargo e a impossibili
dade de reeleição.
4. Por crimes estranhos ao exercício das suas funções o Pre
sidente da República responde depois de findo o mandato perante
os tribunais comuns.
ARTIGO 134.°
(Renúncia ao mandato)
1. O Presidente da República pode reunciar ao mandato em
mensagem dirigida à Assembleia da República.
2. A
renúncia torna-se efectiva com o conhecimento da men
sagem pela Assembleia da República, sem prejuízo da sua ulterior
publicação no Diário da Repiíbtica.

ARTIGO 135.°
(Substftuiç5o interina)
1. Durante o impedimento temporário do Presidente da Repú
blica, bem como durante a vagatura do cargo até tomar posse o
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novo Presidente eleito, assumirá as funções o Presidente da Assem
bleia da República ou, no impedimeifio deste, o seu substituto.
2. Euquanto exercer interinamente as funções de Presidente da
República, o mandato de Deputado do Presidente da Assembleia da
República ou do seu substituto suspende-se automaticamente.

CAPITULO Ii
Competência
ARTIGO 136.°

(Competência quanto a outros órgísos)
Compete ao Presidente da República, relativamente a outros
órgàos:
a) Presidir ao Conselho de Estado;

b) Marcar o dia das eleições do Presidente da República, dos
Deputados à Assembleia da República e às assemb]eias regio
nais, de harmonia com a lei eleitoral;
c) Convocar extraordinariamente a Assembleia da República;
1) Dirigir mensagens à Assembleia da República;
e) Dissolver a Assembleia da República, observado o disposto
no artigo l75.°, ouvidos os partidos nela representados e o
Conselho de Estado;
f) Nomear o Primeiro-Ministro, nos termos do n.° 1 do ar
tigo 190°;
g) Demitir o Governo, nos termos do n.° 2 do artigo 198.°, e
exonerar o Primeiro-Ministro, nos termos do n.° 4 do ar
tigo 169°;
h) Nomear e exonerar os membros do Governo, sob proposta
do PrimeiroMinistro;
i) Presidir ao Conselho de Ministros, quando o Primeiro-Ministro
lho solicitar;
1) Dissolver os órgos das regiões autónomas, por iniciativa
própria ou sob proposta do Governo, ouvidos a Assembleia
da República e o Conselho de Estado;
1) Nomear e exonerar, sob proposta do Governo e ouvido o
Conselho de Estado, os Ministros da República para as re
giões autónomas;
m) Nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o presidente
do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da República;
ri) Nomear cinco membros do Conselho de Estado e dois vogais
do Conselho Superior da Magistratura;
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o) Presidir ao Conselho Superior de Defesa Nacional;
p) Nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o Chefe do
Estado-Maior-General das forças Armadas, o Vice-Çhefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, quando exista,
e os Chefes de Estado-Maior dos três ramos das Forças
Armadas, ouvido, nestes dois últimos casos, o Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas.

ARTIGO 137.°
(Competência para a pratica de actos próprios)
Compete ao Presidente da República, na prática de actos pró
prios:
a) Exercer as funções de Comandante Supremo das Forças Ar
madas;
b) Promulgar e mandar publicar as leis, os decretos-leis e os
decretos regulamentares, bem como assinar os restantes de
cretos do Governo:
c) Declarar o estado de sítio ou o estado de emergência, obser
vado o disposto nos artigos 19° e 141.:

d) Pronunciar-se sobre todas as emergências graves para a vida
da República;
e) Indultar e comutar penas, ouvido o Governo:
f) ‘Requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva
da constitucionalidade de normas constantes de leis, decretos-leis e convenções internacionais;

g) Requerer ao Tribunal Constitucional a declaração da incons
titucionalidade de normas jurídicas, bem como a verificação
da existência de inconstitucionalidade por omissão;
h) Praticar os actos relativos ao território de Macau previstos
no respectivo estatuto;
i) Conferir condecorações, nos termos da lei, e exercer a função
de grão-mestre das ordens honorificas portuguesas.

ARTIGO 138.
(Competência nas relações internacionais)
Compete ao Presidente da República, nas relações internacionais:
a) Nomear os embaixadores e os enviados extraordinários, sob
proposta do Governo, e acreditar os representantes diplomá
ticos estrangeiros;
b) Ratificar os tratados internacionais, depois de devidamepte
aprovados;
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c) Declarar a guerra em caso de agressão efectiva ou iminente

e fazer a paz, sob proposta do Governo, ouvido o Conselho
de Estado e mediante autorização da Assembleia da Repú
blica, ou, quando esta não estiver reunida nem for possível
a sua reunião imediata, da sua Comissão lermanente.

ARTIGO 139.°
(Promulgação e veto)
1. No prazo de vinte dias contados da recepção de qualquer
decreto da Assembleia da República para ser promulgado como lei,
ou da publicação da decisão do Tribunal Constitucional que não
se pronuncie pela inconstitucionalidade de norma dele constante,
deve o Presidente da República promulgá-lo ou exercer o direito de
veto, solicitando nova apreciação do diploma em mensagem funda
mentada.
2. Se a Assembleia da República confirmar o voto por maioria
absoluta dos Deputados em efectividade de funções, o Presidente da
República deverá promulgar o diploma no prazo de oito dias a
contar da sua recepção.
3. Será, porém, exigida maioria de dois terços dos Deputados
presentes, desde que superior à maioria absoluta dos Deputados em
efectividade de funções, para a confirmação de decretos que respei
tem às seguintes matérias:
a) Relações externas;
b) Regimes do estado de sítio e do estado de emergência;
c) Limites entre os sectores da propriedade pública, privada e
cooperativa;
d) Organização da defesa nacional e definição dos deveres dela
decorrentes;
e) Bases gerais da organização e do funcionamento das Forças
Armadas;
f) Organização, funcionamento e processo do Tribunal Cons
titucional;
g) Regulamentação dos actos eleitorais previstos na Constituição.
4. No prazo de quarenta dias contados da recepção de qualquer
decreto do Governo para ser promulgado, ou da publicação da
decisão do Tribunal Constitucional que não se pronuncie pela incons
titucionalidade de norma dele constante, deve o Presidente da Re
pública promulgá-lo ou exercer o direito de veto, comunicando por
escrito ao Governo o sentido do veto.
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5. O Presidente da República exerce ainda o direito de veto
nos termos dos artigos 278.° e 279.°
ARTIGO 140.°

(Falta de promulgação ou de assinatura)
A falta de promulgação ou de assinatura pelo Presidente da
República de qualquer dos actos previstos na alínea b) do artigo 137.°
implica a sua inexistência jurídica.
ARTIGO 14l.°
(Declaraçüo do estado de sítio ou do estado de emergência)
1. A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência
depende de audição do Governo e de autorização da Assembleia da
República ou, quando esta não estiver reunida nem for possível a
sua reunião imediata, da respectiva Comissão Permanente.
2. A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência,
quando autorizada pela Comissão Permanente da Assembleia da Re
pública, terá de ser ratificada pelo Plenário logo que seja possível
reuni-lo.
ARTIGO 142.°
(Actos do Presidente da República interino)
1. O Presidente da República interino não pode praticar qual
quer dos actos previstos nas alíneas e) e ri) do artigo i36.°
2. O Presidente da República interino só pode praticar qualquer
dos actos previstos nas alíneas li), c-), f), m) e p) do artigo 136°,
na alínea z) do artigo l37.° e na alínea a) do artigo 138°, após
audição do (‘onselho de Estado.
ARTIGO 143.°
(Referenda ministerial)
1. Carecem de referenda do Governo os actos do Presidente
da República praticados ao abrigo das alíneas h), j), t), m) e p) do
artigo l36.°, das alíneas b), e) e e) do artigo l37.° e das alíneas a),
b) e e) do artigo l38.°
2. A falta de referenda determina a inexistência jurídica do acto.

66b

ORDEM DO EXCRCITO N. 9

1. Série

CAPITULO Iii
Conselho de Estado
ARTIGO ‘l44.
(Definição)
O Conselho de Estado é o órgão político de consulta do Pre
sidente da República.
ARTIGO 145.°
(Composição)
lica
O Conselho de Estado é presidido pelo Presidente da Repúb
os:
e composto pelos seguintes membr
a) O Presidente da Assembleia da República;
h) O Primeiro-Ministro:
e) O Presidente do Tribunal Constitucional:
d) O Provedor de Justiça:
e) Os presidentes dos governos regionais;
ia da
.f) Os antigos presidentes da República eleitos na vigênc
cargo;
do
ídos
destitu
sido
hajam
não
Constituição que
g) Cinco cidadãos designados pelo Presidente da República pelo
período correspondente à duração do seu mandato;
lica, de har
Ii) Cinco cidadãos eleitos pela Assembleia da Repúb
monia com o princípio da representação proporcional, pelo
período correspondente à duração da legislatura.
ARTIGO 146.°
(Posse e mandato)
1. Os membros do Conselho de Estado são empossados pelo
Presidente da República.
2. Os membros do Conselho de Estado previstos nas alíneas a)
a e) do artigo l45.° mantêm-se em funções enquanto exercerem os
respectivos cargos.
3. Os mmhros do Conselho de Estado previstos nas alíneas g)
e h) do artigo l45.° mantêm-se em funções até à posse dos que os
substituírem no exercício dos respectivos cargos.
ARTIGO 147.°
(Organização e funcionamento)
1. Compete ao Conselho de Estado elaborar o seu regimento.
2. As reuniões do Conselho de Estado não são públicas.
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ARTIGO 148.”

(Competência)
Compete ao Conselho de Estado:

b)
c)

d)
e)

fl

Pronunciar-se sobre a dissolução da Assembleia da República
e dos órgãos das regiões autónomas;
Pronunciar-se sobre a demissão do Governo, no caso pre
visto no n.’ 2 do artigo 198.”:
Pronunciar-se sobre a nomeação e a exoneração dos Minis
tros da República para as regiões autónomas;
Pronunciar-se sobre a declaração da •guerra e a feitura da
paz;
Pronunciar-se sobre os actos do Presidente da República
interino referidos no artigo 142.”;
Pronunciar-se nos demais casos previstos na Constituição e,
rn geral, aconselhar o Presidente da República no exercício
;
tas funções, quando este lho solicitar.
ARTIGO 149.”
(Emissíjo dos pareceres)

Os pareceres do Conselho de Estado previstos nas alíneas a) a e)
do artigo 148.” são emitidos na reunião que para o efeito for con
vocada pelo Presidente da República e tornados públicos quando da
prática do acto a que se referem.
TITULO III
Assembleia da República
CAPITULO 1
Estatuto e eleição

ARTIGO 150.°
(Definição)
A Assembleia da República é a assembleia representativa de
todos os cidadãos portugueses.
ARTIGO 151.°
(Composição)
A Assembleia da República tem o mínimo de duzentos e qua
renta e o máximo de duzentos e cinquenta Deputados, nos termos
da lei eleitoral.
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ARTIGO 15r2.°

(Círculos eleitorais)
1. Os Deputados
na lei.
2. O número de
cional é proporcional
3. Os Deputados
que são eleitos.

são eleitos pelos círculos eleitorais fixados
Deputados por cada círculo do território na
ao número de cidadãos eleitores nele inscritos.
representam todo o país e não os círculos por

ARTIGO 153.°
(Condições de elegibilidade)
São elegíveis os cidadãos portugueses eleitores, salvas as restri
ções que a lei eleitoral estabelecer por virtude de incompatibilidades
locais ou de exercício de certos cargos.
ARTIGO 154.°
(Candidaturas)
1. As candidaturas são apresentadas, nos termos da lei, pelos
partidos políticos, isoladamente ou em coligação, podendo as listas
integrar cidadãos não inscritos nos respectivos partidos.
2. Ninguém pode ser candidato por mais de um círculo eleito
ral ou figurar em mais de uma lista.
ARTIGO 1 55’.°

(Sistema eleitoral)
1.. Os Deputados são eleitos segundo o sistema de representação
proporcional e o método da média mais alta de Hont.
2. A lei não pode estabelecer limites à conversão dos votos em

mandatos por exigência de uma percentagem de votos nacional mínima.
ARTIGO ‘156°
(Início e termo do mandato)

1. O mandato dos Deputados inicia-se com a primeira reunião
da Assembleia da República após eleições e cessa com a primeira
reunião após as eleições subsequentes, sem prejuízo da suspensão
ou da cessação individual do mandato.

1
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2. O preenchimento das vagas que ocorrerem na Assembleia,
bem como a sul)stituição temporária de Deputados por motivo rele
vante, são regulados pela lei eleitoral.
ARTIGO 157.°
(Incompatibilidades)
1. Os Deputados que forem nomeados membros do Governo
não podem exercer o mandato até à cessação destas funções, sendo
substituídos nos termos do artigo anterior.
2. A lei determina as demais incompatibilidades.

ARTIGO 158.°
(Exercício da função de Deputado)
1. São garantidas aos Deputados condições adequadas ao eficaz
exercício das suas funções, designadamente ao indispensável contacto
com os cidadãos eleitores.
2. A lei regula as condições em que a falta dos Deputados,
por causa de reuniões ou missões da Assembleia, a actos ou dili
gências oficiais a ela estranhos constitui motivo justificado de adia
mento destes.
ARTIGO 159.°
(Poderes dos Deputados)
Constituem poderes dos Deputados, além dos que forem consig
nados no Regimento:
a) Apresentar projectos de revisão constitucional;
b) Apresentar projectos de lei ou de resoltição e propostas de
deliberação:
c) Fazer perguntas ao Governo sobre quaisquer actos deste ou
da Administração Pública;
d) Requerer e obter do Governo ou dos órgâos de qualquer
entidade pública os elementos, informações e publicações ofi
ciais que considerem úteis para o exercício do seu mandato;
e) Requerer a constituição de comissões parlamentares de in
quérito.
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ARTIGO 160.°
Imunidades
1. Os Teputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas
funções.
2. Nenhum Deputado pode ser detido ou preso sem autorização
da Assembleia, salvo por crime punível com pena maior e em fla
grante delito.
3. Movido procedimento criminal contra algum Deputado e
indiciado este definitivamente por despacho de pronúncia ou equi
valente, salvo no caso de crime punível com pena maior, a Assem
bleia decidirá se o Deputado deve ou não ser suspenso, para efeito
de seguimento do processo.

ARTIGO 161.°
(Direitos e regalias)
1. Os Deputados não podem ser jurados, peritos ou testemunhas
sem autorização da Assembleia, durante o período de funcionamento
efectivo desta.
2. Os Deputados gozam dos seguintes direitos e regalias:
a) Adiamento do serviço militar, do serviço cívico ou da mo
bilização civil;
b) Livre trânsito e direito a passaporte especial nas suas des
locações oficiais ao estrangeiro;
c) Cartão especial de identificação;
d) Subsídios que a lei prescrever.

ARTIGO 162.°
(Deveres
Constituem deveres dos Deputados:
a Comparecer às reuniões do plenário e às das comissões a que
pertençam;
b) Desempenhar os cargos na Assembleia e as funções para que
sejam designados, sob proposta dos respectivos grupos parla
mentares;
e) Participar nas votações.

c
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ARTiGO 163.°
(Perda e renúncia do mandato)
1. Perdem o mandato os Deputados que:
a) Venham a ser feridos por alguma das incapacidades ou incom
patibilidades previstas na lei;
b) Não tomem assento na Assembleia ou excedam o número de
faltas estabelecido no regimento;
c) Se inscrevam em partido diverso daquele pelo qual foram
apresentados a sufrágio;
d) Sejam judicialmente condenados por participação em organi
nações de ideologia fascista.
2. Os Deputados podem renunciar ao mandato, mediante decla
ração escrita.
CAPITULO Ii
Competência
ARTIGO l64.°
(competência política e legislativa)
Compete à Assembleia da República:
a) Aprovar alterações à Constituição, nos termos dos artigos 286.°
a 291.°;
1)) Aprovar os estatutos político-administrativos das regiões autó
nomas:
c) Aprovar o estatuto do território de Macau;
d) Fazer leis sobre todas as matérias, salvo as reservadas pela
Constituição ao Governo;
e) Conferir ao Governo autorizações legislativas;
f Conceder amnistias e perdões genéricos;
g) Aprovar a lei do Plano e o Orçamento do Estado;
h) Autorizar o Governo a contrair e a conceder empréstimos
e a realizar outras operações de crédito que não sejam de
dívida flutuante, definindo as respectivas condições gerais,
e estabelecer o limite máximo dos avales a conceder em
cada ano pelo Governo;
i) Aprovar os trabalhos que versem matéria da sua competência
legislativa reservada, os tratados de participação de Portugal
em organizações internacionais, os tratados de amizade, de
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paz, de defesa, de rectificação de fronteiras, os respeitantes
a assuntos militares e ainda quaisquer outros que o Governo
entenda submeter-lhe;
j) Autorizar e confirmar a declaração do estado de sítio e do
estado de emergência;
1) Autorizar o Presidente da República a declarar a guerra e a
fazer a paz;
m) Desempenhar as demais funções que lhe sejam atribuídas pela
Constituição e pela lei.

ARTIGO 165.°
(Competência de fiscalização)
Compete à Assembleia da República, no exercício de funções
de fiscalização:
a) Vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar
os actos do Governo e da Administração:
b) Apreciar a aplicação da declaração do estado de sítio ou do
estado de emergência;
c) Apreciar, para efeito de recusa de ratificação ou de alteração,
os decretos-leis, salvo os feitos no exercício da competência
legislativa exclusiva do Governo;
d) Tomar as contas do Estado e das demais entidades públicas
que a lei determinar, as quais serão apresentadas até 31 de
Dezembro do ano subsequente, com o relatório do Tribunal
de Contas, se estiver elaborado, e os demais elementos neces
sários à sua apreciação;
e) Apreciar os relatórios de execução, anuais e final, do Plano,
sendo aqueles apresentados coniuntamente com as contas
públicas.

ARTIGO 1 66.’
(competência quanto a outros órgãos)
Compete à Assembleia da República, relativamente a outros
órgãos:
a) Testemunhar a tomada de posse do Presidente da República;

b) Dar assentimento à ausência do Presidente da República do
território nacional;
c) Promover o processo de acusação contra o Presidente da
República por crimes praticados no exercício das suas fun

1. Série
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ções e decidir sobre a suspensão de membros do Governo,
no caso previsto no artigo l99.°;
Apreciar o programa do Governo;
Votar moções de confiança e de censura ao Governo;
Pronunciar-se sobre a dissoluçõo dos órgãos das regiões autó
nomas;
Eleger, segundo o sistema de representação proporcional, cinco
membros do Conselho de Estado;
Eleger, por maioria de dois terços dos Deputados presentes,
desde que superior à maioria absoluta dos Deputados em
efectividade de funções, dez juízes do Tribunal Constitucional,
o Provedor de Justiça, o presidente do Conselho Nacional do
Plano, sete vogais do Conselho Superior da Magistratura,
onze membros do Conselho de Comunicação Social e os mem
bros de outros órgãos constitucionais cuja designação seja
cometida à Assembleia da República.

ARTIGO 167.°
(Reserva absoluta de competência legislativa)
É da exclusiva competência da Assembleia da República legislar
sobre as seguintes matérias:
a) Aquisição, perda e reaquisição da cidadania portuguesa;
b) Definição dos limites das águas territoriais, da zona econó
mica exclusiva e dos direitos de Portugal aos fundos marinhos
contíguos;
c) Regimes do estado de sitio e do estado de emergência;
d) Associações e partidos políticos;
e) Bases do sistema de ensino;
f) Eleições dos titulares dos órgãos de soberania, das regiões
autónomas e do poder local, bem como dos restantes órgãos
constitucionais;
g) Estatuto dos titulares dos órgãos de soberania e do poder
local, do Conselho de Estado e do Provedor de Justiça,
incluindo o regime das respectivas remunerações;
h) Organização, funcionamento e processo do Tribunal Cons
titucional;
i) Inclusão na jurisdição dos tribunais militares de crimes do
losos equiparáveis aos crimes essencialmente militares, nos
termos do n.° 2 do artigo 218.’;
1) Regime de criação, extinção e modificação territorial das
autarquias locais;
1) Consultas directas aos eleitores a nível local;
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Restrições ao exercício de direitos por militares e agentes
militarizados dos quadros permanentes em serviço efectivo;
Organização da defesa nacional, definição dos deveres dela
decorrentes e bases gerais da organização, do funcionamento
e da disciplina das Forças Armadas.
ARTIGO 168.°
(Reserva relativa de competência legislativa)

1. É da exclusiva competência da Assembleia da República le
gislar sobre as seguintes matérias, salvo autorização ao Governo:
a) Estado e capacidade das pessoas;
b) Direitos, liberdades e garantias;
c) Definição dos crimes, penas, medidas de segurança e respec
tivos pressupostos, bem como processo criminal;
d) Regime geral de punição das infracções disciplinares, bem
como dos actos ilícitos de mera ordenação social e do res
pectivo processo;
e) Regime geral da requisição e da expropriação por utilidade
pública;
f) Bases do sistema de segurança social e do serviço nacional
de saúde;
g) Bases do sistema de protecção da natureza, do equilíbrio
ecohígico e do património cultural;
h) Regime geral do arrendamento rural e urbano:
i) Criação de impostos e sistema fiscal;
j) Definição dos sectores de propriedade dos meios de produção,
incluindo a dos sectores básicos nos quais é vedada a activi
dade às empresas privadas e a outras entidades da mesma
natureza;
1) Meios e formas de intervenção e de nacionalização e socia
lização dos meios de produção, bem como critérios de fixa
ção de indemnizações;
m) Sistema de planeamento, composição do Conselho Nacional
do Plano, determinação das regiões-plano e definição do
esquema dos órgãos de planificação regional:
ri) Bases da reforma agrária, incluindo os critérios de fixação
dos limites máximos das unidades de exploração agrícola
privada;
o) Sistema monetário e padrão de pesos e medidas;
p) Regime geral de elaboração e organização dos orçamentos
do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais;
q) Organização e competência dos tribunais e do Ministério
Público e estatuto dos respectivos magistrados;

(
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r) Estatuto das autarquias locais, incluindo o regime das finan

ças locais;

s) Participação das organizações populares de base no exercício

do poder local;
Associações públicas, garantias dos administrados e respon
sabilidade civil da Administração;
u) Bases do regime e âmbito da função pública;
v) Estatuto das empresas públicas;
x) Definição e regime dos bens do domínio público.
t)

2. As leis de autorização legislativa devem definir o objecto,
o sentido, a extensão e a duração da autorização, a qual pode ser
prorrogada.
3. As autorizações legislativas não podem ser utilizadas mais
de uma vez, sem prejuízo da sua execução parcelada.
4. As autorizações caducam com a demissão do Governo a que
tiverem sido concedidas, com o termo da legislatura ou com a dis
solução da Assembleia da República.
ARTIGO l69.°
(Forma dos actos)
1. Revestem a forma de lei constitucional os actos previstos na
alinea a) do artigo 164.°
2. Revestem a forma de lei os actos previstos nas alíneas
b)
a h) e j) do artigo l64.°
3. Revestem a forma de moção os actos previstos nas alíneas
d)
e e) do artigo 166.
4. Revestem a forma de resolução os demais actos da Assem
bleia da República, bem como os actos da Comissão Permanente
previstos nas alíneas e) e J) do n.° 3 do artigo l82.°
5. As resoluções são publicadas independentemente de
promul
gação.

ARTIGO l7O.
(Iniciativa legislativa)
1. A iniciativa da lei compete aos Deputados, aos
grupos parla
mentares e ao Governo, bem como, no respeitante
às regiões autó
nomas, às respectivas assembleias regionais.
2. Os Deputados, os grupos parlamentares e as
assembleias re
gionais não podem apresentar projectos de lei, propostas
de lei ou
propostas de alteração que envolvam, no ano económico
em curso,
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aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas
no Orçamento.
3. Os projectos e as propostas de lei definitivamente rejeitados
não podem ser renovados na mesma sessão legislativa, salvo nova
eleição da Assembleia da República.
4. Os projectos e as propostas de lei não votados na sessão
legislativa em que forem apresentados não carecem de ser renova
dos nas sessões legislativas seguintes, salvo termo da legislatura.
5. As propostas de lei caducam com a demissão do Governo
ou, quando da iniciativa de uma assembleia regional, com o termo
da respectiva legislatura.
6. As comissões parlamentares podem apresentar textos de subs
tituição, sem prejuízo dos projectos e das propostas de lei a que
se referem, quando não retirados.
ARTIGO 171.°
(Discussão e votação
1. A discussão dos projectos e propostas de lei compreende um
debate na generalidade e outro lia especialidade.
2. A votação compreende uma votação na generalidade, uma
votação na especialidade e uma votação final global.
3. Se a Assembleia assim o deliberar, os textos aprovados na
generalidade serão votados na especialidade pelas comissões, sem
prejuízo do poder de avocação pela Assembleia e do voto final
desta para aprovação global.
4. São obrigatoriamente votadas na especialidade pelo Plenário
as leis sobre matérias previstas nas alíneas a), c), d) e 1) do ar
tigo l67.°, bem como nas alíneas r) e s) do artigo 168.°
5. A lei prevista na alínea rn) do artigo l67.° carece de aprova
ção por maioria de dois terços dos Deputados presentes, desde que
superior à maioria absoluta dos Deputados em efectividade de funções.
ARTIGO 172.°
(Ratificação dos decretos-leis)
1. Os decretos-leis, salvo os aprovados no exercício da compe
a
tência legislativa exclusiva do Governo, podem ser submetidos
apreciação da Assembleia da República, para efeitos de alteração
ou de recusa de ratificação, a requerimento de dez Deputados, nas
primeiras dez reuniões plenárias subsequentes à publicação.
2. Requerida a apreciação, e no caso de serem apresentadas
propostas de alteração, a Assembleia poderá suspender, no todo ou
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em parte, a vigência do decreto-lei até à publicação da lei que o
vier a alterar ou até à rejeição de todas aquelas propostas.
3. Se a ratificação for recusada, o decreto-lei deixará de vigorar
desde o dia em que a resolução for publicada no Dkírio da República
e não poderá voltar a ser publicado no decurso da mesma sessão
legislativa.
ARTIGO i73.°
fProcesso de urgência)
1. A Assembleia da República pode, por iniciativa de qualquer
Deputado ou grupo parlamentar, ou do Governo, declarar a urgência
do processamento de qualquer projecto ou proposta de lei ou de
resolução.

2. A Assembleia pode ainda, por iniciativa das assembleias regio
nais dos Açores ou da Madeira, declarar a urgência do processa
mento de qualquer proposta de lei da sua iniciativa.
CAPITULO III
Organização e funcionamento
ARTIGO 174.
(Legislatura)
1. A legislatura tem a duração de quatro sessões legislativas.
2. No caso de dissolução, a Assembleia então eleita inicia nova
legislatura cuja duração será inicialmente acrescida do tempo neces
sário para se completar o período correspondente à sessão legisla
tiva em curso à data da eleição.
ARTIGO 175.°
fDissolução
1. A Assembleia da República não pode ser dissolvida nos seis
meses posteriores à sua eleição, no último semestre do mandato do
Presidente da República ou durante a vigência do estado de sítio
ou do estado de emergência.
2. A inobservância do disposto no número anterior determina
a inexistência jurídica do decreto de dissolução.
3. A dissolução da Assembleia não prejudica a subsistência do
mandato dos Deputados, nem da competência da Comissão Perma
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nente, até à primeira reunião da Assembleia após as subsequentes
eleições.
ARTIGO 176.°
(Reunião após eleições)

1. A Assembleia da República reúne por direito próprio no
terceiro dia posterior ao apuramento dos resultados definitivos das
eleições ou, tratando-se de eleições por termo de legislatura, se aquele
dia recair antes do termo desta, no primeiro dia da legislatura sub
sequente.
2. Recaindo aquela data fora do período de funcionamento efec
tivo da Assembleia, esta reunir-se-á para efeito do disposto no
artigo 178.°
ARTIGO 177.°

(Sessão legislativa, período de funcionamento
e convocação
1. A sessão legislativa tem a duração de um ano e inicia-se a
15 de Outubro.
2. O período normal de funcionamento da Assembleia da Re
pública decorre de 15 de Outubro a 15 de Junho, sem prejuízo das
suspensões que a Assembleia deliberar por maioria de dois terços
dos Deputados presentes.
3. Fora do período indicado no número anterior, a Assembleia
da República pode funcionar por deliberação do Plenário, prorro
gando o período normal de funcionamento, por iniciativa da Comis
são Permanente ou, na impossibilidade desta e em caso de grave
emergência, por iniciativa de mais de metade dos Deputados.
4. A Assembleia pode ainda ser convocada extraordinariamente
pelo Presidente da República para se ocupar de assuntos específicos.

ARTIGO l7$.°
(Competência interna da Assembleia)
Compete à Assembleia da República:
a) Elaborar e aprovar o seu regimento, nos termos da Cons

tituição;
b) Eleger por maioria absoluta dos Deputados em efectividade
de funções o seu Presidente e os demais membros da Mesa,
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sendo os quatro Vice-Presidentes eleitos sob proposta dos
quatro maiores grupos par]amentares;
e) Constituir a (‘omissão Permanente e as restantes Comissões.
ARTIGO 1 79.°
(Ordem do dia das reuniões plenárias)
‘1. A ordem do dia é fixada pelo Presidente da Assembleia da
República, segundo a prioridade de matérias definida no regimento.
2. O Governo pode solicitar prioridade para assuntos de inte
resse nacional de resolução urgente.
3. Todos os grupos parlamentares têm direito à determinação
da ordem dc) dia de um certo número de reuniões, segundo cri
tério a estabelecer no regimento, ressalvando-se sempre a posição
dos partidos minoritários ou não representados no Governo.
ARTIGO l8O.°
(Participação dos membros cio Governo)
1. Os Ministros têm o direito de comparecer às reuniões pie
nárias da Assembleia da República, podendo ser coadjuvaidos ou
substituidos pelos Secretários de Estado, e uns e outros usar da
palavra, nos termos do regimento.
2. Serão marcadas reuniões em que os membros do Governo
estarão presentes para responder a perguntas e pedidos de esclare
cimento dos Deputados, formulados oralmente ou por escrito, as
quais se realizarão com a periodicidade mínima fixada no regimento
e em datas a estabelecer por acordo com o Governo.
3. As comissões podem solicitar a participação de membros do
Governo nos seus trabalhos.
ARTIGO 181.°
(Comissões)
1. A Assembleia da República tem as comissões previstas no
regimento e pode constituir comissões eventuais de inquérito ou para
qualquer outro fim determinado.
2. A composição das comissões corresponde à representatividade
dos partidos na Assembleia da República.
3. As petições dirigidas à Assembleia são apreciadas pelas
comissões, que podem solicitar o depoimento de quaisquer cidadãos.
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4. Sem prejuízo da sua constituição nos termos gerais, as comis
sões parlamentares de inquérito são obrigatoriamente constituídas
sempre que tal seja requerido por um quinto dos Deputados em
efectividade de funções, até ao limite de uma por Deputado e por
sessão legislativa.
5. As comissões parlamentares de inquérito gozam de poderes
de investigação próprios das autoridades judiciais.
6. As presidências das comissões são no conjunto repartidas pelos
grupos parlamentares em proporção com o número dos seus De
putados.
ARTIGO 182.°
(Comissão Permanente)
1. Fora do período de funcionamento efectivo da Assembleia
da República, durante o período em que ela se encontrar dissolvida,
e nos ietantes casos previstos na Constituição, funciona a Comissão
Permanente da Assembleia da República.
2. A Comissão Permanente é presidida pelo Presidente da Assem
bleia da República e composta pelos Vice-Presidentes e por Deputados
indicados por todos os partidos, de acordo com a respectiva repre
sentatividade na Assembleia.
3. Compete à Comissão Permanente:
a) Acompanhar a actividade do Governo e da Administração;
h) Exercer os poderes da Assembleia relativamente ao mandato
dos Deputados;
e) Promover a convocação da Assembleia sempre que tal seja
necessário;
d) Preparar a abertura da sessão legislativa;
e) Dar assentimento à ausência do Presidente da República do
território nacional;
f) Autorizar o Presidente da República a declarar o estado de
sitio ou o estado de emergência, a declarar a guerra e a fazer
a paz.
4. No caso da alínea J) do número anterior, a Comissão Per
manente promoverá a convocação da Assembleia no prazo mais
curto possível.
ARTIGO l83.°
(Grupos parlamentares)
1. Os Deputados eleitos por cada partido ou coligação de par
tidos podem constituir-se em grupo parlamentar.

(
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2. Constituem direitos de cada grupo parlamentar:
a) Participar nas comissões da Assembleia em função do nú
mero dos seus membros, indicando os seus representantes
nelas;
b) Ser ouvido na fixação da ordem do dia;
c) Provocar, por meio de interpelação ao Governo, a abertura
de dois debates em cada sessão legislativa sobre assunto de
política geral;
d) Solicitar à Comissão Permanente que promova a convocação
da Assembleia;
e) Requerer a constituição de comissões parlamentares de in
quérito;
f) Exercer iniciativa legislativa;
g) Apresentar moções de rejeição do programa do Governo;
h) Apresentar moções de censura ao Governo;
i) Ser informado, regular e directamente, pelo Governo, sobre
o andamento dos principais assuntos de interesse público.
3. Cada grupo parlamentar tem direito a dispor de locais de
trabalho na sede da Assembleia, bem como de pessoal técnico e
administrativo da sua confiança. nos termos que a lei determinar.

ARTIGO 184.°
(Funcionários e especialistas ao serviço da AssemNeia)
Os trabalhos da Assembleia e os das suas comissões serão coad
juvados por um corpo permanente de funcionários técnicos e admi
nistrativos e por especialistas requisitados ou temporariamente con
tratados, no número que o Presidente considerar necessário.

TíTULO IV
Governo
CAPITULO 1
Função e estrutura
ARTIGO 185.°
(Definição)
O Governo é o órgão de condução da política geral do país
e o órgão superior da administração pública.
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ARTIGO 186.°
(Composição)
1. O Governo é constituído pelo Primeiro-Ministro, pelos Mínis
ttos e pelos Secretários e Subsecretários de Estado.
2. O Governo pode incluir um ou mais Vice-Primeiros-Ministros.
3. O número, a designação e as atribuições dos Ministérios e
Secretarias de Estado, bem como as formas de coordenação entre
eles, serão determinados, consoante os casos, pelos decretos de no
meação dos respectivos titulares ou por decreto-lei.

ARTIGO 187.°
(Conselho de Ministros)
1. O Conselho de Ministros é constituído pelo Primeiro-Ministro,
pelos Vice-Primeiros-Ministros, se os houver, e pelos Ministros.
2. A lei pode criar Conselhos de Ministros especializados em
razão da matéria.
3. Podem ser convocados para participar nas reuniões do Con
selho de Ministros os Secretários e Subsecretários de Estado.
ARTIGO 188.°

(Substituição de membros do Governo)
1. Não havendo Vice-Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro é
substituído na sua ausência ou no seu impedimento pelo Ministro
que indicar ao Presidente da República ou, na falta de tal indica
ção, pelo Ministro que for designado pelo Presidente da República.
2. Cada Ministro será substituído na sua ausência ou impedi
mento pelo Secretário de Estado que indicar ao Primeiro-Ministro
ou, na falta de tal indicação, pelo membro do Governo que o
Primeiro-Ministro designar.
ARTIGO 189.°
(Início e cessação de funções)
1. As funções do Primeiro-Ministro iniciam-se com a sua posse
e cessam com a sua exoneração pelo Presidente da República.
2. As funções dos restante membros do Governo iniciam-se
com a sua posse e cessam com a sua exoneração ou com a exone
ração do Primeiro-Ministro.

(
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3. As funções dos Secretários e Subsecretários de Estado cessam
ainda com a exoneração do respectivo Ministro.
4. Em caso de demissão do Governo, o Primeiro-Ministro do
Governo cessante é exonerado na data da nomeação e posse do
novo Primeiro-Ministro
5. Antes da apreciação dc) seu programa pela Assembleia da
República, ou após a sua demissão, o Governo limitar-se-á à prá
tica dos actos estritamente necessários para assegurar a gestão dos
negócios públicos.
CAPÍTULO II

Formação e responsabilidade
ARTIGO 190.°
(Formaçüo)
1. O Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da República,
ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e
tendo em conta os resultados eleitorais.
2. Os restantes membros do Governo são nomeados pelo Pre
sidente da República, sob proposta do PrimeiroMinistro.
ARTIGO l91.°
(Programa do Governo)
Do programa do Governo constarão as principais otientações
políticas e medidas a adoptar ou a propor nos diversos domínios
d actividade governamental.
ARTIGO 192.°
(Solidariedade governamental)
Os membros do Governo estão vinculados ao programa do Go
verno e às deliberações tomadas em Conselho de Ministros.
ARTIGO 193.°
(Responsabilidade do Governo)
O Governo é responsável perante o Presidente da República e
a Assembleia da República.
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ARTIGO l94.°
(Responsabilidade dos membros do Governo)
1. O Primeiro-Ministro é responsável perante o Presidente da
República e, no âmbito da responsabilidade política do Governo,
perante a Assembleia da República.
2. Os Vice-Primeiros-Ministros e os Ministros são responsáveis
perante o Primeiro-Ministro e, no âmbito da responsabilidade política
do Governo, erante a Assembleia da República.
3
Secretários e Subsecretários de Estado são responsáveis
perante o Primeiro-Ministro e o respectivo Ministro.
M{T1GO 195.°
(Apreciação do programa do Governo)
1. O programa do Governo é submetido à apreciação da Assem
bleia da República, através de uma declaração do Primeiro-Ministro,
no prazo máximo de dez dias após a sua nomeação.
2. Se a Assembleia da República não se encontrar em funciona
mento efectivo, será obrigatoriamente convocada para o efeito pelo
seu Presidente.

3. O debate não pode exceder três dias e até ao seu encerra
mento pode qualquer grupo parlamentar propor a rejeição do pro
grama ou o Governo solicitar a aprovação de um voto de confiança.
4. A rejeição do programa do Governo exige maioria absoluta
dos Deputados em efectividade de funções.
ARTIGO 196.°
(Solicitação de voto de confiança)
O Governo pode solicitar à Assembleia da República a aprova
ção de um voto de confiança sobre uma declaração de política
geral ou sobre qualquer assunto relevante de interesse nacional.
ARTIGO 197.°

(Moções de censura
1. A Assembleia da República pode votar moções de censura
ao Governo sobre a execução do seu programa ou assunto relevante
de interesse nacional, por iniciativa de um quarto dos Deputados
em efectividade de funções ou de qualquer grupo parlamentar.

(
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2. As moções de censura si podem ser apreciadas quarenta e
oito horas após a sua apresentação, em debate de duração não
superior a três dias.
3. Se a moção de censura não for aprovada, os seus signatários
não podem apresentar outra durante a mesma sessão legislativa.
ARTIGO 198.°
(Demissão do Governo)
1. Implicam a demissão do Governo:
O início de nova legislatura;
b) A aceitação pelo Presidente da República do pedido de demis
são apresenaJo pelo Primeiro-Ministro;
c’) A morte ou a impossibilidade física duradoura do Primeiro-Ministro;
d) A rejeição do programa do Governo;
e) A não aprovação de uma moção de confiança;
f) A aprovação de uma moção de censura por maioria abso
luta dos Deputados em efectividade de funções.
a)

2. O Presidente da República só pode demitir o Governo quando
tal se torne necessário para assegurar o regular funcionamento das
instituições democráticas, ouvido o Conselho de Estado.
ARTIGO l99.°
(Efectivação da responsabilidade criminal dos membros
do Governo)
Movido procedimento criminal contra um membro do Governo
e indiciado este definitivamente por despacho de pronúncia ou equi
valente, salvo no caso de crime punível com pena maior, a Assem
bleia da República decide se o membro do Governo deve ou não
ser suspenso para efeito do seguimento do processo.
cAPITULO III
Competência
ARTIGO 200.°
(Competência política)
1. Compete ao Governo, no exercício de funções políticas:
a) Referendar os actos do Presidente da República, nos termos
do artigo 143.°;
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b) Negociar e ajustar convenções internacionais;
c) Aprovar os acordos internacionais, bem como os tratados cuja
aprovação não seja da competência da Assembleia da Re
pública ou que a esta não tenham sido submetidos;
d) Apresentar propostas de lei e de resolução à Assembleia da
República;
e) Pronunciar-se sobre a declaração do estado de sítio ou do
estado de emergência;
f) Propor ao Presidente da República a declaração da guerra
ou a feitura da paz;
g) Apresentai- à Assembleia da República, nos termos da alí
nea d) do artigo 165°, as contas do Estado e das demais
entidades pt’iblicas qtle a lei determinar;
h) Praticar os demais actos que lhe sejam cometidos pela Cons
tituição ou pela lei.
2. A aprovação pelo Governo de tratados e de acordos inter
nacionais reveste a forma de decreto.

ARTIGO 201.°
(Competência legislativa)
1. Compete ao Governo, no exercício de funções legislativas:
a) Fazer decretos-leis em matérias não reservadas à Assembleia
da República;
1) Fazer decretos-leis em matérias de reserva relativa da Assem
bleia da República, mediante autorização desta;
c) Fazer decretos-leis de desenvolvimento dos princípios ou das
bases gerais dos regimes jurídicos contidos em leis que a eles
se circunscrevam.
2. É da exclusiva competência legislativa do Governo a matéria
respeitante à sua própria organização e funcionamento.
3. Os decretos-leis previstos nas alienas b) e c) do n.° 1 devem
invocar expressamente a lei de autorização legislativa ou a lei de
bases ao abrigo da qual são aprovados.
ARTIGO 202.°

(Competência administrativa)
Compete ao Governo, no exercício de funções administrativas:
a) Elaborar o Plano, com base na respectiva lei, e fazê-lo exe
cutar;
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b) Fazer executar o Orçamento do Estado;
e) Fazer os regulamentos necessários à boa execução das leis;
d) Dirigir os serviços e a actividade da administração directa
do Estado, civil e militar, superintender na administração
indirecta e exercer a tutela sobre a administração autónoma;
e) Praticar todos os actos exigidos pela lei respeitantes aos
funcionários e agentes do Estado e de outras pessoas colec
tivas públicas;
) Defender a legalidade democrática;
g) Praticar todos os actos e tomar todas as providências neces
sárias à promoção do desenvolvimento económico-social e à
satisfação das necessidades colectivas.
ARTIGO 203.°
(Competência do Conselho de Ministros)
1. Compete ao Conselho de Ministros:
a) Definir as linhas gerais da política governamental, bem como
as da sua execução;
h) Deliberar sobre o pedido de confiança à Assembleia da Re
pública;
e) Aprovar as propostas de lei e de resolução:
d) Aprovar os decretos-leis, bem como as convenções interna
cionais não submetidas à Assembleia da República;
e) Aprovar o Plano;
f) Aprovar os actos do Governo que envolvam aumento ou
diminuição das receitas ou despesas públicas;
g) Deliberar sobre outros assuntos da competência do Governo
que lhe sejam atribuídos por lei ou apresentados pelo Primeiro-Ministro ou por qualquer Ministro.
2. Os Conselhos de Ministros especializados exercem a compe
tência que lhes for atribuida por lei ou delegada pelo Conselho
de
Ministros.
ARHGO 204.°
(Competência dos membros do Governo)
1. Compete ao Primeiro-Ministro:
a) Dirigir a política geral do Governo, coordenando e orien
tando a acção de todos os Ministros;
h) Dirigir o funcionamento do Governo e as suas relações
de
carácter geral com os demais órgãos do Estado;
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c) Informar o Presidente da República acerca dos assuntos res

peítantes à condução da política interna e externa do pais;
d) Exercer as demais funções que lhe sejam atribuidas pela
Constituição e pela lei.
2. Compete aos Ministros:
a) Executar a política definida para os seus Ministérios;
b) Assegurar as relações de carácter geral entre o Governo e
os demais órgãos do Estado, no âmbito dos respectivos Minis
térios.
3. Os decretos-leis e os demais decretos do Governo são assi
nados pelo Primeiro-Ministro e pelos Ministros competentes em
razão da matéria.

TITULO V
Tribunais
CAPITULO 1
Princípios gerais
ARTIGO 205.°
(Defmição
Os tribunais são os órgãos de soberania com competência para
administrar a justiça em nome do povo.
ARTIGO 206.°

(Funç5o jurisdicional)
Na administração da justiça incumbe aos tribunais assegurar a
defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos,
reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos
de interesses públicos e privados.

ARTIGO 207.°
(Apreciação da inconstitucionalidade)
Nos feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais
aplicar normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os prin
cípios nela consignados.
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ARTIGO 208.°
(Independência
Os tribunais são independentes e apenas estão sujeitos à lei.
IARTIGO 209.°
(Coadjuvação de outras autoridades)
No exercício das suas funções os tribunais têm direito à coadju
vação das outras autoridades.
ARTIGO 210.°
(Decisões dos tribunais)
1. As decisões dos tribunais são fundamentadas nos casos e nos
termos previstos na lei.
2. As decisões dos tribunais são obrigatórias para todas as enti
dades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras
autoridades.
3. A lei regula os termos da execução das decisões dos tribunais
relativamente a qualquer autoridade e determina as sanções a aplicar
aos responsáveis pela sua inexecução.
ARTIGO 211.°
(Audiências dos tribunais)
As audiências dos tribunais são públicas, salvo quando o próprio
tribunal decidir o contrário, em despacho fundamentado, para salva
guarda da dignidade das pessoas e da moral pública ou para garantir
o seu normal funcionamento.

CAPiTULO 11
Organização dos tribunais
ARTIGO 212.°
(Categorias de tribunais)
1. Existem as seguintes categorias de tribunais:
a) O Tribunal Constitucional;
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b) Tribunais judiciais de primeira instância, de segunda instância
e o Supremo Tribunal de .Eustiça;
e) O Tribunal de Contas;
d) Tribunais militares.
2. Podem existir tribunais administrativos e fiscais, tribunais
marítimos e tribunais arbitrais.
3. A lei determina os casos e as formas em que os tribunais
previstos nos números anteriores se podem constituir, separada ou
conjuntamente, em tribunais de conflitos.
4. Sem prejuízo do disposto quanto aos tribunais militares, é
proibida a existência de tribunais com competência exclusiva para
o julgamento de certas categorias de crimes.
ARTIGO 213.°
(Tribunal Constitucional)
1. Compete ao Tribunal Constitucional apreciar a inconstitucio
nalidade e a ilegalidade, nos termos dos artigos 277.° e seguintes.
2. Compete ainda ao Tribunal Constitucional:
a) Verificar a morte e declarar a impossibilidade física perma
nent. do Presidente da República, bem como verificar os
impedimentos temporários do exercício das suas funções.
b) Verificar a perda do cargo de Presidente da República, nos
casos previstos no n.° 3 do artigo 132.° e no n.° 3 do ar
tigo 133.°;
c) Verificar a morte e declarar a incapacidade para o exercício
da função presidencial de qualquer candidato a Presidente
da República, para efeitos do disposto no n.° 3 do ar
tigo l27.°;
d) Verificar previamente a constitucionalidade e a legalidade das
consultas directas aos eleitores a nível local;
e) Exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas pela
Constituição e pela lei.
ARTIGO 214.°
(Supremo Tribunal de Justiça)
1. O Supremo Tribunal de Justiça é o órgão superior da hie
rarquia dos tribunais judiciais, sem prejuízo da competência própria
do Tribunal Constitucional.
2. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça é eleito pelos
respectivos juizes.

(

1. Série

ORDEM DO EXRC1TO N.° 9

691

ARTIGO 215.°
(Instâncias)
1. Os tribunais de primeira instância são, em regra,
de comarca, aos quais se equiparam os referidos no a.°
Seguinte.
2. Os tribunais de segunda instância são, em regra,
da Relação.
3. O Supremo Tribunal de Justiça funcionará como
instância nos casos que a lei determinar.

os tribunais
1 do artigo
os tribunais
tribunal de

ARTIGO 216.°
(Especialização)
1. Na primeira instância pode haver tribunais com competência
específica e tribunais especializados para o julgamento de matérias
determinadas.
2. Os tribunais da Relação e o Supremo Tribunal de Justiça
podem funcionar em secções especializadas.
ARTIGO 217.°
(Júri, participação popular e assessoria técnica)
1. O júri é composto pelos juizes do tribunal colectivo e por
jurados, intervém no julgamento dos crimes graves e funciona quando
a acusação ou a defesa o requeiram.
2. A lei poderá criar juizes populares e estabelecer outras formas
de participação popular na administração da justiça.
3. A lei poderá estabelecer a participação de assessores tecnica
mente qualificados para o julgamento de determinadas matérias.

ARTIGO 218.
(Tribunais militares)
1. Compete aos tribunais militares o julgamento dos crimes essen
cialmente militares.
2. A lei, por motivo relevante, poderá incluir na jurisdição dos
tribunais militares crimes do1osos equiparáveis aos previstos no n.° 1.
3. A lei pode atribuir aos tribunais militares competência para
a aplicação de medidas disciplinares.
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ARTIGO 21.°
(Competência do Tribunal de Contas)

Compete ao Tribunal de Contas dar parecer sobre a Conta Geral
do Estado, fiscalizar a legalidade das despesas públicas e julgar as
contas que a lei mandar submeter-lhe.

CAPITULO III
Estatuto dos juizes
ARTIGO 220.°
(Magistratura dos tribunais judiciais)
1. Os juizes dos tribunais judiciais formam um corpo único e
regem-se por um só estatuto.
2. A lei determina os requisitos e as regras de recrutamento dos
juízes dos tribunais judiciais de primeira instância.
3. O recrutamento dos juizes dos tribunais judiciais de segunda
instância faz-se com prevalência do critério do mérito, por con
curso curricular entre juízes da primeira instância.
4. O acesso ao Supremo Tribunal de Justiça faz-se por concurso
curricular aberto aos magistrados judiciais e do Ministério Público
e a outros juristas de mérito, nos termos que a lei determinar.

ARTIGO 221.°
(Garantias e incompatibifidades)
1. Os juizes são inamovíveis, não podendo ser transferidos, sus
pensos, aposentados ou demitidos senão nos casos previstos na lei.
2. Os juízes não podem ser responsabilizados pelas suas decisões,
salvas as excepções consignadas na lei.
3. Os juizes em exercício não podem desempenhar qualquer
outra função pública ou privada, salvo as funções docentes ou de
investigação científica de natureza jurídica, não remuneradas. nos
termos da lei.
4. Os juízes dos tribunais judiciais em exercício não podem ser
nomeados para comissões de serviço estranhas à actividade dos tri
bunais sem autorização do Conselho Superior da Magistratura.
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ARTIGO 222.
(Nomeação, colocação, transferência e promoção de juizes)
1. A nomeação, a colocação, a transferência e a promoção dos
juizes dos tribunais judiciais e o exercício da acção disciplinar com
petem ao Conselho Superior da Magistratura, nos termos da lei.
2. A lei define as regras e determina a competência para a colo
cação, transferência e promoção, bem como para o exercício da
acção disciplinar em relação aos juízes dos restantes tribunais, com
salvaguarda das garantias previstas na Constituição.
ARTIGO 223.°
(Conselho Superior da Magistratura)
1. O Conselho Superior da Magistratura é presidido pelo Pre
sidente do Supremo Tribunal de Justiça e composto pelos seguintes
vogais:
a) Dois designados pelo Presidente da República, sendo um deles
magistrado judicial;
b) Sete eleitos pela Assembleia da República;
e) Sete juizes eleitos pelos seus pares, de harmonia com o prin
cípio da representação proporcional.
2. As regras sobre garantias e incompatibilidades dos juízes são
aplicáveis a todos os vogais do Conselho Superior da Magistratura.
3. A lei poderá prever que do Conselho Superior da Magistra
tura façam parte funcionários de justiça, eleitos pelos seus pares,
com intervenção restrita à discussão e votação das matérias relativas
à apreciação do mérito profissional e ao exercício da função disci
plinar sobre os funcionários de justiça.
CAPITULO 1V
Ministério Público

ARTIGO 224.°
(Funções e estatuto)
1. Ao Ministério Público compete representar o Estado, exercer
a acção penal, defender a legalidade democrática e os interesses que
a lei determinar.
2. O Ministério Público goza de estatuto próprio.
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ARTIGO 225.°
(Agentes do Ministério Público)
1. Os agentes do Ministério Publico são magistrados responsá
veis, hierarquicamente subordinados, e não podem ser transferidos,
suspensos, aposentados ou demitidos senão nos casos previstos na lei.
2. A nomeação, colocação, transferência e promoção dos agentes
do Ministério Público e o exercício da acção disciplinar competem
à Procuradoria-Geral da República.
ARTIGO 226.°
(Procuradoria-Geral da República)

(

1. A Procuradoria-Geral da República é o órgão superior do
Ministério Público e é presidida pelo Procurador-Geral da República.
2. A lei determina as regras da organização e competência da
Procuradoria-Geral da República, a qual compreende um órgão cole
gial que inclui membros de entre si eleitos pelos magistrados do
Ministério Público.
TÍTULO VI
Regiões autónomas
ARTIGO 227°
(Regime político-administrativo dos Açores e da Madeira)
1. O regime político-administrativo próprio dos arquipélagos dos

Açores e da Madeira fundamenta-se nas suas características geográ
ficas, económicas, sociais e culturais e nas históricas aspirações auto
nomistas das populações insulares.
2. A autonomia das regiões visa a participação democrática dos
cidadãos, o desenvolvimento económico-social e a promoção e defesa dos interesses regionais, bem como o reforço da unidade na
cional e dos laços de solidariedade entre todos os portugueses.

3. A autonomia político-administrativa regional não afecta a
integridade da soberania do Estado e exerce-se no quadro da Cons
tituição.

ARTIGO 228.°
(Estatutos)
1. Os projectos de estatutos político-administrativos das regiões
autónomas serão elaborados pelas assembleias regionais e enviados
para discussão e aprovação à Assembleia da República.

(
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2. Se a Assembleia da República rejeitar o projecto ou lhe intro
duzir alterações, remetê-lo-á à respectiva assembleia regional para
apreciação e emissão de parecer.
3. Elaborado o parecer, a Assembleia da República procede à
discussão e deliberação final.
4. O regime previsto nos números anteriores é aplicável às alte
rações dos estatutos.
ARTIGO 229.°
(Poderes das regiões autónomas)
As regiões autónomas são pessoas colectivas de direito público
e têm os seguintes poderes, a definir nos respectivos estatutos:
a) Legislar, com respeito da Constituição e das leis gerais da
República, em matérias de interesse específico para as regiões
que não estejam reservadas à competência própria dos órgãos
de soberania;
b) Reguamentar a legislação regional e as leis gerais emanadas
dos órgãos de soberania que não reservem para estes o res
pectivo poder regulamentar;
e) Exercer a iniciativa legislativa, nos termos do n.° 1 do ar
tigo 170.°, mediante a apresentação
Assembleia da Repú
blica de propostas de lei e respectivas propostas de alteração;
d) Exercer poder executivo próprio;
e) Administrar e dispor do seu património e celebrar os actos
e contratos em que tenham interesse;
f) Exercer poder tributário próprio, nos termos da lei, e dispor
das receitas fiscais nelas cobradas e de outras que lhes sejam
atribuidas, e afectá-las às suas despesas;
g) Criar e extinguir autarquias locais, bem como modificar a
respectiva área, nos termos da lei;
It) Exercer poder de tutela sobre as autarquias locais;
i) Elevar povoações à categoria de vilas ou cidades;
j) Superintender nos serviços, institutos públicos e empresas pú
blicas e nacionalizadas que exerçam a sua actividade exclu
siva ou predominantemente na região, e noutros casos em
que o interesse regional o justifique;
í) Aprovar o plano económico regional, o orçamento regional
e as contas da região e participar na elaboração do Plano
nacional;
iii) Definir actos ilícitos de mera ordenação social e respectivas
sanções, sem prejuízo do disposto na alínea d) do artigo l68.;
n) Participar na definição e execução das políticas fiscal, mone
tária, financeira e cambial, de modo a assegurar o controlo
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regional dos meios de pagamento em circulação e o finan
ciamento dos investimentos necessários ao seu desenvolvimento
económico-social;
o) Participar na definição das políticas respeitantes às águas
territoriais, à zona económica exclusiva e aos fundos mari
nhos contíguos;
p) Participar nas negociações de tratados e acordos internacio
nais que directamente lhes digam respeito, bem como nos
benefícios deles decorrentes;
ci) Pronunciar-se por sua iniciativa, ou sob consulta dos órgãos
de soberania, sobre as questões da competência destes que
lhes digam respeito.
ARtiGO 230.’
(Limites dos poderes)
Ë vedado às regiões autónomas:
a) Restringir os direitos legalmente reconhecidos aos trabalha

dores;
b) Estabelecer restrições ao trânsito de pessoas e bens entre elas
e o restante território nacional, salvo, quanto aos bens, as
ditadas por exigências sanitárias:
c) Reservar o exercício de qualquer profissão ou acesso a qual
quer cargo público aos naturais ou residentes na região.
ARTIGO 231.°
(Cooperação dos órgãos de soberania e dos órgiios regionais)
1. Os órgãos de soberania asseguram, em cooperação com os
órgãos de governo regional, o desenvolvimento económico e social
das regiões autónomas, visando, em especial, a correcção das desi
gualdades derivadas da insularidade.
2. Os órgãos de soberania ouvirão sempre, relativamente às ques
tões da sua competência respeitantes às regiões autónomas, os órgãos
de governo regional.
ARTIGO 232.°
(Representação da soberania da República)
1. A soberania da República é especialmente representada, em
cada uma das regiões autónomas, por um Ministro da República,
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nomeado e exonerado pelo Presidente da República, sob proposta do
Governo, ouvido o Conselho de Estado.
2. Compete ao Ministro da República a coordenação da activi
dade dos serviços centrais do Estado no tocante aos interesses da
região, dispondo para isso de competência ministerial e tendo assento
em Conselho de Ministros nas reuniões que tratem de assuntos de
interesse para a respectiva região.
3. O Ministro da República superintende nas funções adminis
trativas exercidas pelo Estado na região e coordena-as com as exer
cidas pela própria região.
4. Nas suas ausências e impedimentos, o Ministro da República
é substituido na região pelo presidente da assembleia regional.
ARTIGO 233.°
(órgãos de governo próprio das regiões)
1. São órgãos de governo próprio de cada região a assembkia
regional e o governo regional.
2. A assembleia regional é eleita por sufrágio universal, directo
e secreto, de harmonia com o princípio da representação propor
cional.
3. O governo regional é politicamente responsável perante a assem
bleia regional e o seu presidente é nomeado pelo Ministro da Re
pública, tendo em conta os resultados eleitorais.
4. O Ministro da República nomeia e exonera os restantes mem
bros do governo regional, sob proposta do respectivo presidente.
5. O estatuto dos titulares dos órgãos de governo próprio das
regiões autónomas é definido nos respectivos estatutos político-administrativos.
ARTIGO 234.°
(Competência exclusiva da assembleia regional)
Ë da exclusiva competência da assembleia regional o exercício
das atribuições referidas na alínea a. na segunda parte da alínea b),
na alínea c), na primeira parte da alínea J) e nas alíneas g), i) e m)
do artigo 229°, bem como a aprovação do orçamento regional, do
piano económico e das contas da região.
ARTIGO 235.°
(Assinatura e veto do Ministro da República)
1. Compete ao Ministro da República assinar e mandar publicar
os decretos legislativos regionais e os decretos regulamentares re
gionais.
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2. No prazo de quinze dias, contados da recepção de qualquer
decreto da assembleia regional que lhe haja sido enviado para assi
natura, ou da publicação da decisão do Iribunal Constitucional que
não se pronuncie pela inconstitucionalidade de norma dele constante,
deve o Ministro da República assiná-lo ou exercer o direito de
veto, solicitando nova apreciação do diploma em mensagem funda
mentada.
3. Se assembleia regional confirmar o voto por maioria absoluta
dos seus membros em efectividade de funções, o Ministro da Re
pública deverá assinar o diploma no prazo de oito dias, a contar
da sua recepção.
4. No prazo de vinte dias, contados da recepção de qualquer
decreto do governo regional que lhe tenha sido enviado para assina
tura, deve o Ministro da República assiná-lo ou recusar a assinatura,
comunicando por escrito o sentido dessa recusa ao governo regional,
o qual poderá converter o decreto em proposta a apresentar à assem
bleia regional.
5. O Ministro da República exerce ainda o direito de veto, nos
termos dos artigos 278.° e 279.°
ARTIGO 236.°
(Dissolução dos órgãos regionais)
1. Os órgãos das regiões autónomas podem ser dissolvidos pelo
Presidente da República, por prática de actos contrários à Cons
tituição, ouvidos a Assembleia da República e o Conselho de Estado.
2. Em caso de dissolução dos órgãos regionais, o governo da
região é assegurado pelo Ministro da República.
TITULO VII
Poder loca]
CAPITULO 1
Princípios gerais
ARTIGO 237.°
(Autarquias locais)
1. A organização democrática do Estado compreende a exis
tência de autarquias locais.
2. As autarquias locais são pessoas colectivas territoriais dota
das de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses
próprios das populações respectivas.

(
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ARTIGO 238.°
(Categorias de autarquias locais e divisílo administrativa)
1. No continente as autarquias locais são as freguesias, os muni
cípios e as regiões admnistrativas.
2. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira compreen
dem freguesias e municípios.
3. Nas grandes áreas urbanas e nas ilhas, a lei poderá esta
belecer, de acordo com as suas condições específicas, outras formas
de organização territorial autárquica.
4. A divisão administrativa do território será estabelecida por lei.

ARTIGO 239.°
(Atribuições e organização das autarquias locais)
As atribuições e a organização das autarquias locais, bem como
a competência dos seus órgãos, serão reguladas por lei, de harmo
nia com o princípio da descentralização administrativa.

ARTIGO 240.°
(Património e finanças locais)
1. As autarquias locais têm património e finanças próprios.
2. O regime das finanças locais será estabelecido por lei e
visará a justa repartição dos recursos públicos pelo Estado e pelas
autarquias e a necessária correcção de desigualdades entre autarquias
do mesmo grau.
3. As receitas próprias das autarquias locais incluem obrigatoria
mente as provenientes da gestão do seu património e as cobradas
pela utilização dos seus serviços.

ARTIGO 241.°
(órgãos deliberativos e executivos
1. A organização das autarquias locais compreende uma assem
bleia Ieita dotada de poderes deliberativos e um órgão colegial
executivo perante ela responsável.
2. A assembleia será eleita por sufrágio universal, directo e
secreto dos cidadãos residentes, segundo o sistema da representação
proporcional.
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3. Os órgãos das autarquias tocais podem efectuar consultas
directas aos cidadãos el&tores recenseados na respectiva área, por
voto secreto, sobre matérias incluídas na sua competência exclusiva,
nos casos, nos termos e com a eficácia que a lei estabelecer.

ARTIGO 242.
(Poder regulamentar)
As autarquias locais dispõem de poder regulamentar próprio
nos ]ímites da Constituição, das leis e dos regulamentos emanados
das autarquias de grau superior ou das autoridades com poder tutelar.
ARTIGO 243.°

(Tutela administrativa)
1. A tutela administrativa sobre as autarquias locais consiste na
verificação do cumprimento da lei por parte dos órgãos autárquicos
e é exercida nos casos e segundo as formas previstas na lei.
2. As medidas tutelares restritivas da autonomia local são pre
cedidas de parecer de um órgão autárquico, nos termos a definir
por lei.
3. A dissolução de cirgãos autárquicos resultantes de eleição
directa só pode ter por causa acções ou omissões ilegais graves.

ARTIGO 244.°

(Pessoal das autarquias locais)
1. As autarquias locais possuem quadros de pessoal pióprio,
nos termos da lei.
2. É aplicável aos funcionários e agentes da administração local
o regime dos funcionários e agentes do Estado.
3. A lei define as formas de apoio técnico e em meios humanos
do Estado às autarquias locais, sem prejuízo da sua autonomia.
CAPITULO II

Freguesia
ARTIGO 245.°
(Órgos da freguesia)
Os órgãos representativos da freguesia são a assembleia de fre.
guesia e a junta de freguesia.

1.
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ARTIGO 246.°
(Assembleia de freguesia)
1. A assembleia de freguesia é eleita pelos cidadãos eleitores resi
dentes na área da freguesia.
2. Podem apresentar candidaturas para as eleições dos órgãos
das freguesias, além dos partidcs políticos, outros grupos de cida
dãos eleitores, nos termos estabelecidos por lei.
3. A lei pode determinar que nas freguesias de população dimi
nuta a assembleia de freguesia seja substituída pelo plenário dos
cidadãos eleitores.
ARTIGO 247.°
(Junta de freguesia)
1. A junta de freguesia é o órgão executivo da freguesia, sendo
eleita por escrutínio secreto pela assembleia de entre os seus membros.
2. O presidente da junta é o cidadão que encabeça a lista mais
votada na eleição da assembleia ou, não existindo esta, o cidadão
que para esse cargo for eleito pelo plenário.

ARTIGO 24$.°
(Delegação de tarefas)
A assembleia de freguesia pode delegar nas organizações popu
lares de base territorial tarefas administrativas que não envolvam
o exercício de poderes de autoridade.

CAPITULO III
Município
ARTIGO 249.°
(Modificação dos municípios)
A criação ou a extinção de municípios, bem como a alteração
da respectiva área, é efectuada por lei, precedendo consulta dos
órgãos das autarquias abrangidas.
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ARTIGO 25O.°
(Órgãos do município)
Os órgãos representativos do município são a assembleia muni
cipal, a câmara municipal e, facultívamente, o conselho municipal.

ARTIGO 21.°
(Assembleia municipal)
A assembleia municipal é constituída pelos presidentes das juntas
de freguesia e por membros, em número não inferior ao daqueles,
eleitos pelo colégio eleitoral do município.

ARTIGO 252.°
(Câmara municipal)
A câmara municipal é o órgão executivo colegial do município,
eleito pelos cidadãos eleitores residentes na sua área, tendo por pre
sidente o primeiro candidato da ]ista mais votada.

ARTIGO 253.°
(Conselho municipal)
1. A assembleia municipal pode instituir, como órgão consultivo,
um conselho municipal.
2. A lei define as regras de composição do conselho municipal,
de modo a garantir adequada representação às organizações econó
micas, sociais, culturais e profissionais existentes na área do mu
flicípïo.
ARTIGO 254.°
(Associação e federação)
Os municípios podem constituir associações e federações para
a administração de interesses comuns.

ARTIGO 255.°
(Participação nas receitas dos impostos directos)
Os municípios participam, por direito próprio e nos termos
definidos pela lei, nas receitas provenientes dos impostos directos.

(
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CAP [TULO IV

Região administrativa
ARTIGO 256.°
(Instituição das regiões)
1. As regiões são criadas simultaneamente, ouvidas as assem
bleias municipais, podendo a lei estabelecer diferenciações quanto
ao regime aplicável a cada uma.
2. As áreas das regiões administrativas e das regiões-plano devem
ser correspondentes.
3. A instituição concreta de cada região dependerá do voto
favorável da maioria das assembleias municipais que representem a
maior parte da população da área regional.
ARTIGO 257.°

(Atribuições)
Além de participação na elaboração e execução do plano regio
nal. serão conferidas às regiões, designadamente, tarefas de coorde
nação e apoio à acção dos municípios, sem limitação dos respectivos
poderes, bem como de direcção de serviços públicos.
ARTIGO 258.’

(Órgãos da região)
Os órgãos representativos da região são a assembleia regional,
a junta regional e o conselho regional.
ARTIGO 259.°
(Assembleia regional)
A assembleia regional compreenderá, além dos representantes
eleitos directamente pelos cidadãos, membros eleitos pelas assem
bleias municipais, em número inferior ao daqueles.

ARTIGO 260.°
(Junta regional)
A junta regional é o órgão colegial executivo da região e será
eleita, por escrutínio secreto, pela assembleia regional de entre os
seus membros.
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ARTIGO 261.0
(Conselho regional)
O conselho regional é o órgão consultivo da região e a sua
composição será definida pela lei, de modo a garantir a adequada
representação às organizações culturais, sociais, económicas e pro
fissionais existentes na respectiva área.

ARTIGO 262.°
(Representante do Governo)
Junto da região haverá um representante do Governo, nomeado
em Conselho de Ministros, cuja competência se exerce igualmente
junto das autarquias existentes na área respectiva.
CAPITULO V
Organizações populares de base territorial
ARTIGO 263.°

(Constituição e área)
1. A fim de intensificar a participação das populações na vida
administrativa local podem ser constituídas organizações populares
de base territorial correspondentes a áreas inferiores à da freguesia.
2. A assembleia de freguesia, por sua iniciativa, ou a requeri
mento de comissões de moradores ou de um número significativo
de moradores, demarcará as áreas territoriais das organizações refe
ridas no número anterior, solucionando os eventuais conflitos dai
resultantes.
ARTIGO 264.°

(Estrutura)
1. A estrutura das organizações populares de base territorial
será a fixada na lei e compreende a assembleia de moradores e a
comissão de moradores.
2. A assembleia dos moradores é composta pelos residentes ins
critos no recenseamento da freguesia.
3. A assembleia reúne quando convocada publicamente, com a
devida antecedência, pelo menos, por vinte dos seus membros ou
pela comissão de moradores.

(
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4. A comissão de moradores é eleita, por escrutínio secreto,
pela assembleia dos moradores e por ela livremente destituída.

ARTIGO 265.
(Funções)
1. As organizações populares de base territorial têm direito:
a) De petição perante as autarquias locais relativamente a assun
tos administrativos de interesse dos moradores;

b) De participação, sem voto, através de representantes seus, na
assembleia de freguesia.
2. Às organizações populares de base territorial compete realizar
as tarefas que a lei lhes confiar ou os órgãos de freguesia nelas
delegarem,
TÍTULO VIII
Administração Pública

ARTIGO 266.°
(Princípios fundamentais)
1. A Administração Pública vis.a a prossecução do interesse pú
blico, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos
dos cidadãos.
2. Os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à

Constituição e à lei e devem actuar com justiça e imparcialidade
no exercício das suas funções.
ARTIGO 267.°
(Estrutura da Administração)

1. A Administração Pública será estruturada de modo a evitar
a burocratização, a aproximar os serviços das populações e a asse
gurar a participação dos interessados na sua gestão efectiva, desig
nadamente por intermédio de associações públicas, organizações popu
lares de base ou outras formas de representação democrática.
2. Para efeito do disposto no número anterior, a lei estabelecerá
adequadas formas de descentralização e desconcentração administra
tiva, sem prejuízo da necessária eficácia e unidade de acção e dos
poderes de direcção e superintendência do Governo.
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3. As associaçes públicas só podem ser constituídas para a
satisfação de necessidades especificas, não podem exercer funções
próprias das associações sindicais e têm organização interna baseada
no respeito dos direitos dos seus membros e na formação demo
crática dos seus órgãos.
4. O processamento da actividade administrativa será objecto
de lei especial, que assegurará a racionalização dos meios a utilizar
pelos serviços e a participação dos cidadãos na formação das de
cisões ou deliberações que lhes disserem respeito.
ARTIGO 268.°
(Direitos e garantias dos administrados)
1. Os cidadãos têm o direito de ser informados pela Adminis
tração, sempre que o requeiram, sobre o andamento dos processos
em que sejam directamente interessados, bem como o de conhecer
as resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas.
2. Os actos administrativos de eficácia externa estão sujeitos a
notificação aos interessados, quando não tenham de ser oficialmente
publicados, e carecem de fundamentação expressa quando afectem
direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos.
3. É garantido aos interessados recurso contencioso, com fun
damento em ilegalidade, contra quaisquer actos administrativos de
finitivos e executórios, independentemente da sua forma, bem como
para obter o reconhecimento de um direito ou interesse legalmente
protegido.
ARTIGO 269.°
(Regime da função pública)
1. No exercício das suas funções, os trabalhadores da Adminis
tração Pública e demais agentes do Estado e outras entidades públí
cas estão exclusivamente ao serviço do interesse público, tal como
é definido, nos termos da lei, pelos órgãos competentes da Adminis
tração.
2. Os trabalhadores da Administração Pública e demais agentes
do Estado e outras entidades públicas não podem ser prejudicados
ou beneficiados em virtude do exercício de quaisquer direitos poli
ticos previstos na Constituição, nomeadamente por opção partidária.
3. Em processo disciplinar são garantidas ao arguido a sua
audiência e defesa.
4. Não é permitida a acumulação de empregos ou cargos pú
blicos, salvo nos casos expressamente admitidos por lei.

(
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5. A lei determina as incompatibilidades entre o exercício de
empregos ou cargos públicos e o de outras actividades.
ARTIGO 27O.°
(Restrições ao exercício de direitos)
A lei pode estabelecer restrições ao exercício dos direitos de
expressão, reunião, manifestação, associação e petição colectiva e à
capacidade eleitoral passiva dos militares e agentes militarizados dos
quadros permanentes em serviço efectivo, na estrita medida das exi
gências das suas funções próprias.
ARTIGO 271.°
(Responsabilidade dos funcionários e agentes)
1. Os funcionários e agentes do Estado e das demais entidades
públicas são responsáveis civil, criminal e disciplinarmente pelas suas
acções e omissões de que resulte violação dos direitos ou dos inte
resses legalmente protegidos dos cidadãos, não dependendo a acção
ou procedimento, em qualquer fase, de autorização hierárquica.
2. É excluída a responsabilidade do funcionário ou agente que
actue no cumprimento de ordens ou instruções emanadas de legítimo
superior hierárquico e em matéria de serviço, se previamente delas
tiver reclamado ou tiver exigido a sua transmissão ou confirmação
por escrito.
3. Cessa o dever de obediência sempre que o cumprimento das
ordens ou instruções implique a prática de qualquer crime.
4. A lei regula os termos em que o Estado e as demais entida
des públicas têm direito de regresso contra os titulares dos seus
órgàos, funcionários e agentes.

ARTIGO 272.°
(Policia)
1. A polícia tem por funções defender a legalidade democrática
e garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos.
2. As medidas de polícia são as previstas na lei, não devendo
ser utilizadas para além do estritamente necessário.
3. A prevenção dos crimes, incluindo a dos crimes contra a
segurança do Estado, só pode fazer-se com observância das regras
gerais sobre polícia e com respeito pelos direitos, liberdades e garan
tias dos cidadãos.
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4. A lei fixa o regime das forças de segurança, sendo a orga
nização de cada uma delas única para todo o território nacional.
TITULO IX
Defesa nacional
ARTIGO 273.°
(Defesa nacional)
1. ] obrigação do Estado assegurar a defesa nacional.
2. A defesa nacional tem por objectivos garantir, no respeito
das instituições democráticas, a independência nacional, a integridade
do território e a liberdade e a segurança das populações contra
qualquer agressão ou ameaça externas.
ARTIGO 274.°
(Conselho Superior de Defesa Nacional)
1. O Conselho Superior de Defesa Nacional é presidido pelo
Presidente da República e tem a composição que a lei determinar.
2. O Conselho Superior de Defesa Nacional é o órgão específico
de consulta para os assuntos relativos à defesa nacional e à orga
nização, funcionamento e disciplina das Forças Armadas, podendo
dispor da competência administrativa que lhe for atribuida por lei.
ARTIGO 275.°
(Forças Armadas)
1. Ãs Forças Armadas incumbe a defesa militar da República.
2. As Forças Armadas compõem-se exclusivamente de cidadãos

portugueses e a sua organização baseia-se no serviço militar obriga
tório e é única para todo o território nacional.
3. As Forças Armadas obedecem aos órgãos de soberania com
petentes, nos termos da Constituição e da lei.
4. As Forças Armadas estão ao serviço do povo português, são
rigorosamente apartidárias e os seus elementos não podem aprovei
tar-se da sua arma, do seu posto ou da sua função para qualquer
íntervenção política.
5. As Forças Armadas podem colaborar, nos termos da lei, em
tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a
melhoria da qualidade de vi:da das populações.

(
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6. As leis que regulam os regimes do estado de sítio
e do estado
de emergência fixam as condições do emprego das forças
Armadas
quando se verifiquem auelas situações.
ARTIGO 276.°
(Defesa da Pátria, serviço militar e serviço cívico)
1. A defesa da Pátria é dever fundamental de todos
os portu
gueses.
2. O serviço militar é obrigatório, nos termos
e pelo período
que a lei prescrever.
3. Os que forem considerados inaptos para
o serviço militar
armado prestarão serviço militar não armado ou
serviço cívico ade
quado à sua situação.
4. Os objectores de consciència prestarão serviço
cívico de dura
ção e penosidade equivalentes à do serviço militar
armado.
5. O serviço cívico pode ser estabelecido em substit
uição ou
complemento do serviço militar e tornado obriga
tório por lei para
os cidadãos não sujeitos a deveres militares.
6. Nenhum cidadão poderá conservar nem
obter emprego do
Estado ou de outra entidade pública se deixar
de cumprir os seus
deveres militares ou de serviço cívico quando obriga
tório.
7. Nenhum cidadão pode ser prejudicado na sua
colocação, nos
seus benefícios sociais ou no seu emprego
permanente por virtude
do cumprimento do serviço militar ou do serviço
cívico obrigatório.
PARTE IV
Garantia e revisão da Constituição
TITULO 1
Garantia da Constituição
CAPITULO 1
fiscalização da constitucionalidade
ARTIGO 277.°
(Inconstitucionalidade por acção)
1. São inconstitucionais as normas que infrinjam
o disposto na
Constituição ou os princípios nela consignados.
2. A inconstitucionalidade orgânica ou formal de
tratados inter
nacïonais regularmente ratificados não impede
a aplicação das suas
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s sejam
normas na ordem jurídica portuguesa, desde que tais norma
titucio
incons
tal
se
salvo
parte,
aplicadas na ordem jurídica da outra
ental.
fundam
ição
dispos
uma
de
o
violaçã
nalidade resultar de
ARTIGO 278.°
(Fisca]izaço preventiva da constitucionalidade)
Cons
1. O Presidente da República pode requerer ao Tribunal
er
titucional a apreciação preventiva da constitucionalidade de qualqu
subme
sido
tenha
lhe
que
cional
norma constante de tratado interna
o para
tido para ratificação, de decreto que lhe tenha sido enviad
promulgação como lei ou como decreto-lei ou de acordo interna
do para
cional cujo decreto de aprovação lhe tenha sido remeti
assinatura.
2. Os Ministros da República podem igualmente requerer ao
uciona
Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constit
al
region
tivo
legisla
decreto
nte
de
consta
norma
er
qualqu
lidade de
lhes
que
lica
Repúb
ou de decreto regulamentar de lei geral da
tenham sido enviados para assinatura.
3. A aprec3ação preventiva da constitucionalidade deve ser re
ão do
querida no prazo dc cinco dias, a contar da data da recepç
diploma.
4. O Tribunal Constitucional deve pronunciar-se no prazo de
Pre
vinte dias, o qual, no caso do n.° 1, pode ser encurtado pelo
ia.
urgênc
de
motivo
sidente da República, por
ARTIGO 279.°
(Efeitos da decisiio
1. Se o Tribunal C’onstitucional se pronunciar pela inconstitucio
inter
ou
acordo
decreto
er
qualqu
de
nte
consta
norma
de
e
nalidad
lica
nacional, deverá o diploma ser vetado pelo Presídente da Repúb
ido
ao
devolv
e
casos,
os
me
confor
lica,
Repúb
ou pelo Ministro da
do.
aprova
tiver
que
o
órgão
2. No caso previsto no n.° 1, o decreto não poderá ser pro
mulgado ou assinado sem que o órgão que o tiver aprovado expur
gue a norma julgada inconstitucional ou, quando for caso disso, o
confirme por maioria de dois terços dos Deputados presentes.
3. Se o diploma vier a ser reformulado, poderá o Presidente
da República ou o Ministro da República, conforme os casos, reque
das
rer a apreciação preventiva da constitucionalidade de qualquer
s.
norma
suas
—
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4. Se o Tribunal Constitucional se pronunciar pela inconstitucio
nalidade de norma constante de tratado, este só poderá ser ratificado
se a Assembleia da República o vier a aprovar por maioria de dois
terços dos Deputados presentes.
ARTIGO 280.°
(Fiscalização concreta da constitucionalidade
e da legalidade)
1. Cabe recurso para o Tribunal Constitucional das decisões dos
tribunais:

a) Que recusem a aplicação de qualquer norma com fundamento
na sua inconstitucionalidade;
h) Que apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja sido sus
citada durante o processo.
2. Quando a norma cuja aplicação tiver sido recusada constar
de convenção internacional, de acto legislativo ou de decreto regula
mentar, o recurso previsto na alínea a) do n.° i é obrigatório para
o Ministério Público.
3. Cabe igualmente recurso para o Tribunal Constitucional das
decisões dos tribunais:
a) Que recusem a aplicação de norma constante de diploma
regional com fundamento na sua ilegalidade por violação
do estatuto da região autónoma ou de lei gerat da Repú
blica;
b) Que recusem a aplicação de norma constante de diploma ema
nado de um árgão de soberania com fundamento na sua
ilegalidade por violação do estatuto de uma região autónoma;
c) Que apliquem norma cuja ilegalidade haja sido suscitada
durante o processo, com qualquer dos fundamentos referidos
nas alíneas a) e b).
4. Os recursos previstos na alínea b) do n.° 1 e na alínea c)
do n.° 3 só podem ser interpostos pela parte que haja suscitado a
questão da inconstitucionalidade ou da ilegalidade, devendo a lei
regular o regime de admissão desses recursos.
5. Cabe ainda recurso para o Tribunal Constitucional, obriga
tório pata o Ministério Público, das decisões dos tribunais que apli
quem norma anteriormente julgada inconstitucional ou ilegal pelo
piléprio Tribunal Constitucional.
6. Os recursos para o Tribunal Constitucional são restritos à
questão da inconstitucionalidade ou da ilegalidade, conforme os casos.

712

ORDEM DO EXËRCITO N.° 9

1.0 Série

ARTIGO 281.0
(fiscalização abstracta da constitucionalidade
e da legalidade)
1. O Tribunal Constitucional aprecia e declara, com força obri
gatória geral:
a) A inconstitucionalidade de quaisquer normas, a requerimento
do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da
República, do Primeiro-Ministro, do P’rovedor de Justiça,
do Procurador-Geral da República, de um décimo dos De
putados à Assembleia da República ou, com fundamento
em violação dos direitos das regiões autónomas, das respec
tivas assembleias regionais ou dos presidentes dos governos
regionais;
b) A ilegalidade de quaisquer normas constantes de diploma
!‘egionat, com fundamento em violação do estatuto da região
ou de lei geral da República, a requerimento de qualquer
das entidades referidas na alínea a) ou do Ministro da Re
pública para a respectiva região autónoma;
c) A ilegalidade de qualquer norma constante de diploma ema
nado dos órgãos de soberania, com fundamento em violação
dos direitos de uma região consagrados no seu estatuto, a
requerimento de qualquer das entidades referidas na alínea a,
bem como do presidente da assembleia regional, do presidente
do governo regional ou de um décimo dos deputados à assem
bleia regional da respectiva região autónoma.
2. O Tribunal Constitucional aprecia e declara ainda, com força
obrigatória geral, a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de qualquer
norma, desde que tenha sido por ele julgada inconstitucional ou ile
gal em três casos concretos.
ARTIGO 282.°
(Efeitos da declaração de inconstitucionalidade
ou de ilegalidade)
1. A declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade com
força obrigatória geral produz efeitos desde a entrada em vigor
da norma declarada ‘inconstitucional ou ilegal e determina a repris
tinação das normas que ela, eventualmente, haja revogado.
2. Tratando-se, porém, de inconstitucionalidade ou de ilegalidade
por infracção de norma constitucional ou legal posterior, a declara
ção só produz efeitos desde a entrada em vigor desta última.

(
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3. Ficam ressalvados os casos julgados, salvo decisão em con
trário do Tribunal Constitucional quando a norma respeitar a ma
téria penal, disciplinar ou de ilícito de mera ordenação social e
for de conteúdo menos favorável ao arguido.
4. Quando a segurança jurídica, razões de equidade ou interesse
público de excepcional relevo, que deverá ser fundamentado, o exi
girem, poderá o Tribunal Constitucional fixar os efeitos da incons
titucionalidade ou da ilegalidade com alcance mais restritivo do que
o previsto nos o.” 1 e 2.

ARTIGO 283.’
(Inconstitucionalidade por omissão)
1. A requerimento do iresidente da República, do Provedor de
Justiça ou, com fundamento em violação de direitos das regiões
autónomas, dos presidentes das assembleias regionais, o Tribunal
Constitucional aprecia e verifica o não cumprimento da Constituição
por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar exe
quíveis as normas constitucionais.
2. Quando o Tribunal Constitucional verificar a existência de
inconstitucionalidade por omissão, dará disso conhecimento ao órgão
legislativo competente.

CAPITULO II
Tribunal Constitucional
ARTIGO 284.°
(Composição)
1. O Tribunal Constitucional é composto por treze juízes, sendo
dez designados pela Assembleia da República e três cooptados por
estes.
2. Três dos juízes designados pela Assembleia da República e
os três juízes cooptados são obrigatoriamente escolhidos de entre
juizes dos restantes tribunais, e os demais de entre juristas.
3. Os juizes do Tribunal Constitucional são designados por
seis anos.
4. O presidente do ‘fribunal Constitucionat é eleito pelos respec
tivos juízes.

)
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ARTIGO 285.°
(Secções)
A lei pode prever o funcionamento do Tribunal Constitucional
por secções não especializadas para efeito de fiscalização concreta
da constitucionalidade e da legalidade.

TITULO Ii
Revisão constitucioual
ARTIGO 286.°
(Competência e tempo de revisão)
1. A Assembleia da República pode rever a Constituição decor
ridos cinco anos sobre a data da publicação de qualquer lei de
revisão.
2. A Assembleia da República pode, contudo, assumir em qual
quer momento poderes de revisão constitucional por maioria de qua
tro quintos dos Deputados em efectividade de funções.

ARTIGO 287.°
(Iniciativa da revisão)
1. A iniciativa da revisão compete aos Deputados.
2. Apresentado tim projecto de revisão constitucional, quaisquer
outros terão de ser apresentados no prazo de trinta dias.

ARTIGO 288.°
(Aprovação e promulgaçãoi
1. As alterações da Constituição são aprovadas por maioria de
dois terços dos Deputados em efectividade de funções.
2. As alterações da Constituição que forem aprovadas serão reu
nidas numa única lei de revisão.
3. O Presidente da República não pode recusar a promulgação
da lei de revisão.

(
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ARTIGO 289.°
(Novo texto da Constituição)
1. As alterações da Constituição serão inseridas no lugar pró
prio, mediante as substituições, as supressões e os aditamentos ne
cessários.
2. A Constituição, no seu novo texto, será publicada conjuntamente com a lei de revisão.

ARTIGO 290.°
(Limites materiais da revisão)
As leis de revisão constitucional terão de respeitar:
a) A independência nacional e a unidade do Estado:
h) A forma republicana de governo;
L) \ separação das Igrejas do Estado:
cl) Os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos;
e) Os direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores
e das associações sindicais;
f) O principio da apropriação colectiva dos principais meios de
produção e solos, bem como dos recursos naturais, e a eli
minação dos monopólios e dos latifúndios:
g) A planificação democrática da economia;
h) O sufrágio universal, directo, secreto e periódico na designa
ção dos titulares electivos dos úrgâos de soberania, das re
giões autónomas e do poder local, bem como o sistema de
representação proporcional;
1) O pluralismo de expressão e organização política, incluindo
partidos políticos, e o direito de oposição democrática;
j) A participação das organizações populares de base no exer
cício do poder local;
1) A separação e a interdependência dos órgãos de soberania;
m) A fiscalização da constitucionalidade por acção ou por omis
são de normas jurídicas;
n) A independência dos tribunais;
o) A autonomia das autarquias locais;
p) A autonomia político-administrativa dos arquipélagos dos Aço
res e da Madeira.
ARTIGO 291
(Limites circunstanciais da revisão)
Não pode ser praticado nenhum acto de revisão constitucional
na vigência de estado de sítio ou de estado de emergência.
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Disposições finais e tmnsitórias
ARTIGO 292.°
(Direito constitucional anterior)
As leis constitucionais posteriores a 25 de Abril de 1974 não
ressalvadas neste capítulo são consideradas leis ordinárias, sem pre
juízo do disposto no artigo 293.°
ARTIGO 293.°
(Direito ordinário anterior)
O direito anterior à entrada em vigor da Constituição mantém-se, desde que não seja contrário à Constituição ou aos princípios
nela consignados.
ARTIGO 294.°
(Egtatutos das regiões autónomas)
Os estatutos provisórios das regiões autónomas estarão em vigor
até serem promulgados os estatutos definitivos, a elaborar nos termos
da Constituição.
ARTIGO 295.°
(Distritos
1. Enquanto as regiões não estiverem instituidas, subsistirá a
divisão distrital.
2. Haverá em cada distrito, em termos a definir por lei, uma
assembleia deliberativa, composta por representantes dos municípios
e presidida pelo governador civil.
3. Compete ao governador civil, assistido por um conselho, re
presentar o Governo e exercer os poderes de tutela na área do
distrito.
ARTIGO 296.°

(Estatuto de Macau)
1. O estatuto do território de Macau, constante da Lei n.° 1/76,
de 17 de Fevereiro, continua em vigor, com as alterações que lhe
foram introduzidas pela Lei n.° 53/79, de 14 de Setembro.
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2. Mediante proposta da Assembleia Legislativa de Macau, e pre
cedendo parecer do Conselho de Estado, a Assembleia da República
pode aprovar alterações ao estatuto ou a sua substituição.
3. No caso de a proposta ser aprovada com modificações, o
Presidente da República não promulgará o decreto da Assembleia
da República sem a Assembleia Legislativa de Macau se pronunciar
favoravelmente.
ARTIGO 297.°
(Independência de Timor Leste)
1. Portugal continua vinculado às responsabilidades que lhe in
cumbem, de harmonia com o direito internacional, de promover e
garantir o direito à independência de Timor Leste.
2. Compete ao Presidente da República e ao Governo praticar
todos os actos necessários à realização dos objectivos expressos no
número anterior.

ARTIGO 298.°
(Incrhninaço e julgamento dos agentes e responsáveis
da PÍDE/DGS)
1. Mantém-se em vigor a Lei n.° 8/75, de 25 de Julho, com
as alterações introduzidas pela Lei n.° 16/75, de 23 de Dezembro,
e pela Lei n.’ 18/75, de 26 de Dezembro.
2. A lei poderá precisar as tipificações criminais constantes do
n.° 2 do artigo 2.”, do artigo 3°, da alínea b) do artigo 4.° e do
artigo 5.° do diploma referido no número anterior.
3. A lei poderá regular especialmente a atenuação extraordinária
prevista no artigo 7.° do mesmo diploma.

ARTIGO 299.°
(Regras especiais sobre partidos)
1. O disposto no n.° 3 do artigo 51.0 aplica-se aos aprtidos já
constituídos, cabendo à lei regular a matéria.
2. Não podem constituir-se partidos que, pela sua designação ou
pelos seus objectivos programáticos, tenham índole ou âmbito re
gional.
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ARTIGO 300.°
(Data e entrada em vigor da Constituição)
1. A Constituição da República Portuguesa tem a data da sua
aprovação pela Assembleia Constituinte, 2 de Abril de 1976.
2. A Constituição da República Portuguesa entra em vigor no
dia 25 de Abril de 1976.
O Presidente da Assembleia da República, Francisco Manuel
Lope.v Vieira de Oliveira Dias.
(D. 1?. —1 Série, n.° 227, de 3OSet82.)

li

—

DECRETOS-LEIS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei n.° 345/82
de 2 de Setembro
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da (‘onstituição, o seguinte:
Artigo 1.0 É aditado ao artigo 92.° do Estatuto dos Oficiais
das Forças Armadas, na redacção dos Decretos-Leis n.°0 367/70 e
10/77, respectivamente de 7 de Agosto e de 6 de Janeiro, este último
segundo a rectificação publicada no Diário da República, 1 série,
n.° 6, de 8 de Janeiro de 1977, um parágrafo, com a seguinte
redacção:
.

§ 5.° O oficial graduado no posto imediatamente superior
ao seu, em conformidade com o disposto na alínea c) deste
artigo, se entretanto lhe competir a passagem à situação de
reserva jor atingir o limite de idade, conservará essa gradua
ção, independentemente da existência de tal posto no seu quadro.
Art. 2.° O disposto no artigo anterior é aplicável aos oficiais
que, encontrando-se nas condições ali estipuladas, tivessem passado
à reserva desde 1 de Janeiro de 1975, aos quais será conferido
novo diploma de graduação, com efeitos a partir da data da entrada
em vigor do presente diploma.
Art. 3.” As alterações aos estatutos de cada um dos ramos das
forças armadas decorrentes do artigo 1 .o do presente diploma serão
feitas por portarias dos titulares dos respectivos ramos.
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Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 21 de
Abril
de 1982.
Promulgado em 11 de Agosto de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ArÓNio RAMALHo EANEs.

(1). R.

—-

E Série, n.° 203, de 25et82.)

Decreto-Lei n.° 346/82
de 2 de Setembro
Considerando que, tal como sucedeu em grande
número de
empresas públicas
e até privadas
também nos estabelecimentos
fabris do Exército se verificou a deterioração da sua situaçã
o finan
ceira em consequência da grande diminuição dos consum
os das
forças armadas, da absorção do pessoal que pertencia
às dependên
cias no ultramar, das alterações das respectivas estrutu
ras de custos,
de problemas taborais e das perturbações de produção
verificadas
nos últimos anos;
Considerando que os critérios gerais para a fixação de
remu
nerações de pessoal civil dos estabelecimentos fabris
do Exército
constam do capítulo xii do Estatuto do Pessoal Civil
dos Estabe
lecimentos fabris das Forças Armadas, anexo ao Decret
o-Lei n.° 23/
/80, de 13 de Março, o qual prevê no seu artigo 115.’
o regime
transitório que deve seguir-se;
Considerando que as tabelas propostas foram elabora
das com
base no critério de actualização dos vencimentos da função
pública,
e não de acordo com as normas constantes do Estatuto,
e o res
pectivo despacho conjunto foi publicado no Diário da
República,
2.’ série, de 17 de Dezembro de 1980, sendo os vencim
entos abona
dos com efeitos retroactivos a 1 de Abril de 1980;
—

—,

Considerando que o montante dos encargos para o conjun
to
dos estabelecimentos fabris ascendeit a 175 023 contos,
dos quais
115731 contos cobertos pelos orçamentos privativos da Fábric
a Mi
litar de Braco de ‘Prata, da Fábrica Nacional de Munições
de Armas
Ligeiras, da Manutenção Militar e do Centro de Inform
ática dos
Estabelecimentos Ëabris do Exército e os restantes 59 292 contos
através de subsídios concedidos pelo Orçamento Geral do Estado
(Defesa Nacional
Departamento do Exército), mediante a anula
ção de verbas excedentárias;
-—
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Considerando que a pare1a correspondente às Oficinas Gerais
de Fardamento e Equipamcnto, na importância de 37480 contos,
foi concedida a titulo reembolsável, em termos a definir posteriormente:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo l48.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.”— 1 —i autorizado o Estado-Maior do Exército a
conceder um subsídio de 37 480 contos a favor das Oficinas Gerais
de Fardamento e Equipamento, a fim de fazer face aos encargos
de 1980, resultantes da aplicação das novas tabelas salariais apro
vadas por despacho conjunto publicado no Diário da Repábtica,
2. sé4e, de 17 de Dezembro de 1980.
2—O subsídio atrás referido é reembolsável e não vence juros.
1
Em despacho conjunto do Ministro de Estado
Art. 2.°
e das Finanças e do Plano e do Chefe do Estado-Maior do Exér
cito, sob proposta fundamentada do conselho fiscal dos estabele
cimentos fabrís do Exército, será estabelecido o esquema de amor
tização do empréstimo.
2—O despacho referido no número anterior será enviado à
Direcção-Geral do Tesouro, para ser elaborado o competente do
cumento de responsabilidade de pagamento.
Deste documento será enviada cópia à 5. Delegação da
3
Direcção-Geral da Contabilidade Pública.
Art. 3. Este diploma entra imediatamente em vigor.
—

—

—

Visto e aprovado em Conselho da Revoluçãa em 21 de Abril
1982.
de
Promulgado em 5 de Maio de 1982.
Publique-sê.
O Presidente da Repúblíca, ANIóNI0 RAMALHo EA1’Es.
meiro-iMinistro, Francisco José Pereira Pinto Ba1serno.

—

O Pri

(D. R. —1 Série, n.° 203, de 25et82.)

MiNISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Decreto-Lei n. 348/82
de 3 de Setembro
O artigo 82.°, n.° 1, alínea d), do Estatuto da Aposentação,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 498/72, de 9 de Dezembro, prevê a
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extinção da situação de aposentado no caso de perda da naciona
lidade portuguesa.
No entanto, diversos acordos bilaterais com países africanos de
língua portuguesa impõem ao Estado Português o pagamento de
pensões de reforma, invalidez e preço de sangue a cidadãos, hoje
estrangeiros, que fizeram parte das forças armadas portuguesas ou
com estas colaboraram.
Torna-se, pois, necessário regulamentar o direito àquelas pensões.
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.° 1 do ar
tigo 201.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0
1
Mantêm o direito às pensões de reforma e de
invalidez os cidadãos nacionais dos países africanos de língua por
tuguesa que, enquanto nacionais portugueses, se incapacitaram ao
serviço das forças armadas portuguesas e satisfaçam, conforme os
casos, as disposições legais que regulamentavam para os cidadãos
nacionais do recrutamento ultramarino, em idêntica situação, o di
reito às mesmas pensões.
2— O disposto no número anterior é aplicável aos familiares
dos que faleceram ao serviço das forças armadas portuguesas, rela
tivamente à pensão de preço de sangue a que haja direito.
Art. 2.°
1
Os organismos a que compete a fixação e o paga
mento das pensões são os mesmos que têm a seu cargo as pensões
estabelecidas a favor dos cidadãos nacionais ou seus familiares.
2
O cálculo e a forma de pagamento das pensões serão regu
lamentadas mediante acordo com cada um dos países.
Art. 3.° As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos por
despacho conjunto do Ministro da Defesa Nacional, do Ministro
de Estado e das Finanças e do Plano e do Ministro dos Negócios
Estrangeiros.
Art. 4.° O presente diploma produz efeitos, relativamente a cada
um dos países africanos de língua portuguesa, a partir da data da
respectiva independência.
—

—

—

—

—

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 24 de Junho
de 1982.

—

Francisco José Pereira Pinto Batsemão.

Promulgado em 20 de Agosto de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EAns.
(D. R.

—

1 Série, n.° 204, de 3Set82.)
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Secretaria de Estado do Orçamento
Decreto-Lei n.° 354-A/S2
de 4 de Setembro
O Decreto-Lei n.° 255-A/82, de 30 de Junho, veio introduzir
significativas alterações no regime do imposto de compensação em
vigor, nomeadamente no âmbito da incidência, taxas e isenções,
determinando a ulterior regulamentação em matéria de liquidação
e cobrança do imposto e penalidades aplicáveis.
Ë, pois, em cumprimento do disposto no artigo 4.” daquele
diploma que se publica o presente regulamento, cujas disposições
foram ditadas por motivos de ordem prática, de forma a simplificar
a liquidação e cobrança do imposto, adoptando-se o sistema seme
lhante ao do imposto sobre veículos, com o pagamento através de
um dístico destinado a ser afixado no veículo. Por certo que tal
processo terá o melhor acolhimento por parte do contribuinte, agora
também chamado a desempenhar uma função muito importante na
arrecadação do imposto através de apresentação de uma declaração
visando a aquisição daquele dístico.
A opção por este sistema veio justificar que a competência para
a gestão do imposto seja transferida para os serviços dependentes
do Ministério das Finanças e do Plano, mais vocacionados e únicos
com organização para o efeito.
Com vista a tornar mais eficiente a acção fiscalizadora, e sem
pre que se verifique a falta de pagamento de imposto, promove-se
a imediata apreensão do veículo, o que poderá ser evitado se o
transgressor depositar no acto da verificação a importância destinada
a garantir o pagamento.
Importa salientar, por último, que o contribuinte dispõe de
todas as garantias para a defesa dos seus direitos e que a Adminis
tração, ficando a conhecer melhor o seu parque automóvel, evitará
o aumento de processos que a falta de pagamento do imposto tem
ocasionado até ao presente.
Assim:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.° 1 do ar
tigo 201.” da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.” É aprovado o Regulamento do Tmposto de Compen
sação, que faz parte integrante deste diploma.
Art. 2.” Fica autorizado o Secretário de Estado do Orçamento
a alterar, por portaria, os modelos de impressos a que o Regula
mento faz referência, bem como a mandar adoptar os mais que se
tornem necessários à execução dos serviços de que trata o mesmo
Regulamento.

(
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Art. 3.° À Direcção-Geral de Transportes Terrestres compete,
em relação ao período anterior a 1 de Julho de 1982, a liquidação
adicíonal devida por erro ou omissão, a apreciação das reclamações
correspondentes ao mesmo período, o processamento dos respectivos
títulos de anulação e, de uma forma geral, a resolução de todos
os processos pendentes.
Art. 4.° O pagamento do imposto relativo aos 3.° e 4.° trimes
tres de 1982 efectuar-se-á, respectivamente, durante os meses de
Setembro e Novembro do mesmo ano.
Art. 5.° A isenção correspondente ao 3.° trimestre do ano cor
rente deverá ser requerida no prazo de 30 dias a contar da data
da publicação do presente decreto-lei.
Art. 6.° As instituições privadas de solidariedade social às quais
tenha sido reconhecida a isenção do imposto de compensação, mas
que se não encontrem ainda registadas, nos termos do estatuto apro
vado pelo Decreto-Lei n.° 519-G2/79, de 29 de Dezembro, deverão,
para efeitos de manutenção de tal beneficio, proceder àquele registo
dentro dos 6 meses seguintes à data da publicação do Decreto-Lei
n.° 255-A/82, de 30 de Junho.

REGULAMENTO DO IMPOSTO DE COMPENSAÇÃO
OAPITULO 1
Incidência
Artigo •l.°
1
O imposto de compensação incide sobre os
veículos automóveis que utilizem carburantes ou combustíveis nor
mais ou de substituição definidos no Decreto-Lei n.° 32 440, de 24
de Novembro de 1942, não sujeitos aos mesmos impostos que one
ram a gasolina.
2
Consideram-se veículos automóveis os veículos classificados
como tais segundo as regras estabelecidas no Código da Estrada
e
demais legislação aplicável, matriculados ou registados no território
cio continente e dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.
Art. 2.°
1
O imposto é devido por trimestres, nos termos
do artigo ll.°
2— Quando o facto gerador da obrigação tributária ocorrer no
último mês do trimestre, só é devido o imposto a partir do trimestre
seguinte.
3
O disposto no número anterior não se aplica a situações
de perda da isenção transitória referida no artigo 4. deste Regula
mento.
Art. 3.° O imposto é devido pelos proprietários dos veículos,
presumindo-se como tais, até prova em contrário, as pessoas
em
nome de quem se encontrem matriculados ou registados.
—

—

—

—

—

——
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Os veículos furtados ou cuja documentação tenha
Art. 4.” —1
sido apreendida ou voluntariamente depositada na Direcção-Geral
de Transportes Terrestres não serao sujeitos ao imiosto de compen
sação relativamente aos trimestres durante os quais se mantenha o
furto, a apreensão ou o depósito, com observância do disposto no
n.° 2 do artigo 2.°
2—Para os efeitos previstos no n° 1, considera-se ocorrido
o furto na data da sua participação às entidades oficiais compe
tentes.
3 —A apresentação dos documentos, para efeitos do depósito
previsto no n.° 1 deste artigo, será acompanhada de guia modelo
n.° 1, em triplicado, destinando-se o original à Direcção-Geral de
Transportes Terrestres, o duplicado, devidamente averbado do re
cibo, ao contribuinte, sendo o triplicado remetido à repartição de
finanças da área da residência ou sede do proprietário do veículo.
—

CAPITULO II
Isenções
Art.

50
—

1 —Estão isentos do imposto de compensação:

a) O Estado e qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e
organismos, ainda que personalizados;
b) As autarquias locais e as suas federações, uniões e associa
ções;
c) As pessoas colectivas de utilidade pública e utilidade pública
administrativa;
d) Os estados estrangeiros, quando haja reciprocidade de trata
mento;
e) O pessoal das missões diplomáticas e consulares, nos termos
das respectivas convenções;
f) As organizações estrangeiras ou internacionais, nos termos
dos acordos celebrados pelo Estado Português;
deficientes cujo grau de invalidez seja igual ou superior
Os
g)
a 60%.
2— Ficam igualmente isentos:
a) Os veículos pesados de passageiros;
b) Os veículos licenciados para transportes públicos, bem como
para aluguer sem condutor;
c) Os veículos matriculados para o serviço de instrução e para
o de venda e os que circulem com as chapas de trânsito
a que se referem o Decreto-Lei n° 40995, de 9 de Feve
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reiro de 1957, e a Portaria n.° 20 393, de 26 de Fevereiro
de 1964, ou outras cuja obrigatoriedade, para fins semelhan
tes, venha a ser legalmente instituída;
d) Os tractores agrícolas;
e) Os veículos de mercadorias de caixa aberta pertencentes a
empresários agrícolas, quando licenciados para o transporte
exclusivo de produtos agrícolas ou directamente ligados à
agricultura;
f) Os automóveis ligeiros de passageiros matriculados anterior
mente a 1950, desde que constituam património a preservar,
reconhecido pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres.
3
A isenção prevista na alínea g) do n.° ‘1 deste artigo não
pode ser fruída por cada beneficiário em relação a mais de um
veículo e dela só aproveitarão os veículos de cilindrada não superior
a 1750 cm e cuja propriedade esteja registada unicamente a favor
do beneficiário.
4
O grau de invalidez deverá ser provado mediante a exibi
ção do cartão de deficiente das forças armadas ou em face de
documento emitido por entidade competente para o efeito.
Art. 6.°
1
A situação de isenção consignada para os veí
culos em serviço de venda só terá lugar desde que haja sido reque
rida, pelo respectivo titular do registo de propriedade, a inscrição
para tal serviço ou a continuação de tal inscrição e tenha sido
efectuado o depósito dos seus documentos na Direcção-Geral de
Transportes Terrestres.
2
Os veículos abrangidos pelo número anterior só poderão
circular desde que estejam. comprovadamente. a ser utilizados em
serviço de experiência ou demonstração ou ainda quando se deslo
quem entre estabelecimentos de venda e de ou para fábricas de
montagem ou oficinas de reparação.
Art.
1
A isenção do imposto será concedida, em rela
ção ao período a que respeita, pela repartição de finanças da área
da residência ou sede da entidade interessada, mediante requerimento
a apresentar até ao último dia do trimestre imediatamente anterior,
devendo, para o efeito, ser exibido o título de registo de propriedade
e o livrete do veículo, bem como os elementos que fundamentem
o pedido.
2— Nos casos previstos nas alíneas c), d), e) e f) do n. 1 do
artigo 5.°, deverá o requerimento ser dirigido ao director-geral das
Contribuições e Impostos.
O disposto no n.° 1 não se aplica aos veículos abrangidos
3
pelas alíneas a) e b) do n.° 1 e alíneas a) a d) do n.° 2 do ar
tigo 5.°, com excepção dos licenciados para aluguer sem condutor
e dos matriculados para o serviço de venda.
—

—

—

—

—

70

—

—

—
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4—Enquanto se mantiverem as condições que determinarem a
concessão da isenção somente haverá lugar à aquisição do dístico
a que se refere o artigo 8. no 1.° mês de cada trimestre.
Art. 8.° Por cada veículo isento de imposto será concedido um
dístico modelo n.° 2, destinado a ser afixado nos termos do ar
tigo 17.°, salvo nos casos previstos no n.° 3 do artigo
Art.
-l
A prova da isenção perante as entidades fisca
lizadoras é feita através do dístico modelo n.° 2, adquirido na com
petente tesouraria da fazenda pública mediante declaração mode]o
n.o 3.
2—Relativamente aos veículos destinados a venda, a que se
refere a alínea c) do n.° 2 do artigo 5.°, a prova da isenção será
feita através da declaração modelo n.° 4, passada pelo chefe da
repartição de finanças, mediante requerimento, no qual se fará a
identificação do veículo.
7•0

9•0

—

—-

CAPITULO 111
Taxas
Art. 10° As taxas anuais do imposto de compensação, devidas
nos termos dos artigos 2° e 11.0, são as seguintes:

a) Veículos ligeiros de passageiros
b) Veículos mistos até 2500 kg de peso bruto
c) Restantes veículos

42 000$00
42 000$00
12 000$00

CAPÍTULO IV
Liquidação e cobrança
Art. 11.”— 1—O imposto será liquidado e pago no 1.0 mês
de cada trimestre na tesouraria da fazenda pública da área da
residência ou sede do contribuinte, através do dístico modelo n.° 5.
2—Tratando-se de veículos novos, o prazo de pagamento de
correrá nos 8 dias seguintes à data da aquisição, quando devidamente documentada.
3
O prazo de pagamento relativamente aos veículos não ma
triculados ou registados no continente ou nos arquipélagos dos Açores
e da Madeira decorrerá nos 8 dias seguintes ao prazo referido na
parte final do n.° 2 do artigo 1.’
—

4
O contribuinte poderá, querendo, antecipar o pagamento dc)
imposto respeitante a um ou mais trimestres, mencionando tal cir
—

cunstância na declaração modelo n.° 3, devendo ser afixado, nos
termos do artigo

17.0,

o dístico correspondente a cada trimestre.

(
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Art. 12.” O imposto será pago por meio de guia, quando, por
virtude de transgressão, o pagam.nto se efectuar em trimestre pos
terior àquele a que disser respeito.
Art. 13. Só poderá ser liquidado imposto de compensação nos
5 anos civis seguintes àquele a que o mesmo disser respeito.
Art. 14.°
1
Os dísticos modelo n.” 5 comprovativos do pa
gamento do imposto serão adquiridos na tesouraria da fazenda pú
blica da área da residência ou sede do contribuinte, mediante decla
ração modelo n.° 3, em triplicado, devidamente preenchida pelo
interessado, sendo posteriormente completada e autenticada pelo
funcionário da tesouraria, devolvendo-se ao interessado o respectivo
duplicado.
2—O original e o triplicado da declaração referida no número
anterior serão entregues pela entidade aí mencionada na repartição
de finanças, no fim de cada semana, sendo o triplicado enviado,
no final do mês, à Direcção-Geral de Transportes Terrestres.
3
A prova de residência ou sede do contribuinte é feita atra
vés da exibição do título de registo de propriedade do veículo
na
respectiva conservatória ou, não sendo devido esse registo, do bilhete
de identidade ou de outro título comprovativo da residência ou sede
do contribuinte.
Art. 15.”
1
A prova de pagamento do imposto é feita atra
vés do dístico afixado nos termos do artigo 17.”, sem prejuízo da
obrigatoriedade de exibição do duplicado da declaração modelo n.°
3,
sempre que exigida pelas entidades competentes.
2
Perante qualquer tribunal ou repartição pública somente
será admitida prova documental, bastando, para o efeito,
o dupli
cado da declaração modelo n.° 3. fotocópia do seu original ou cer
tidão passada pela repartição de finanças.
—

—

—

—

—

—

CAPITULO V
Fiscalização
Art. 16.”— 1
O cumprimento das obrigações impostas por
este Regulamento será fiscalizado, em geral e dentro dos limites
da respectiva competência, por todas as autoridades e, em especial,
pelo pessoal das Direcções-Gerais das Contribuições e Impostos, de
Transportes Terrestes, de Viação e das Alfândegas, da Guarda Na
cional Republicana, da Polícia de Segurança P’hlica, da Guarda
Fiscal, das câmaras municipais, das conservatórias de registo comer
cial e de autonl.íveis e, bem assim, pelo pessoal privativo dos ser
viços de estradas.
2— Os funcionários a quem incumbe a fiscalização prevista no
flúmero anterior, sempre que verifiquem qualquer transgressão dos
—
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preceitos estabelecidos neste Regulamento e quando para tal tenham
competência. deverão levantar o respectivo auto de noticia, que,
nos termos e para os efeitos do Código de Processo das Contribui
ções e Impostos, será remetido ao chefe da repartição de finanças
da área da residência ou sede do infractor.
Os funcionários que, no exercício ou por causa do exer
3
cício das suas funções, verificarem transgressões ao presente Regula
mento e não forem competentes para levantar autos de notícia e,
bem assim, quaisquer outras pessoas que delas tenham conhecimento
deverão participá-las ou denunciá-las, nos termos dos artigos 110.0
ou 11l.° do Código de Processo das Contribuições e Impostos, à
repartição de finanças da área da residência ou sede do infractor.
Art. 17.0 Os dísticos modelos n.°’ 2 e 5 serão afixados, com o
rosto para o exterior, no canto superior do pára-brisas, do lado
oposto ao do volante e bem visível do exterior.
Art. l8.° Os elementos comprovativos do pagamento do imposto
ou da stia isenção, a que se referem os artigos 8.° e 14.0, respei
tantes ao trimestre anterior deverão ser mantidos nas condições
estabelecidas neste Regulamento até à data do cumprimento das
correspondentes obrigações do próprio trimestre.
Art. 19.” O condutor de veículos sujeitos a imposto, ainda que
deles isentos, será obrigatoriamente portador, quando for caso disso,
do duplicado da declaração modelo n.” 3 ou do documento com
provativo da aquisição do veículo, na hipótese referida no n.° 2
do artigo 11.”, Jocumentos a exibir quando solicitados por qualquer
das entidades mencionadas no n.° 1 do artigo 16.°
—

CAPITULO VI
Reclamações e recursos
Os contribuintes e as pessoas solidária ou subsi
Art. 20.”— 1
diariamente responsáveis pelo pagamento do imposto poderão recla
mar contra a liquidação deste, ou impugná-la, com os fundamentos
e nos termos estabelecidos no Código de Processo das Contribuições
e Impostos.
2—As reclamações ou impugnações serão apresentadas na repar
tição de finanças onde tiverem sido entregues o original e o triplicado
14.0,
das declarações modelo n.° 3, nos termos do n.0 2 do artigo
12.°
o
refere
artigo
que
se
ou processada a guia de pagamento a
Nos casos de pagamento do imposto por meio de dístico,
3
a que se refere o n.° 1 do artigo 11°, os prazos para reclamação
ou impugnação contar-se-ão nos termos estabelecidos para a cobrança
eventual, a qual se considera efectuada na data constante das decla
rações modelo n.° 3, arquivadas na repartição de finanças de con
formidade com o n.° 2 do artigo 14.°
—

—

(
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CAPÏTULO VII
Penalidades

Art. 21.0
1
As transgressões ao disposto no presente diploma
serão punidas nos termos dos artigos seguintes, devendo a graduação
das penas, quando a isso houver lugar, fazer-se de harmonia com
a gravidade da culpa, a importância do imposto a pagar e as de
mais circunstâncias do caso.
2—As multas impostas nos termos deste Regulamento revertem
para o Estado, sem prejuízo do disposto no artigo 35.”
Art. 22.”
1
A falta de pagamento do imposto é punida com
multa de importância igual ao trip]o do imposto, por cujo paga
mento é solidariamente responsável o condutor do veículo.
2—O pagamento do imposto fora dos prazos estabelecidos é
punido com multa de importância igual ao imposto devido.
3
Quando se verifique a utilização abusiva do veículo, a res
ponsabilidade pela transgressão caberá ao seu condutor.
4—Até prova em contrário, presume-se não pago o imposto
quando nos veículos não se encontrem afixados, nos termos do ar
tigo 17.°, os respectivos dísticos modelos n.°” 2 ou 5.
Art. 23.” A falta de aposição dos dísticos, nos termos do ar
tigo 17.”, será punida com a multa de 500$ a 2000$.
Art. 24.” A aposição dos dísticos modelos n.°’ 3 e 5, a que se
referem os artigos 8.0 e 14.°, em veículo diferente daquele a que
respeita será punida com multa igual a 5 vezes o imposto devido.
Art. 25.” A falsificação ou viciação de qualquer dístico, a que
se referem os artigos 8.°, 14.” e 40.”, será punida com multa de
100 000$ a 1 000 000S, sem prejuízo do procedimento criminal que
no caso couber.
Art. 26.°
A falta de apresentação do duplicado da decla
1
ração a que se refere o artigo 19.”, quando o condutor declare
encontrar-se a situação tributária do veículo devidamente regularizada,
será punida com multa de 500$. desde que o documento venha a
ser exibido, em prazo a fixar no auto de notícia, perante a repar
tição de finanças competente para a instauração do processo.
2— Na falta de exibição do documento dentro do prazo fixado,
será a multa elevada a 2000$, sem prejuízo do procedimento con
tra os respectivos responsáveis por quaisquer outras infracções even
tualmente verificadas.
Art. 27.” A inobservância do disposto no artigo 18.0 será punida,
consoante os casos, nos termos dos artigos 22.° e seguintes.
Art. 28.° Por qualquer infracção às disposições do presente di
ploma, não especialmente prevista nos artigos anteriores, será apli
cada a multa de 500S a 50 000$.
—

—

—

—

—

—

—
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Art. 29.— 1
Independentemente das sanções previstas nos ar
tigos 22°, o.° 1, e 24°, a falta de pagamento do imposto devido
implicará a imediata apreensão do veículo e respectiva documen
tação.
2—A título de reembolso das despesas de remoção e recolha
ou parqueamento será cobrada, decorridos que sejam 15 dias após
a verificação da infracção e por cada dia, além desse prazo, em
que durar a apreensão, a importância correspondente a 5 ¾ do
imposto devido, cujo pagamento será efectuado no prazo de 15 dias
a contar da notificação a fazer para o efeito.
3
Não sendo possível a apreensão imediata do veículo ou na
falta de competência para efectuar a apreensão, a autoridade ou
o funcionário que verificar a transgressão assim o mencionará no
auto de notícia ou participação a que se referem os n.°’ 2 e 3
do artigo 16°, devendo o chefe da repartição de finanças compe
tente promover imediatamente, sendo caso disso, as diligências para
a apreensão do veículo junto do comando ou posto local da Guarda
Nacional Republicana ou da Polícia de Segurança Pública.
4—O disposto nos números anteriores não é aplicável quando
for garantido o pagamento do imposto e da multa mediante depó
sito nos termos do n.° 1 do artigo 33.°
5 —-Para pagamento do imposto e das multas previstas neste
Regulamento e, bem assim, da importância do reembolso a que se
refere o n.° 2 do presente artigo, a Fazenda Nacional goza de pri
vilégio mobiliário especial sobre o veículo.
6
Correrá por conta dos transgressores a responsabilidade pelo
desaparecimento, danos ou outros prejuízos que venham a sofrer
os veículos apreendidos, quando os mesmos ficarem imobilizados
fora das sedes ou dependências das entidades apreensoras ou de
recintos próprios para a sua recolha ou parqueamento, não podendo
sei exigido ao Estado ou a qualquer dos seus serviços, entidades
ou agentes quaisquer indemnizações pelos danos resultantes da
apreensão.
7
Verificada a apreensão da documentação nos termos do
n.° 1, será a mesma apresentada, juntamente com o auto de notícia,
na repartição de finanças respectiva, devendo esta comunicar o
facto imediatamente à competente direcção de viação.
Não sendo efectuado o depósito nos termos do n.° 1 do
8
artigo 33.°, os efeitos da apreensão cessam com o pagamento do
imposto e multa, quando devidos, competindo à repartição de finan
ças da área da residência ou sede do infractor devolver-lhe a do
cumentação apreendida, facto que será comunicado à respectiva
direcção de viação.
Art. 30.’ Provado, no decorrer do processo de transgressão, que
o arguido não é proprietário do veículo, o procedimento judicial
—

—

—

—

—

(
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prosseguirá. no mesmo processo, contra o verdadeiro proprietário,
sem prejuízo do disposto no n.0 3 do artigo 22.°
Art. 31.0
1
Sendo infractor uma pessoa colectiva, respon
derão pelo pagamento da multa, solidariamente com aquela, os direc
tores, administradores, gerentes, membros do conselho fiscal, liqui
datários ou administradores da massa falida ao tempo em que
foi
cometida a infracção.
2— A respon€abiliade prevista no número anterior só terá
lugar, quanto às pessoas nele referidas, quando hajam praticado
ou
sancionado os actos a que respeita a infracção.
3
Após a extinção das pessoas colectivas, responderão, soli
dariamente entre si, as restantes pessoas neste artigo mencio
nadas.
Art. 32.0
1
Tratando-se de veículos pertencentes a entidades
a que a lei reconhece o direito de isenção do imposto, são consid
e
rados pessoalmente responsáveis pelas infracções imputáveis
ao pro
prietário e ainda pelo imposto eventualmente devido os
adminis
tradore’. chefes ou outros dirigentes dos serviços a que
os veículos
estejam afectos.
2—Fora dos casos previstos no número anterior, os funcioná
nós públicos que deixarem de cumprir alguma das obrigações
impos
tas neste diploma incorrerão em responsabilidade disciplinar,
se for
caso disso, sem prejuízo da responsabilidade penal previst
a nou
tras leis.
Art. 33.°—1 —I facultado ao transgressor garantir
o paga
mento do imposto em falta e a respectiva multa no acto
da verifi
cação da infracção, mediante depósito em numerário
ou cheque,
com dispensa de visto do estabelecimento bancário, emitid
o a favor
do tesoureiro da fazenda pública da área da residência
ou sede do
infractor, processando-se, para o efeito, o recibo provisó
rio modelo
n.° 6.
2—O auto de noticia, t)ern como o duplicado do recibo
pro
vis...irio e a respectiva importância, será enviado pelo
autuante, no
prazo de 3 dias, à repartição de finanças da
área da residência
ou sede do infractor, para efeitos de instauração
do competente
processo de transgressão; se, porém, se mostrar
mais conveniente,
poderá o autuante fazer a apresentação, no mesmo
prazo, na repar
tição de finanças da área do posto ou serviço
a que pertença ou
noutra que lhe for mais acessível, a qual remete
rá de imediato à
repartição de finanças da área da residência
ou sede do infractor
a documentação apresentada. bem como o cheque
para o depósito.
3
Se o depósito a quê se referem os números
anteriores tiver
sido feito em numerário, o chefe da
repartição de finanças pro
moverá desde logo a sua entrega na tesoura
ria da fazenda pública
e, seguidamente, a sua transferência para
a do concelho competente.
—

----

—

—

—

—
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4—Recebidos na repartição de finanças da área da residência
ou sede do infractor os documentos e valores a que se refere o
número anterior, o chefe da repartição promoverá, de imediato, a
entrega da respectiva importância na tesouraria da fazenda pública,
que será contabilizada em operações de tesouraria sob a rubrica
«Depósitos de diversas proveniências».
A repartição de finanças, depois da instauração do processo
5
de transgressão. ou depois de deduzida a acusação, sendo caso disso.
notificará o transgressor para, no prazo de 30 dias, contestar. De
corrido esse prazo sem que tenha sido apresentada contestação,
proceder-se-á ao levantamento do depósito para a aplicação nos
pagamentos respectivos, entregando-se ao proprietário do veículo um
dos exemplares da guia de pagamento e, sendo caso disso, do dístico
modelo n.° 5. Havendo lugar a julgamento do processo, proceder-se-á de conformidade com .a decisão proferida, restituindo-se o
depósito ou aplicando-o nos pagamentos que se mostrem devidos.
6— Se o cheque dado em depósito não tiver provisão, deverá
a repartição de finanças promover imediatamente a apreenso do
veículo e da respectiva documentação, de harmonia com o disposto
no n.° 1 do artigo 29.°. a qual cessará somente após o depósito
em numerário, facto que, para os devidos efeitos, será comunicado
à entidade apreensora. competindo à repartição de finanças observar
também o disposto na parte final do n.° $ do mesmo artigo.
7— Quando a importância depositada nos termos do n.° 1 for
de montante inferior ao devido, o processo prosseguirá para a arre
cadação da diferença; sendo cobrada importância superior, será a
diferença anulada oficiosamente, nos termos do artigo 4.° do Código
de Processo das Contribuições e Impostos.
Se o processo de transgressão em que houver tam
Art.
bém de ser liquidado imposto estiver parado durante 5 anos, ficará
extinto o procedimento para a ap]icação da multa, prosseguindo,
nc entanto, para arrecadação do imposto devido.
Art. 35•° Sobre as multas fixadas neste diploma não incidirá
nenhum adicional, mas os auttiantes, participantes ou denunciantes
de transgressão terão direito a 20 ¾ da importância da multa
cobrada.
Levantado o auto de notícia pela verificação
Art. 316.° l
de qualquer infracção, será entregue ao autuado uma nota com a
indicação do levantamento do auto e da falta verificada.
2—Durante o prazo de 15 dias, a contar do levantamento do
auto, não poderá a mesma infracção ser objecto de nova autuação,
sempre que seja exibida a nota referida no número anterior.
Nos casos de pagamento espontâneo, nos termos
1
Art. 37.°
dos artigos 7.° e 8° do Código de Processo das Contribuições e
—

340

—

—

—

(
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Impostos, será a multa reduzida a metade, revertendo integralmente
para o Estado.
2— Não se considerará espontâneo o pagamento da multa quando
a participação do facto ou a solicitação da regularização da respec
tiva situação tributária for feita posteriormente ao início de qual
quer fiscalização ou exame à escrita do infractor.
Art. 38.° Os veículos susceptíveis de beneficiar das isenções
previstas no artigo 5.° consideram-se sujeitos a imposto enquanto os
seus proprietários não estiverem munïdos dos respectivos dísticos
modelo n.° 2, nos casos em que haja lugar à sua aquisição.
Art. 39.° —II —No caso de extravio, furto ou inutilização dos
dísticos modelos n.°’ 2 e 5, poderá ser concedido, mediante reque
rimento, pela repartição de finanças a que se refere o n.° 2 do
artigo 14.° um dístico especial modelo n.° 7.
2— Deferido o pedido, será o dístico especial adquirido na res
pectiva tesouraria da fazenda pública, mediante nota de fornecimento
a processar pelo chefe da repartição de finanças, a qual, uma vez
satisfeita, ficará arquivada na tesouraria.
3
O disposto nos números anteriores é aplicável aos disticos
modelos n.° 2 e 5 que, no seu preenchimento, apresentem deficiên
cias, emendas e rasuras, os quais serão juntos ao pedido e inutiliza
dos pelo chefe da repartição de finanças com a palavra «Nulos’.
4—Os dísticos especiais modelo n.° 7 substituirão, para todos
os efeitos, os dísticos modelos n.°’ 2 e 5 extraviados, furtados ou
inutilizados, sendo-lhes aplicável o disposto no artigo 17.°
5
No caso de extravio ou inutilização do exemplar da decla
ração modelo n.° 3 pertencente ao proprietário do veículo, poderá,
a requerimento deste, ser passada, pela repartição de finanças com
petente, certidão ou fotocópia do original da declaração.
Art. 40.° Será cobrada, a título de reembolso do custo do papel
e impressão dos dísticos modelos n.° 2 e 7, a importância de 60$,
que constituirá receita do Estado.
Art. 41.° Os dísticos modelos n.°’ 2, 5 e 7 e as declarações
modelo n.° 3 serão fornecidos às tesourarias da fazenda pública nos
mesmos termos em que o são os valores selados e impressos de modelo
exclusivo da Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
Art. 42.° Poderá o Ministro de Estado e das Finanças e do
Plano estabelecer, por portaria, que a venda dos dísticos modelo
n.° 5, a que se refere o artigo ll.°, n.° 1, seja também efectuada
pelas juntas de freguesia e reveildedores de valores selados, nos ter
mos e condições a fixar na mesma portaria.
Art. 43.° As dúvidas suscitadas na execução do presente diploma
serão esclarecidas por despacho do Ministro de Estado e das Finanças
e do Plano.
—

—
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Visto e aprovado em Conselho de M!inistros de 3 de Agosto
de 1982. — Francisco José Pereira Pinto Batsem.o.
Promulgado em 26 de Agosto dé 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHo EANEs.

c

rí,

..j

tN

r

,

-

!

.

.Q

>rdo- ití

r
,ni 11

ír’i-r:

:J

i,

>-

.

-

())

í:’

.t

—-“.

(

(1
.

r_’r

n-si b
:t

--.
.

.r

.b
t)

.

)-,

rv1

- .

L-TV

ott.1

‘L-o11

.;n
-‘.

-

‘-‘r o l’101

J ‘.0
-

-

-‘•

‘

ít-ut
s’
flTVi/

r
•

,-

-

1
‘.

rb ;úi. ?

.. .Ã.

.Í) sg ‘f.Lf-.

.c•fl OU

f

_____
__________
__________
__________
__________
_____
_____
_____
___
____
____
_____
____
—
__

1.’ Série

_____

ORDEM DO EXERCITO N.° 9

____

735

Modelo n.’ 1 (8rtigo 4., n. 3, do Reguemento

MINISTÉRIO

DAS

DIRECÇÃO-GERAl

FINANÇAS

DAS

IMPOSTO

E

CONTRIBUIÇÕES

DE

DO

E

PLANO

IMPOSTOS

COMPENSAÇÃO

Guia de depósito
Nos termos e para os efeitos do artigo 4.°,

n.°

1, do Regulamento do Imposto de Compensação,

(a)
com residência ou sede em

deposita na Direcção-Geral de Transportes Terrestres os seguin
tes documentos, relativos ao automó
vel (b)
destinado a (c),
com a matrícula
Livrete j;
Título de registo de propriedade
,

—___

__

LI;

Local onde se mantém imobilizado o veículo

de798_
O Propd.tárlo,

(a) Nome do proprietário.
(b) Ligeiro ou pesado.
(c) Passageiros, mrcadorias ou misto.

Restituição dos documentos depositados.
Em

de

de 798

recebi os documentos acima referidos.

O Proprietário,

Bilhete de identidade n.°

de

_/__/.,

do Serviço de Identificação de
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Assinalar com um X a quadrícula do elemento respectivo.
Esta declaração é preenchida em relação a um só veiculO. independentemente do numero de dislicos adquiridos.
destinando-se o original à Repartição de Fmanças. o duplicado ao proprietúrro do oeioulo e o triplicado à O.
recçho Geral de Transportes Terreslrbs
No caso de herança, e a’é à patIna, a declaração será apresentada pelo cabeça-de-casal, indicando o seu número
liscal
É dispensada a indicação do número liscal relativamente a turistas estrangeiros e emrgraniles não suleilon a outros
impostos
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Modelo n.° 4 (ertigo 9., n.
2. do ReguIamerto)

MINISIÈRIO

DAS

FINANÇAS

E DO

PLANO

DIRECÇÃO-GERAL DAS CONT
RIBUIÇÕES E IMPOSTOS
ÏMPOSTO DE COMPENS
AÇÃO
Declaração de isenção tem
porária
Automóvel:
Ligeiro

E

Pesado E

Marca
Passageiros

Matrícula

E

Mercadorias E
Misto

Quilómetros percorridos até esta data
, segundo o conta-quilómetros
Proprietário
Residência ou sede

——___

______

km

______

__

Concedida a isenção do imposto pat
a:

E Experiência; E Demonstração;
E Circulação entre
estabelecimentos de venda;
De
ou
pat
E
a a fábrica de montagem;
E De ou para a oficina de repa
ração.
Esta declaração é válida para per
cursos no total de
quilómetro acusado no conta-quiló
metros.

km, caducando ao

Repartição de Finanças de
em_de

( Bairro),

de198_.

O Chefe da Repartlço,

(Selo branco)

5

—

Õ

x
—S

x

o
z

o

Ô

n

x

m

o

ril

o

1

___
______
___
______
___
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___
______
___
______
___
______
___
______
______
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___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
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___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
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___
___
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___
___
___
___
___
___
___
___
___
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Modelo n. 6 (artigo 33. do
Regulamento)

MINISTÉ
RIO

DAS

FINAN(AS

E

DO

PLANO

DIRECÇÃO-GERAL DAS CONT
RIBUIÇÕES E IMPOSTOS
IMPOSTO DE COMPENSA
ÇÃO
Recibo provisório
Ano de 198._,

trimestre

Esc.

Recebi do .Sr.
residente em
condutor do veículo a seguir
identificado, propriedade de
com residência ou sede

em

a importância de_
cobrada nos termos do artigo
33.° do Regulamento do Imposto
de Compensação e destirráda
a garantir
o pagamento do imposto.e,
multa prevista no artigo
do mesmo Regulamento, a sab
er:
Imposto
-____

__.°

Multa
-

Total

$

Características do vecuIo

(1)

Automóvel ligeiro de passa geir
os
Automóvel misto até 2500 kg
de peso bruto
Restantes veículos

.

.

[1

Matricula
—_
___
_

—-

Marca

___

__

,

em

de

de 798..
O Àuuante,

(Assinatura)

Nome
Cargo ou posto
(1)

Riscar o que no interessa.

740
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DÍSTICO MODELO N.° 7
(ESPECIAL)

MATRÍCULA

c

MARCA

CUSTO

60$00

(Impressão sobre fundo numismático)

(D. R.

—

1 Série, n.° 205, suplemento, de 4Set82.)
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei

0.0

360/82

de $ de Setembro
A próxima extinção do Conselho da Revolução recomenda a

adopção de algumas providências relacionadas com a extinção dos
respectivos Serviços de Apoio.
Nestes termos:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos do n.° 1 do ar
tigo 144.° da Constituição, o seguinte:
Artigo

1.0

O presidente dos Serviços de Apoio do Conselho da

Revolução é um oficial designado pelo Conselho e é substituído nas
suas faltas pelo oficial de maior patente ou, em caso de igualdade,
pelo de maior antiguidade de entre os que desempenham as funções
a que se referem os artigos 5. e 6.° do Decreto-Lei n.°
355/80,
de 8 de Setembro.
Art. 2.° Compete ao presidente dos Serviços promover
as me
didas que forem tidas por convenientes a uma adequada preserv
ação
e conservação do património dos Serviços, nomeadamente do
ma
terial com valor hisVorico e documental.
Art. 3.° É revogado o artigo 2.0 do Decreto-Lei n.0 246-3/
75,

de 21 de Maio.

Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 23 de Agosto
de 1982.
Promulgado em 23 de Agosto de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHo
fD. R.
1 Série, n.° 208. de 8Set$2.)

BANES.

—

Decreto-Lei n.° 367/82

de 10 de Setembro
C’onsiderando a necessidade de uniformizar as orgânicas
das
direcções das academias militares e dos institutos superio
res dos
3 ramos das forças armadas;
Considerando, ainda, a conveniência de assegurar a perman
ência
nessas direcções dos oficiais mais aptos:

l. Série
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O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo l.° O n. 8) da alínea b) do artigo 42.° do Decreto-Leï
n.° 46 672, de 29 de Novembro de 1965, Estatuto dos Oficiais das
Forças Armadas, passa a ter a seguinte iedacção:
Art. 42.°
a)
1))
8) Façam parte dos quadros orgânicos ou das lotações
do Instituto de Altos Estudos Militares, Instituto
Superior Naval de Guerra, Instituto de Altos Estudos
da Força Aérea, Escola Naval, Academia Militar e
Academia da Força Aérea, sem prejuízo do disposto
no n.° 7).

§ único
Art. 2.° As alterações aos estatutos de cada um dos ramos das
forças armadas decorrentes do disposto no artigo 1.° do presente
diploma serão feitas por portarias dos titulares dos respectivos ramos.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 18 de Agosto
de 1982.
Promulgado em 23 de Agosto de 1982.
Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO
(D. 1?. —.1 Série, n.° 210, de lOSet82.)

EANEs.

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSiORTES
Secretaria de Estado dos Transportes Interiores
Dfrecço-Gem1 de Viação
Decreto-Lei n. 376/82

de 13 de Setembro
O Decreto-Lei n.° 6/ $2, de 12 de Janeiro, reestruturou o sistema
de ensïno da condução, revendo, nomeadamente, a criação e fun

C
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cionamento das escolas de conduço, seu apetrechamento técnico-didáctico e respectivo pessoal docente.
Visa o presente diploma clarificar alguns preceitos, bem como
introduzir as alterações julgadas mais prementes para uma correcta
aplicação do novo sistema jurídico.
Assim:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.° 1 do ar

tigo 201.° da Constituição, o segulnte:

Artigo l.° Os n.°’ 2 e 4 do artigo 2.°, os artigos 4.° e 5.°, o
n.° 2 do artigo 16°, o artigo 18.°, o n.° 1 do artigo 37.°, o n.° 1
do artigo 4fl.° e os artigos 57°, 59.° e 60.° do Decreto-Lei n.° 6/812,

de 12 de Janeiro, passam a ter a seguinte redacção:

Artigo 59.°
(Legislação revogada)
Ficam revogados os n.°° 2 a 7 do artigo 51.° e o ar
tigo 53.° do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 39672, de 20 de Maio de J954, os Decretos-Leis n.°
364/
/76, de 14 de Maio, 366/77, de 2 de Setembro, 305/79, de 18
de Agosto, e 315/79, de 20 de Agosto.
2—O n.° 1 do artigo 51.° do Código da Estrada mantém-se
em vigor até 1 de Janeiro de 1983.
—

Artigo 60.°

(Entrada em vigor)
O disposto no presente diploma entra em vigor no dia
30 de Outubro de 1982, com excepção do disposto no n.°
1 do
artigo 30°, que entra em vigor no dia 1 de Janeiro de
l93.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de Agosto
de 1982.
Francisco José Pereira Pinto Balsemão.
—

Promulgado em 26 de Agosto de 1982.
Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALR0 EANEs.
(D. R. —1 Série, n.° 212, de 13Set82.)
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Decreto-Lei n.° 379/82
de 14 de Setembro
1. Preocupado em simplificar os mecanismos burocráticos do
Estado e em facilitar aos cidadãos o acesso aos serviços públicos,
em ordem a melhorar a relação entre uns e outros, o Governo
empreendeu a revisão dos diplomas legais que regulam a prática
civil, predial, comercial e de automóveis
dos actos de registo
e do notariado.
Nesta actividade se insere a revisão do Código do Registo Civil,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 51/78, de 30 de Março, à qual
respeita o presente diploma.
—

=

2. Não obstante tratar-se de Código de publicação recente, a sua
vivência, nos quase 4 anos entretanto decorridos, permitiu confirmar,
e reforçou, a actualidade e o interesse de alterações cuja conveniên
cia se fazia já sentir aquando da reforma de 1978, e a que esta
não terá atendido porque especialmente motivada pela adaptação do
Código às modificações acabadas de introduzir no direito de fa
mília.
Sem que modifiquem a estrutura básica do direito registral
vigente, as providências adoptadas revestem-se, contudo, de impor
tância significativa, pois libertam da sua carga burocrática actos
de todos os dias, a que as pessoas são particularmente sensíveis.
Neste plano assumem particular relevância: o registo por sim
ples averbamento dos factos titulados por decisão judicial ou acto
notarial, que, assim, substitui os assentos de convenção antenupcial,
de tutela, de administração de bens de menor, de curadoria e de
regulação do exercício do poder paternal ou da sua cessação; o
expurgo do assento de óbito dos elementos não directamente rela
cionados com o facto registado e com a identidade do falecido, e
que passarão a constar de auto avulso não sujeito ao rigor do
regime legal de prova e de vícios do registo; por regra, a publica
ção de editais apenas nas conservatórias de registo civil, nos pro
cessos de justificação judicial; supressão do visto do funcionário do
registo ciVil no alvará de trasladação.
A simplificação é, porém, encarada essencialmente da óptica dos
utentes e não da conveniência dos serviços.
E aqui ressalta a atribuição de eficácia, na ordem interna, às
certidões dos actos de registo civil consular, desde que nela inte
grados; a possibilidade de adopção de nomes próprios estrangeiros
por portugueses nascidos fora do território nacional; a possibilidade
de efectuar em qualquer conservatória do registo civil a declaração

(
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de maternidade ou a perfilhação, com isenção de quaisquer encar
gos; a dispensa, por regra, dos atestados de residência para instm
ção do processo preliminar de casamento; a maior facilidade na
utilização dos serviços, através da alteração das actuais regras de
competência territorial; a indicação, no assento de nascimento, da
idade dos pais do registado, assim se criando de novo condições
para o pleno aproveitamento das virtualidades do nosso sistema de
registo civil.
3. Merece especial referência a alteração do conceito de natura
lidade constante do artigo l25.° do Código de Registo Civil.
O crescente recurso à assistência hospitalar no parto e a inexis
tência de maternidades em numerosos concelhos do País conduz,
quando tal se verifica, a uma acentuada diminuição dos naturais
desses concelhos, em virtude da obrigatoriedade de registo na con
servatória do lugar onde o nascimento ocorreu.
Com o novo conceito de naturalidade é dada resposta adequada
a esta questão, sem, no entanto, pôr em causa o princípio da cer
teza do registo.

4. Além das alterações referidas
que pela sua relevância me
reciam menção especial—, introduz-se um número elevado de alte
rações de menor significado, que, porém, e encaradas globalmente,
implicam uma considerável simplificação dos actos e racionalização
dos serviços.
—

5. A tabela de emolumentos do registo civil é alterada com o
objectivo de simplificação da conta, nomeadamente através da fusão
da taxa de reembolso com a verba emolumentar e da uniformização
de algumas destas.
‘Como inovação de fundo, é estabelecida a isenção emolumentar
nos registos de nascimento e de óbito.
6. Consideradas as alterações, por vezes profundas, introduzidas
na forma de lavrar os actos re registo, que se repercutem em grande
número dos modelos anexos ao Código, optou-se por fazer destes
uma nova publicação.
Assim:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.° .1 do ar
tigo 20l.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.’ Os artigos 2.°, 6.°, 7.°, 13.°, l6.°, l7.°, 21.°, 23.°, 26.,
3l.°, 35.°, 41.°, 42.°, 45.°, 54.°, 61.°, 65., 67.°, 68.°, 69.°, 73.°, 76.,
78., 84.°, 86.°, 87.0,
lQO.°, 101.0, 108.°, l’14.°, 1l5.°,
118.°, l19.°, 122.0, 125.°, 126.°, l28.°, 139.0, 151.0, 153.°, 154.°, 159.0,
940,

95•0,

990,
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166.°, 167°, 177.°, 18O.°, 20l.°,
257.°, 263.°, 267°, 269°, 276°,
341.°, 345.°, 346.° e 375. do
pelo Decreto-Lei n.° 5i1/78, de
redacção:

I.° Série

217., 223.°, 227.°, 240.°, 247.°, 256.°,

279.°, 294.°, 295.°, 301.°, 303.°, 340°.
Código do Registo Civil, aprovado
30 de Março, passam a ter a seguinte

Artigo 2.°

1
2

—

Exceptuam-se da obrigatoriedade de registo as conven

ções antenupciais respeitantes aos casamentos celebrados antes
de 1 de Janeiro de 1959 e as decisões judiciais anteriores a 1 de
Abril de 197 relativas à homologação, regulação, suspensão,
alteração, cessação e inibição do exercício do poder paternal
ou ao estabelecimento de providências dele limitativas.

Artigo 6.°

[.
Os actos de registo lavrados pelos funcionários ou pelas
entidades a que se refere o artigo 12.° são obrigatoriamente
integrados nos livros de registo da conservatória competente e,
na ordem interna, só podem provar-se mediante certidão ex
traída desses livros ou dos consequentes averbamentos, excep
tuados os lavrados pelos agentes diplomáticos e consulares, que
podem também provar-se por certidão deles extraída ou dos
consequentes averbamentos, desde que deles conste, por cota de
referência, a sua integração.
2— Para a integração referida no número anterior, as
cópias autênticas ou os duplicados dos assentos devem ser envia
dos à conservatória competente pelas entidades que os houverem
lavrado, por intermédio do ministério de que dependem, dentro
do prazo de 60 dias, se oittro não for especialmente designado
na lei.
Em casos de manifesta urgência e provando os interes
3
sados que o registo consular do casamento ou cíbito ocorridos
no estrangeiro ainda não está integrado na Conservatória dos
Registos Centrais, podem as certidões desse registo ser aceites
como sua prova. A integração desses actos será promovida com
prioridade absoluta.
—

—

Série
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Artigo 7.°

[. .1
.

1 — Depois de revistas e confirmadas, as decisões dos tri
bunais estrangeiros relativas ao estado ou capacidade civil dos
cidadãos portugueses sao obrigatoriamente transcritas na conser
vatória competente, mediante recolha dos elementos necessários
por lei à realização dos averbamentos respectivos.
2—

Artigo 13.°

[. .
1 — À Conservatória dos Registos Centrais compete lavrar
os seguintes assentos:
a)

b)
c)
d)
e)
.1)
g)
h)

[A
[A
[A
[A
[A

acruat
acttwl
actual
actual
actual

atínea
alínea
alínea
alínea
a(ínt’a

e).]
g).]
i).]

j).]
1).]

2 — Se os assentos correspondentes aos factos previstos nas
alíneas a), c) e e) do número antecedente forem previamente lavra
dos pelos agentes diplomáticos ou consulares portugueses,
com
pete à Conservatória dos Registos Centrais a integração desses
assentos no respectivo lïvro.
3 — Os actos relativos ao estado civil lavrados no estrangeiro
perante as autoridades locais, que hajam de ser averbados em
assentos existentes em livros das conservatórias do registo civil,
devem ser previamente registados, por meio de assento, na
Con
servatória dos Registos Centrais, exceptuados os casos previst
os
no n.’ 1 do artigo 227.°
4 — O regime estabelecido no número anterior é aplicável
às decisões judiciais que devam ser averbadas a assento de
nas
cimento cujo registo não seja obrigatirio.
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Artigo l6.

[. .1
— Os requerimentos e os documentos para actos de registo
ou para a instrução dos respectivos processos podem ser apresen
tados directamente na conservatória competente ou por intermédio
de qualquer outra conservatória do registo civil situada fora
do concelho em que aquela se situe; igual regime é aplicável
à prestação das declarações.
7—

3
O disposto nos números anteriores é aplicável aos re
querimentos e documentos que devam ser apresentados e às
declarações que devam ser prestadas nos serviços do registo
civil de Macau.
—

Artigo 17.

[...1

a)

b)
assentos de casamento civil cuja celebração
tenha sido autorizada pelo conservador;

e) Lavrar

Os

d)
e)

f)
g)
2—
3—

Artigo 21.°

[..
a)

b)
e)

d) [A actual alínea e).]

e) [A actual alínea f)j
f) [A actual alínea h).i

1.’ Série
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2—Sempre que o movimento da conservatória o justifique,
podem ser desdobrados em dois volumes os livros referidos nas
alíneas b), c) e d) do número anterior: no caso de desdobra
mento do livro da alínea c-), um dos volumes será destinado
aos assentos lavrados por inscrição e o outro aos lavrados por
transcrição,
3—
4—

Artigo 23.°

[.

.

O livro diário é destinado à anotação especificada e
cronológica de todos os serviços requisitados na conservatória
e à escrituração dos emolumentos cobrados, das demais impor
tâncias arrecadadas e das despesas efectuadas.
2—
3—
4—
—

Artigo 26.°

[.

-

No fim de cada livro de assentos, após o termo de
encerramento, haverá um índice alfabético dos nomes próprios
e dos apelidos das pessoas a quem se refere cada registo, seguidos da indicação do número do registo; tratando-se de assento
de nascimento de maior de 1 ano de idade, estas indicações,
acrescidas do ano do registo, serão também intercaladas, a encar
nado, no índice alfabético do ano do nascimento,
—

3—

4—

Artigo 31.°

[,- -J
Por simples portaria, o Ministro da Justiça pode determinar,
sob proposta da Direcção-Geral dos Registos e do Notariado,
a alteração dos modelos anexos e dos impressos.
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Artigo 35.°

[..
2—
3—

4—
5—
6—A publicação de anúncios poderá ser dispensada pelo
director-geral dos Registos e do Notariado, directamente ou por
delegação sua, sempre que os elementos colígidos se mostrem
suficientes para a reconstituição dos assentos.

rtigo 41.°

[. . .1
As despesas com a reforma dos livros constituem encargo
2
do Cofre dos Conservadores. Notários e Funcionários de Justiça,
com direito de regresso sobre os funcionários da conservatória
a quem for imputável a inutilização ou extravio, e sem prejuízo
do procedimento disciplinar e criminal a que haja lugar.
—

Artigo 42.°

[.

.

2—
Em casos devidamente justificados, poderá o director3
-geral dos Registos e do Notariado, directamente ou por delegação sua, autorizar o suprimento da omissão com base em cer
tidão do registo perdido, emitida em condições de validade ou,
tratando-se de registo lavrado por transcrição, com base no
documento arquivado que lhe tenha servido de base.
—

Artigo 4S.°

[.

.

2— Os boletins referentes a averbamentos são numerados
e arquivados à medida que os averbamentos forem lavrados e

(
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devem ser agrupados por espécies sempre que a sua quantidade
o aconselhe.
3—
4—Em relação aos boletins a que alude o mimero anterior
desem ser anotadas as diligências efectuadas.

Artigo 54.°

[. ..]
2—
3—
4— No acto de inscrição do nascimento no registo civil
consular de indivíduo nascido do casamento dos pais, qualquer
destes pode fazer-se representar pelo outro, mediante procuração
lavrada por documento particular assinado pelo representado,
com reconhecimento notarial da assinatura.

Artigo 61.°

[. .1
.

1 — (O actual artigo.)
2— A tradução de documentos escritos em língua estrangeira
que devam servir de base a actos de registo oficiosos ou deter
minados por decisão judicial pode ser feita e certificada pela
Conservatória dos Registos Centrais, desde que disponha dos
meios necessários.

Artigo 65.°

[.. .1
a)
b)
e)
d) [A actual alínea e).]
e) [A actual alínea g).J
2—São ainda lavrados por transcrição os assentos ordena
dos por decisão judicial, os assentos a que se referem os n.°’ 3
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1

.
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e 4 do artigo 13.°, o n.° 3 do artigo 42.°, o artigo 104.°, e,
em geral, os assentos de factos ocorridos no estrangeiro ou em
Macau, cujos registos tenham sido efectuados pelas autoridades
locais.
3—

‘Artigo 67.°

c
a)
b)
c) Categoria do funcionário que os subscreve e, não sendo

o conservador, a indicação de que íntervém em substi
tuição legal;
d) Assinatura das partes ou a menção de que não sabem
ou não podem assinar, e assinatura do intérprete, quando
o haja, das testemunhas e do funcionário.
2— A intervenção de intérprete será mencionada no texto
do assento, com indicação do seu nome completo e da sua resi
dêncial habitual.
Sempre que o assento seja lavrado fora da repartição,
3
mencionar-se-á no seu texto o respectivo local, cuja especifica
ção será omitída se se tratar de estabelecimento prisional.
—

Artigo 8.°

[.. .1
1—
2—Se o assento respeitar a acto lavrado no estrangeiro
por autoridade estrangeira, a transcrição pode ser feita por
meio de reprodução integral do conteúdo do título ou, quando
não haja modelo legal de assento correspondente, mediante sim
ples recolha das menções necessárias à realização dos averba
mentos respectivos, por lei determinados.
3—

1’ Série
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Artigo 69.°

[.. .1
2
O disposto no número anterior é aplicável aos autos
de consentimento para casamento e aos autos de declaração des
tinados a servir de base ao acto de registo ou à instauração
do respectivo processo.
—

Artigo

730

(Numeração)
1
(O actual n. 2.)
2— Exceptuam-se os assentos de declaração de maternidade
c
perfilhação, em que a numeração, por ordem cronológica,
se faz até ao final de cada livro.
‘

—

Artigo 76.°

[...]
1
Os assentos devem ser assinados, imediatamente após
a leitura, primeiro pelas partes intervenientes no acto de registo,
se souberem e puderem fazê-lo, depois pelo intérprete e pelas
testemunhas, havendo-os, e finalmente pelo funcionário.
—

Artigo 7$°

[. .1
2—

3 —As cotas de referência a outros assentos, previstas em
disposição especial, são lançadas mediante a indicação da con
servatória, número e ano do registo referenciado.
4— Sempre que possível, a seguir a averbamentos já lavra
dos, devem ser lançadas cotas de referência à integração ulterior,
na Conservatória dos Registos Centrais. dos assentos dos factos
a que respeitam.
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Artigo 84.°

[. .
1 — (O actual artigo.)
2— Os autos a que se refere o número anterior são assina
dos pelo conservador.

Artigo 86.°

[...J

(

a)

b)
c) A declaração judicial de o registado, à data do nasci
mento, não beneficiar da posse de estado de filho do
marido da mãe;

d)
e)

f)
g)

h)
i) A interdição e a inabilitação, a tutela do menor ou do
interdito, a administração de bens do menor, a curadoria
do inabilitado e do ausente e a incapacidade do menor
casado para administrar os bens;

j)
1) A manutenção não automática dos apelidos do cônjuge
em caso de dissolução do matrimónio;
ni)
o)

(

2—
3—

Artigo 87.°

[. . .1

a)

1)

1. SSric
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e)
d)
e) A sanação da anulabilidade do casamento celebrado por
menor não núbil, por interdito ou inabilitado por anomalia
psíquica ou sem a intervenção das testemunhas exigidas;
f) [A actual alínea e).]
g) A existência de convenção antenupcíal, quando apresen
tada após a celebração do casamento;
li) A existência de alterações ao regime de bens convencio
nado ou legalmente fixado.
2—A realização dos averbamentos a que se referem as
alíneas a) a ti) e 1) do número anterior precederá sempre a dos
averbamentos correspondentes, à margem dos respectivos assen
tos de nascimento.

Artigo

940

[...]
2—Aos averbamentos é aplicável o disposto nos n.° 2, 4
e 5 do artigo 71.° e no artigo 72.°
Artigo 95.°

[...]
1 — Os averbamentos são assinados pelo conservador ou,
sob sua responsabilidade, por qualquer oficial de registo.
2— Exceptuam-se os averbamentos que não tenham por base
um assento ou o correspondente boletim, os quais só podem ser
assinados por conservador ou ajudante.
3—

Artigo 99,°

[...J
2—
3 — O disposto nos números anteriores é aplicável, com as
necessárias adaptações, às decisões judiciais que:
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a) Declarem não beneficiar o registado da posse de estado
relativamente a ambos os cônjuges;
b) Instituam, modifiquem ou extingam a tutela, a adminis
tração de bens de menor ou a curadoria;
c) Decretem a inibição, regulação, alteração, suspensão ou
cessação do exercício do pder paternal, ou providências
dele limitativas, ou homologuem o acordo desse exer
cício;
d) Decretem a adopção, a revisão da respectiva sentença,
a conversão da adopção ou a sua revogação;
e) Hajam declarado a morte presumida de ausentes;
j’) Homologuem a reconciliação de cônjuges judicialmente
separados de pessoas e bens.
4—
Artigo 100.°

[...J
2—
3
A certidão de decisões que decretem a inibição, sus
pensão ou providências limitativas do exercício do poder paternal
deve ser remetida à conservatória do assento de nascimento da
pessoa a quem respeitam a inibição, a suspensão ou as pro
vidências.
Artigo 101.”
—

2—O disposto no número anterior deve ser observado pelo
conservador que receba a certidão comprovativa da inibição, da
suspensão ou das providências limitativas do exercício do poder
paternal, decretadas pelo tribunal, em relação aos assentos de
nascimento dos filhos da pessoa a quem respeitam a inibição,
a suspensão ou as providências.

Artigo 108.”

[. .
a)

b)

l. Série
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c) Quando o registo ou a declaração que o tenha baseado
não contiver a assinatura do funcionário, das partes, do
intérprete ou das testemunhas que houverem de assiná-lo;

d)
2—
3
A falta de assinatura das testemunhas e do intérprete não

é causa da inexistência do registo, se do contexto constar a
sua intervenção ou, tratando-se de assento de casamento, se a
anulabilidade do acto celebrado, resultante da falta de interven
ção das testemunhas, tiver sido sanada.

Artigo 114.°

[...J
a)

h)
e)

d)
e) Quando ficar incompleto, por não terem sido prestadas
as declarações necessárias ou, em qualquer caso, por não
chegar a ser registado o facto correspondente;

f) [A actual alínea el.]
2—
3—

4—
5— O cancelamento nos termos da alínea e) do n.° 1 pode
ser efectuado pelo conservador, que previamente mencionará no

assento a razão por que ficou incompleto.
6—(O actual n.° 5.)
7-— (O actuat n. 6.)
Artigo 115.°

[. .1
.

2—
3 — Se a irregularidade, deficiência ou inexactidão se repor
tar apenas à indicação de algum ou alguns dos elementos de
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identificação ou referenciação das pessoas a quem o registo
respeita, ou que nele hajam sido mencionadas, a rectificação
pode ser feita, por averbamento, oficiosamente ou a requerimento
dos interessados, mediante despacho do conservador detentor do
registo irregular, desde que não se suscitem quaisquer dúvidas
acerca da identidade dessas pessoas, nem esteja em causa o
estabelecimento da filiação.
4—
Tratando-se de registo lavrado por transcrição ou por
5
averbamento e se a írregularídade, deficiência ou inexactidão
resultar apenas da desconformidade do registo com o título ou
assento que lhe tenha servido ou deva servir de base, ou se,
em qualquer caso, se reportar à menção do lugar em que foi
lavrado o registo ou consistir em manifesto erro da sua data
ou grafia, a rectificação será feita nos termos do n.° 3, devendo
ouvir-se em auto os interessados, sempre que tal se mostre con
veniente.
6—
7—
—

Artigo 11$.°

[...1
a)
b) Ao parente capaz mais próximo que se encontre no lugar
em que ocorreu o nascimento;
(_)

d)
e)

2—
Artigo 119.°

[...J
Decorrido o prazo legal sem que a declaração de
nascimento tenha sido feita, tanto os funcionários de registo
civil como as autoridades administrativas devem participar o
facto ao Ministério Público, que promoverá não só o procedimento
criminal contra a pessoa obrigada a prestar a declaração, mas
—
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também a verificação, no mesmo processo, dos elementos neces
sários para se lavrar o registo.
2—
3—

Artigo 122.°

[. ..]
1 —Se, antes de participada a falta em juízo, a declaração
de nascimento for voluntariamente prestada, lavrar-se-á o registo,
sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.
1

Artigo ‘125.°

[. . .1
Ë competente para lavrar o registo a conservatória da
área da naturalidade do registando.
2— Para efeitos dos assentos de nascimento ocorrido em
território português, a lavrar após a entrada em vigor deste
diploma e de que não haja registo anterior, considera-se natura
lidade o lugar em que o nascimento ocorreu ou o lugar, em
território português, da residência habitual da mãe do registando,
à data do nascimento, cabendo a opção ao registando, aos pais,
a qualquer pessoa por eles incumbida de prestar a declaração
ou a quem tenha o registando a seu cargo; na falta de acordo
—

entre os pais, a naturalidade será a do lugar do nascimento.
3
(O actual n.° 2.)
—

Artigo 126.°

a)
b) A freguesia e concelho da naturalidade;

c)
d)
e) O nome completo, idade, estado, naturalidade e residência
habitual dos pais;
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í)
g)
2—
3—
4—

Artigo 128.°
...,

São admitidos os nomes próprios estrangeiros sob a
3
forma originária se o registando for estrangeiro, houver nascido
no estrangeiro ou tiver outra nacionalidade além da portuguesa,
desde que tais nomes sejam admitidos no país da naturalidade
ou da nacionalidade, conforme os casos.
A irmãos não deve ser dado o mesmo nome próprio.
4
Os apelidos são escolhidos entre os que pertençam a
5
ambos ou só a um dos pais do registando ou a cujo uso qual
quer deles tenha direito, podendo, na sua falta, escolher-se um
dos nomes por que sejam conhecidos.
6—(O actual n.° 5.)
6.)
7—(O actual
As dúvidas que se suscitarem acerca da composição do
8
nome podem ser esclarecidas mediante despacho do director-geral
dos Registos e do Notariado, por intermédio da Conservatória
dos Registos Centrais, em cujo conservador poderá delegar; para
o efeito, e nos termos que forem fixados por despacho do
Ministro da Justiça, pode ser assegurada a colaboração de téc
nico de reconhecida competência em matéria onomástica, cujo
parecer será solicitado sempre que necessário.
—

—

—

,0

—

Artigo l39.°

[.

.

Se o nascimento tiver ocorrido em viagem por terra den
tro do território nacional e não for possível determinar a
naturalidade nos termos do artigo l25., o registo de nascimento
deve ser lavrado na conservatória do primeiro lugar, sito em
território português, onde a mãe do registando permanecer por

1.’ Série
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espaço de 24 horas ou for estabelecer a sua residência; neste
último caso, o prazo para a declaração do nascimento contar-se-á a partir do dia da chegada ao lugar onde a mãe vai
residir.

Artigo 151.°
(Integração ou eliminação, do texto de assento,
de elementos relativos à filiação)

2— Ë aplicável à adopção plena e ao casamento dos pais
o disposto no número antecedente.
3—
4 — As menções discriminatórías da filiação consentidas pela
lei anterior podem ser eliminadas do assento de nascimento me
diante a feitura de novo registo, nos termos dos a.” 1 e 3.
(Ç1

Artigo 153.

[. .
Ë competente para lavrar o assento qualquer conserva
2
tória do registo civil.
—

Artigo 154.

a)
b)
c) O nome completo, sexo, estado, data do nascimento,
naturalidade e residência habitual do filho;

d)
2—
3—
4—
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Artigo 159.°

[...]
1 —Ao registo de perfilhaçào é aplicável, com as devidas
adaptações, o disposto nos artigos 153° a 157.°
2—

Artigo 166.°

[,.
2—
3

——

a)
b) Os nomes completos dos pais e a menção do falecimento
de algum deles, se o nubente for menor;
c)

d) No caso de segundas núpcias de algum dos nubentes,
a data do óbito ou da morte presumida do cônjuge
anterior e a data da sentença que a declarou, ou a data
do divórcio ou anulação do casamento anterior, com
a indicação da data do trânsito em julgado das senten
ças, ou, tratando-se de casamento católico, a data do
registo da declaração de nulidade ou da dissolução por
dispensa;
e) Indicação de algum dos nubentes ter filhos, salvo se o
regime de bens for imperativo:

1)
g) A modalidade de casamento que os nubentes pretendem
contrair e a conservatória, delegação ou paróquia em
que deve ser celebrado;
h) A menção de o casameno ser celebrado com ou sem
convenção antenupcial, salvo se o regime de bens for
imperativo, caso em que apenas se referirá a convenção
quando esta tiver sido outorgada;
i)
j) A declaração expressa de um dos nubentes de que tem
domicílio ou residência estabelecida nos termos do ar
tigo 164.°

t.

Sric
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Artigo 167.°

a)
h)
c)
d)
e)

[A
[A
[A
[A
[A
f) [A

actual
actual
actual
actual
actual
actual

alínea
alínea
alínea
alínea
atínea
alínea

b).]
c).J

d).J
e).]
f).j
g).]

2
s documentos a que se referem as alíneas a) e c) do
número anterior devem ser apresentados no acto da declara
ção; os restantes podem ser apresentados posteriormente, mas
antes da celebração do casamento civil ou da passagem do cer
tificado necessário para a realização do casamento catkilico, sem
prejuízo do disposto no n.° 2 do artigo 18O. e do n.° 4 do
artigo 201
3—
4—
5
Os nubentes a quem seja concedido o benefício da
redução emolumentar referida na alínea e) do n.° 1 são dis
pensados da apresentação do bilhete de identidade, desde que
apresentem a cédula pessoal.
6
São dispensados da apresentação do bilhete de identidade
os nubentes residentes no estrangeiro que se façam representar
por procurador no acto do casamento, e, desde que apresentem
o seu passaporte ou documento equivalente, os nubentes estran
geiros não residentes em Portugal há mais de 6 meses.
7
Sempre que suna alguma dúvida sobre a declaração
a que se refere a alínea j) do n.° 3 do artigo anterior, o fun
cionário do registo civil pode exigir a sua prova por atestado.
—

—

—

—

Artigo 177.°

[. .1
Se o despacho do conservador for favorável, o casamento
deve celebrar-se dentro dos 90 dias seguintes, sob pena de ser
necessária nova publicação de editais e a junção dos documen
tos que entretanto houverem excedido o prazo de validade.

ORDEM DO EXIRCITO N.° 9

764

1. Série

Artigo 180.°

[.,.1
a)
b) Os nomes completos dos pais e a menção do falecimento
de algum deles, se o nubente for menor;
c)
d) A indicação de o casamento ser celebrado com ou sem
convenção antenupcial, referindo a escritura respectiva,
se houver documento comprovativo;
e)
f) O nome completo e residência habitual do procurador
de algum dos nubentes, se o houver;
g) [A actual allnea 1).]
Se os nubentes tiverem declarado haver convenção ante2
nupcial, mas não apresentarem o documento comprovativo da
respectiva escritura até à passagem do certificado, mencionar-se-á que pode ser apresentado até ao acto da celebração do
casamento.
3—
4—
—

Artigo 201.’

[. .
a)
b)
c) O nome completo, idade, naturalidade e residência habi
tual dos nubentes:
d)
e) A referência ao facto de o casamehto se ter celebrado
com ou sem convenção antenupcial e a menção da res
pectiva escritura ou a indicação do regime de bens, se
for imperativo, com a menção desta circunstância;

f)
g)
h)
1)

1)
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2—
3—
4
A menção da existência de convenção antenupcial, no
caso previsto no n. 2 do artigo 1SQ.°, só será feita se, até ao
acto da celebração do casamento, for apresentado o respectivo
documento, devendo referir-se no assento a data da escritura
respectiva e o cartório em que foi lavrada.
5 Sendo apresentado pelos nubentes, no acto da celebra
ção do casamento, documento qtie contrarie a menção do cer
tificado relativa às convenções antenupciais, deve esta menção
ser rectificada no assento, individualizando-se a escritura.
6—
——

—

Artigo 217.°

[...J

a)

b) O nome completo, idade, naturalidade e residência habi
tual dos nubentes;
c)

d)
e)

f) A indicação de o casamento se ter celebrado com ou
sem convenção antenupcial e a referência à respectiva
escritura ou a indicação do regime de bens, se for impe
rativo, com menção desta circunstância;
g) Os apelidos adoptados por qualquer dos nubentes.

Artigo 223.°

[. -.1
1
Se o casamento não tiver sido precedido de publicações,
a transcrição será subordinada à prévia organização do processo
previsto nos artigos 1 64.° e seguintes, exceptuado o disposto nas
alíneas b), e) e f) do n.° 1 do artigo 167.° e nos n.° 3 a 5 do
artigo l71.°
—-
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3—

Artigo 227.°

(Registo)
1
A convenção antenupcial é registada mediante a sua
menção no texto do assento de casamento, sempre que a certidão
da respectiva escritura seja apresentada até à celebração deste.
2— A convenção antenupcial, quando apresentada após a
celebração do casamento, e a convenção de alteração do regime
de bens, convencionado ou legalmente fixado, são registadas por
averbamento ao assento de casamento.
3
Nos casos a que se refere o n.° 1, se a convenção tiver
sido celebrada no estrangeiro, será remetida cópia à Conserva
tória dos Registos Centrais para fins de arquivo e registo no
ficheiro geral.
—

—

Artigo 240.°

1:.
a)
b)
cl)
e) O nome completo do ii1timo cônjuge;
jC)
[A actual alínea g).J
3—
4—

Artigo 247.°

[...J
2—Se o acidente ocorrer no mar e não for caso de nau
frágio, cabe ao agente do Ministério Público da comarca da
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sede da capitania competente para as averiguações promover,
por intermédio da conservatória respectiva, a justificação judicial
do óbito.
3
(O actual ti.0 2.)
—

Artigo 256.°

[.. .1
‘Os óbitos dos estrangeiros são comunicados pela con
servatória em que tiver sido lavrado o registo ao Serviço de
Estrangeiros, e, bem assim, às autoridades do país de origem do
falecido, de harmonia com o que houver sido estipulado em
convenções internacionais.
2—Na falta de convenção sobre a matéria, o conservador,
dentro dos 5 dias imediatos à realização do assento de óbito
do estrangeiro, deve enviar o respectivo boletim, do modelo
usado para averbamento ao nascimento, à representação diplo
mática ou consular competente.
—

Artigo 257.°

[. .1
.

a)

b) Ao agente do Ministério Público do tribunal competente
para a providência tutelar ou para a instauração do
inventário, a certidão de narrativa dos assentos lavrados
no mês anterior referentes a indivíduos com descenden
tes sujeitos àquela providência ou com herdeiros rela
tivamente aos quais haja inventário obrigatório, um mapa
mensal com os nomes completos dos indivíduos falecidos
nessas condições e, no segundo caso, a indicação da
pessoa a quem compete o cargo de cabeça-de-casal e do
valor provável da herança, se a houver.
c)
d)
e)

2—
3
Para os fins do n.° 1, o funcionário do registo civil
ouvirá, em auto, o declarante do óbito, em acto imediato à
prestação da respectiva declaração.
—

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 9

768

I. Série

4—O Ministro da Justiça poderá, por despacho, submeter
a tratamento automático as comunicações referidas no presente
artigo e alterar a forma e prazo de comunicação.

Artigo 263.°

[. . .1
1
As certidões de narrativa obedecerão aos modelos anexos
a este Oâdigo ou aos estabelecidos em convenção, conforme os
actos a que respeitem.
2—
—

5—

Artigo 267.°

[. .1
.

As certidões são requeridas verbalmente ou por escrito
e podem sê-lo tanto na conservatória competente para a emissão
como por intermédio de qualquer repartição do registo civil,
quando situada em concelho diferente do daquela.
2—
3—
4—
5—Ao requerente será entregue uma ficha do modelo anexo
a este Código, nas conservatórias de l. classe, e nas de classe
inferior quando o movimento o justifique.
—

Artigo 269.°

[.
1
As certidões são passadas dentro do prazo de 5 dias,
à excepção das que forem extraídas por fotocópia, as quais
devem ser passadas no mesmo dia ou no dia imediato.
2—
—
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Artigo 276.°

[. . .1
3—

3 — O boletim de registo ou de declaração de óbito servirá,
para todos os efeitos, de guia de enterramento.
4 — (O actua! ii.” 3.)

Artigo 279.°

[.. .1
A cédula conterá o nome completo, a naturalidade e
a data do nascimento do registado, o nome completo e a natura
lidade dos pais e o número e ano do assento de nascimento,
ficando reservado o espaço necessário para oportunamente nela
serem anotados os actos relativos ao registado cujo registo seja
obrigatório.
2—
3—
4—
5—

Artigo 294.°

[.1
Os processos previstos neste Código e respectivos prazos
correm durante as férias judiciais, sábados, domingos e dias de
feriado.
Artigo 295.°

[.. .1
Não é obrigatória nos processos previstos neste Código a
constituição de advogado, salvo na fase de recurso.
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Artigo 301.°

[. •1
a)
b)
2—Os editais serão afixados, pelo espaço de 15 dias, à
porta da conservatória organizadora do processo e da correspon
dente à última residência das pessoas a quem respeite o registo.
3
(O actual n.° 4.)
—

Artigo 303.°

[...]
1

—

(O actual artigo.)

2
Destinando-se o processo à feitura de registo, por assento
ou averbamento, deve o conservador, na informação a que se
refere o número antecedente, mencionar a forma e os termos
precisos em que entende dever ser lavrado o registo.
—

Artigo 340.°

[.

.

Recebido o processo e realizadas as diligências eventua)mente
necessárias à sua instrução, o director-geral dos Registos e do
Notariado ou, por sua delegação, o conservador dos Registos
Centrais autorizará ou denegará, por despacho, a passagem do
certificado.
Artigo 341,°

[...J
2— O prazo de validade do certificado é de
tados da data da sua passagem.

meses, con

1’ Série
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Artigo 345.°

[. .1
2
O prazo de validade do certificado é de 3 meses, quando
deva ser utilizado no continente e ilhas adjacentes, ou de 6
meses, se se destinar ao estrangeiro.
—

Artigo 346.

[. . .1
O disposto nos artigos anteriores é aplicável, com as neces
sárias adaptações, ao pedido de passagem do certificado de
notoriedade destinado a suprir a falta das seguintes certidões:
a) De nascimento de cidadãos estrangeiros nascidos em terri
tório ao tempo considerado português, com excepção de
Macau;
b) De óbito do cônjuge anterior ou de algum dos pais
do nubente menor, dentro do processo de casamento;
c) De casamento dos pais do registando, dentro do pro
cesso a que se referem os artigos 353.° e seguintes.

Artigo 375.°

[. . .1
2—
3
São ainda isentos de emolumentos e selo os assentos de
registo civil que tenham de ser renovados em consequência de
os anteriores se mostrarem afectados de vício, imputável a culpa
dos serviços, que os torne juridicamente inexistentes, bem como
os assentos de factos obrigatoriamente sujeitos a registo reque
ridos pelas autoridades judiciais, quando os respectivos encargos
não puderem ser cobrados em regra de custas.
—

Art. 2.° A seguir ao artigo 58.° do Código do Registo Civil é
intercalado o seguinte artigo:
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Artigo 58.°-1A
(Impedimento do funcionário)
1
O conservador não pode realizar actos em que inter
venham, como partes ou como seus procuradores ou represen
tantes, ele próprio, o seu cônjuge ou qualquer parente ou afim,
na linha recta ou em 2.° grau da linha colateral.
2— O impedimento a que se refere o número anterior é
extensivo aos adjuntos e ajudantes da conservatória a que per
tence o conservador impedido.
—

Art. 3.° A seguir ao artigo 298.° do Código do Registo Civil é
intercalado o artigo seguinte:
Artigo 298.°-A
(Isenção de selo e custas)
Os processos de justificação e os de afastamento da pre
sunção de paternidade são isentos de selo e custas até à inter
posição de recurso.
Art.
Os livros actualmente em uso nas conservatórias
podem ser utilizados, com as necessárias adaptações, até findarem,
e os modelos de impressos até 6 meses após a entrada em vigor
do presente diploma.
2— Os actos lavrados pelos órgãos especiais do registo, a que
se refere o artigo 12.” do Código do Registo Civil, poderão obe
decer aos modelos actuais até 1 ano após a entrada em vigor do
presente diploma.
Art. 5.° São revogados o artigo 10.”, o n.” 2 do artigo $3.”,
os artigos 88.”, 91.°, 158.° e 183.°, o n.° 7 do artigo 209°., os arti
gos 228.” e 229.”, o n.° 2 do artigo 232.”, os artigos 249.° a 255.°
e 258.” a 260.°, a alínea e) do artigo 262.° e os artigos 268.”, 307.”,
308.” e 352.° do Código do Registo Civil.
Art. 6.° A tabela de emolumentos e os modelos anexos ao Có
digo do Registo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 51/78, de 30
de Março, são substituidos pela tabela e modelos anexos ao pre
sente diploma.
Art. 7.”
1
Aos ajudantes dos postos do registo civil não
pertencentes aos quadros dos serviços do registo e do notariado será
abonada mensalmente, a título de remuneração, por conta das recei
tas das conservatórias respectivas, quantia igual à média mensal por
eles auferida nos últimos 3 anos.
4•0

—

—

—

I. Série
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2
A remuneração a que se refere o número anterior poderá
ser actualizada, mediante portaria do Ministro da Justiça, sempre
que se efectue a revisão da tabela de emolumentos do registo civil.
Art. 8.’ Este diploma entra em vigor no prazo de 30 dias a
contar da data da sua publicação.
—

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 16 de Abril de

1982.

—

Francisco José Pereira Pinto Batsemão.
Promulgado em 6 de Julho de 1982.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIo

RAMALHO EANFs.

TABELA DE EMOLUMENTOS DO REGISTO CIVIL

Artigo 1.0
Por cada assento de casamento, exceptuados os de trans
crição de casamento catúlico e os de casamento urgente
2—Nos casos de redução legal
—

500$00
50$00

Artigo 2.°
Pela transcrição:

a) T)e qualquer acto lavrado no estrangeiro por autori
dade estrangeira

h) De cada registo lavrado no território de Macau

Artigo

...

500$00
100$00

30

Pela menção ou averbamento de convenção antenupcial ou
de alteração do regime de bens em qualquer assento de
casamento

500$00

Artigo 4.°
Por cada assento requerido nos termos dos artigos 1116.°
ou l51.°

150$00
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Artigo 5.°
Pela organização de cada processo de casamento
2—Nos casos de redução legal
Ao emolumento do n.° 1 acrescem:
3
—

500$00
50$00

—

a) Por cada nota de substituição de certidão lançada
no processo, nos termos do artigo 169.°, o emolu
mento correspondente à certidão dispensada;
b) Pela nova publicação de editais, nos termos do ar
tigo 177.°
c) Pelo auto de inquirição de testemunhas, nos termos
do artigo 172.°
d) Por cada auto de consentimento para casamento de
menores, quando lavrado por funcionário do registo
civil

200$00
400$00

100$00

4— Os emolumentos previstos no número anterior não são devidos
nos processos respeitantes a nubentes que se encontrem nas con
dições referidas no n.° 2 deste artigo.

lArtigo 6.°
1 —‘Pelos certificados previstos no
2— Nos processos respeitantes a
no § 2.° do artigo 256.° do
cobrado o emolumento deste

artigo 178.0
400$00
nubentes nas condições previstas
Código Administrativo não será
artigo.

Artigo 7°
Pelos processos para suprimento de certidões de registo
ou para verificação de capacidade matrimonial e respec
tivos certificados
600$00
2— O emolumento previsto no número anterior será reduzido a
metade se o certificado não se destinar a fins de casamento
e não é devido quando o interessado se encontre nas condições
previstas no § 2.° do artigo 256.° do Código Administrativo.
—

Artigo 8.°
Pelo processo de alteração de nome

5 000$00

l.° Série
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Artigo 9.°
Pelos processos a que se referem os artigos 299.° e 309°,
quando instaurados a requerimento dos interessados
...

600$00

Artigo l0.°
Dos emolumentos previstos nos artigos 7.° e 8.0 pertence
um quarto à conservatória que preparar o processo e o
restante à Conservatória dos Registos Centrais.
Artigo ll.°
1 —Por cada certidão ou fotocópia de qualquer registo ou
documento
150$00
Sendo a certidão para fins de abono de família ou de previ
2
dência e de nascimento para bilhete de identidade, o emolu
mento do número anterior é reduzido a metade.
Pelas certidões de óbito para efeitos da alínea b) do artigo 257.°
3
e pelas destinadas a instruir o processo de casamento, encon
trando-se os nubentes nas condições previstas no § 2.° do ar
tigo 256.° do Código Administrativo, não serão cobrados emo
lumentos.
4
Nas certidões a que se refere o número anterior deve mencionar-se
o fim a que se destinam, único para que podem ser utilizadas.
5 Pelas fotocópias expedidas em substituição de certidões será
devido o emolumento correspondente à certidão pedida.
—

—

—

Artigo 12.°
1 —Pela passagem de nova cédula pessoal
Pela actualização e conferência da cédula pessoal e pela
2
emissão de duplicados de boletins a que se refere o
n.° 3 do artigo 276.°

150$00

25$00

Artigo 13.°
Pela requisição de cada bilhete de identidade ou averba
mento e pela aposição, em cada impresso do pedido, do
visto de conferência com a cédula pessoal, além do custo
dos impressos respectivos

30$00
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Artigo 14.°
1—Pelo acto de casamento não urgente celebrado fora da
repartição, além do emolumento do assento
1 500$00
2—Por qualquer outro acto praticado fora da repartição,
além do emolumento respectivo
300$00
Os emolumentos dos números anteriores não são devidos nos
3
actos praticados em estabelecimentos prisionais ou hospítalares.
Aos emolumentos respectivos acrescem as despesas de transporte.
4
—

—

Artigo 15.°
1

2

—

—

Por qualquer acto praticado na conservatória fora das horas
regulamentares, a pedido das partes, acrescerá aos respectivos
emolumentos a percentagem de 50 %.
A percentagem prevista no número anterior não será aplicada
no caso de os requisitantes se encontrarem na repartição, aguar
dando a sua vez, dentro das horas regulamentares.

Artigo 1 6.°
Por cada auto de redução a escrito de requerimento verbal
para a prática de qualquer acto de registo ou para fins
de instauração dos processos regulados no Código do Re
gisto Civil

150$00

Artigo 17.°
Nos processos de casamento e correspondentes assentos, quando as
situações económicas dos nubentes sejam diferentes, aplicar-se-á
sempre a taxa correspondente ao que estiver em melhores con
dições ecoilómicas; quando haja contradição entre o conteúdo de
documentos apt-esentados para prova das condições económicas
do mesmo nubente, atender-se-á apenas ao documento que o indi
car em melhor situação.
Artigo 18.°
1

—

Os emolumentos e demais encargos devidos por actos de registo,
lavrados oficiosamente, como consequência legal de decisões
judiciais, serão cobrados, em regra de custas, pela secretaria

1. Série

ORDEM DO EXãRCITO N.° 9

777

judicial respectiva e remetidos, nos termos aplicáveis do Código
das Custas Judiciais, ao conservador competente.
2—O imposto do selo será pago a fina] pelas secretarias judiciais,
salvo o que respeitar aos actos de registo, ao qual se aplicará
o estabelecido na parte final do námero anterior.
3
Se as importâncias mencionadas neste artigo não acompanharem
as certidões das decisões judiciais, serão remetidas, oportunamente, com as referências precisas para a sua escrituração.
—

Artigo 19.°
Não são devidos emolumentos nem outros encargos:
a) Pelos assentos de nascimento, de declaração de maternidade
e de perfilhação, de casamento católico e de óbito;
b) Pela transcrição ou integração na Conservatória dos Registos
Centrais de actos de registo lavrados pelos órgãos especiais
de registo civil;
c) Pelo preenchimento e custo de verbetes estatísticos;
d) Pelos actos cuja gratuitidade seja declarada por lei ou resulte
de convenção internacional.

Artigo 20.°
O total da conta será arredondado, por excesso, em escudos, tendo
o arredondamento o destino das verbas emolumentares.

Artigo 21.°
Os actos que não estiverem expressamente compreendidos nesta tabela
serão praticados gratuitamente, não se admitindo a seu respeito
nenhuma interpretação extensiva, ainda que haja identidade ou
maioria de razão.

Artigo 22.
Os artigos citados sem indicação do respectivo diploma pertencem
ao Código do Registo Civil.

77$
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Modelo do livro de assentos de nascimento
Formato das folhas: A4 (210 mm x 297 mm); largura da coluna dos averbamentos:
80 mm.
Margem para encadernação: 20 mm.
Número de linhas: óO (máximo).
Tipo e qualidade do papel: registo, de 120 g.
Assento de nascimento n.°
: apelido’
Nome próprio’

Assento n.°

Sexo:
horas e ... miHora e data do nascimento:
nutos; dia ..., mês ... e ano ...
Naturalidade: freguesia d..., concelho d...
anos, estado ...; natura
Pai’
(a), idade
lidade: freguesia d..., concelho ti...: residência
habitual
anos, estado ...; natura
Mae: ... (a), idade
lidade: freguesia d..., concelho d...; residência
habitual
Avós paternos
(a).
Avós maternos: ... (a).
Declarante
(b).
Menções especiais: ... (c).
Conservatória do Registo Civil d..., no dia
...de...de...

Série n.°
Documento n.°

...

citia n.

Maço

n.°

Averbamentos:

...

...

O Conservador (d).
Registo no Diário sob o
(a) Nome completo.
(b) Nome completo e residência habitual. Se o declarante for o pai ou a
mãe, mencionar-se-á essa qualidade.
(e) Entre outras menções, considerar as seguintes:
1 Tratando-se de assento lavrado com base em auto de declarações pres
tadas em posto ou em conservatória intermediária, deve escrever-se:
«Declaração prestada no Posto (ou Conservatória) d..., no dia
de
de ...»;
2. Se o assento foi declarado na própria conservatória e o declarante não
souber ou não puder assinar, deve escrever-se: «O declarante não assina
por não saber (ou não poder)»;
3. Na hipótese de intervirem testemunhas ou intérpretes, mencionar esta
circunstância, identificando-os pelo nome completo e residência habitual;
4. Se o assento foi lavrado fora da repartição, mencionar esta circunstância
com referência ao respectivo local, salvo se se tratar de estabelecimento
prisional.
...

(d) Se não for o conservador a assinar o assento, deverá indicar-se a cate
goria do funcionário que o substitui e o facto da substituição legal.
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Modelo do livro de assentos de declaraçiio
de maternidade ou de perfilhaçuio
Formato das folhas: A4 (210 mm x 297 mm); largura da coluna dos averbamento
s:
60 mm.
Margem para encadernação: 20 mm.
Tipo e qualidade do papel: registo, de 120 g.
Assento

de

...

(a) n.°

(b):
Nome completo;
Sexo:
.; estado;
Data de nascimento: dia ..., mês
e ano
(19...).
Naturalidade; freguesia d.
concelho d...
Residência habitual
(c).
.

(d):
Nome completo;
Idade; ...; estado;
Naturalidade: freguesia d.
Residência habitual;
Filho de
e de
(e).

Assento n.°
F.
Documento
Maço n.°

n.°

t.ssento de nascimento
n.° ... do ano de
da ... Conservatória

d.
Assento de óbito
n.°...doanode...
da ... Conservatória
d... (Ii).
Averbamentos:

concelho d...

..

(f).
Conservatória do Registo Civil d..., no dia
..de...de...

O Conservador (g).
Registado no Diário sob o n.’
Averbado sob o n.° ... ao assento de nascimento
n.°...doanode...
Boletim n.°
remetido à ... Conservatória d..
....

(a) Declaração de maternidade ou perfilhação, confor
me o caso.
(b) filho ou perfilhado.

(e) Se o filho for jú falecido, mencionar esta circunstância
e a dltima resi
déncia habitual.
(d) Mãe ou perfilhante.
(e) Tratando-se de declaração de maternidade, escrever:
«A mãe declarou
que o indivíduo acima identificado é seu filho.» No
caso de perfilhação,

escrever: «O perfilhante declarou que reconhece como seu
filho o indivíduo
acima

identificado.»
1.0 Se o perfilhado, sendo
maior ou emancipado, estiver presente e
consentir na perfilhação, ou, por documento apresentado no acto,
tiver pres
tado o assentimento, mencionar esta circunstância;
(.1)

I. Série

ORDEM DO EXãRCITO N° 9

780

2.° No caso de o perfilhado ser pré-defunto, fazer idêntica menção no
tocante ao assentimento dos seus descendentes, quando prestado, e indicar a
data do óbito;
3.° Se a mãe, o perfilhante ou o perfilhado presente não souber ou não
puder assinar o assento, mencionar esta circunstância;
4.° Na hipótese de intervirem testemunhas ou intérprete, mencionar esta
circunstância, identificando-os pelo nome completo e residência habitual.
(g) Se não for o conservador a assinar o assento, deverá indicar-se a cate
goria do funcionário que o substiWi e o facto da substituição legal.
(h) Esta cota de referência tem lugar apenas quando o filho, à data do
assento, for já falecido.
Nota. — Se o assento respeitar a nascituro, deve fazer-se a necessária adap
tação do modelo.

Modelo do livro de assentos de casamento
Formato das folhas: A4 (210 mm x 297 mm); largura da coluna dos averbamentos:

60 mm.

Margem para encadernação: 20 mm.
Número de linhas: bO (máximo).
Tipo e qualidade do papel: registo, de 120 g.

Assento de casamento n.” ...
de .. anos, natural da freguesia
O nubentee filho de...
d..., concelho d..., residente
...

e de

...

(a).

de . anos, natural da freguesia
A nubentee filha de
d..., concelho d..., residente
ede...(a).
horas e ... mi
Hora e data do casamento:
de
de
nutos do dia
Lugar da celebração:... (b).
Casamento ... (c), .. (d) convenção antenup
. -

Assento n.°

1. ... e F.
Documento n.°
Maço n.°
Averbamentos:
1

...,

..

..

...

cial [...].

Os nubentes declararam celebrar de livre von
tade o seu casamento, perante ... (e).
Apelidos adoptados:
Menções especiais: ... (D.
Testemunhas:
Conservatória do Registo Civil d..., no dia
...de...de...
- -.

O Conservador (g).
Registo no Diário sob o n”
Averbado sob os n.° ... aos assentos de nas
dos anos de ... (h).
cimento n.°
ConservaUíria
Boletins n.°’ . - remetidos à
d. (Ii).
...

-

. -

...

O

(
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(u) Nome completo. idade, naturalidade, residência habitual do nubente e
nome completo dos pais; se algum dos pais do nubente menor for falecido, men
cionar esta circunstância.
(b) Tratando-se de casamento civil realizado na repartição, escrever: «Nesta
Conservatória»; se for fora da repartição, indicar, além do lugar da celebra
ção, a freguesia ou paróquia, conforme se trate de casamento civil ou católico,
indicando também a freguesia, se não coincidir com a denominação da paró
quia, e o concelho.
(e) Católico ou civil.
(d) Com ou sem convenção, mencionando-se no primeiro caso: «com con
venção antenupcial, nos termos
(indicar a respectiva escritura, sua data e o
cartório em que foi lavrada)»; se o regime de bens for imperativo, será indi
cado, só se fazendo referência a convenção se esta tiver sido outorgada.
(e) Mencionar apenas o cargo quando for o funcionário do registo civil,
ou o nome completo e a qualidade do sacerdote. Se um dos nubentes for
representado por procurador, mencionar esta circunstância, indicando o seu
nome completo.
(j’) Este espaço é reservado às menções especiais, entre as quais as seguintes:
.

1.” Tratando-se de casatnento católico, escrever: «Duplicado (ou certidão)
paroquial remetido pelo pároco (nome completo) no dia
»; se o
casamento foi celebrado com certificado, escrever: «Certificado passado
por esta Conservatória (ou pela
Conservatória d...) no dia
de
de .»; nos casamentos celebrados sem certificado, com autorização do
ordinário próprio, mencionar esta circunstância e a data da autorização;
2.’ Se algum dos nubentes for menor, referir se foi prestado o consenti
mento pelos pais ou pelo tutor, indicando o nome completo deste e a
forma como esse consentimento foi prestado, ou, tendo havido supri
mento judicial, mencionar esta circunstância; sendo o consentimento
prestado no próprio acto, declarar se quem o prestou não assina por
não saber ou não poder fazê-lo;
3. Se algum dos nubentes no puder ou não souber assinar, mencionar esta
circunstância.
..

...

(g) Se não for o conservador a assinar o assento, deverá indicar-se a cate
goria do funcionário que o substitui e o facto da substituição legal.
(á) Estas cotas podem ser transferidas para a parte final da coluna dos
averbamentos.

Modeto do livro de assentos de óbito
formato das folhas: A4 (210 mm x 297 mm); largura da coluna dos averbamentos:
60 mm.
Margem para encadernação: 20 mm.
Número de linhas: 60 (máximo).
Tipo e qualidade do papel: registo, de 120 g.

Assento de óbito n.°
Nome:
Sexo: ...; idade: ...
Estado
(a).
Naturalidade: freguesia d..., concelho d...
Última residência habitual: ...
...

Assento n.’

...

Documcnton.°
Assento de nascimento
fl.°
do ano de
da ... Conservatória
d...
...
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Pai:
(b).
Mãe:... (1).
mi
horas e
Hora e data do falecimento:
de
de
nutos do dia
Lugar: freguesia d..., concelho d...
Causa da morte:
Vai ser sepultado no cemitério d...
Declarante:
(c).
Menções especiais:
(cl).
no dia
Conservatória do Registo Civil d.
...de...de...
O Conservador (e).
Registado no Diário sob o n.°
Conservatória d...
Boletim n.°
remetido à
Averbado sob o n.°
ao assento de
do ano de

Assento de casamento
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...

...

...

...

n.°...doanode

da

...

Conservatória

d... (j).
Averbamentos:

...

..

.,

(

...

...,

...

...

(a) Se o falecido era casado, viúvo ou divorciado,
completo do último cônjuge.
(b) Nome completo.
(e) Nome completo e residência habitual.
tU) Entre outras mencões, considerar as seguintes:

mencionar-se-á

o

nome

Se a declaração for prestada na própria conservatória e o declarante
não souber ou não puder assinar, deve escrever-se: «O declarante não
assina por não saber (ou não poder)»;
2.° Tratando-se de assento lavrado com base em auto de declarações pres
tadas em repartição intermediária, deve escrever-se: «Declaração prestada
de
de
no Posto (ou na Conservatória) d..., no dia
..

...

..

(e) Se não for o conservador a assinar o assento, deverá indicar-se a cate
goria do funcionário que o substitui e o facto da substituição legal.
(J) Esta cota de referência terá lugar no caso de o óbito ter ocorrido
sendo o falecido casado, viúvo au divorciado.

Modelo do livro de transcrição de assentos
lormato das folhas: A4 (210 mm x 297 mm); largura da coluna dos averbamentos:
60 mm.
Tipo e qualidade do papel: registo, de 120 g.
Nos termos do artigo W4.° do Código
do Registo Civil, transcreve-se o assento de
do teor seguinte:
do ano de
n

Assento n.°

...

...

Esta transcrição é cópia fiel do original.

Averbamentos:
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no dia

.,

O Conservador (a).
(a) Se não for o conservador a assinar o assento, deverá indicar-se a cate
goria do funcionário que o substitui e o facto da substituição legal.

Modelo de auto de declaração de nascimento prestada
nos termos ou em delegação ou conservatória intermediária
Papel de formato A4 (210 mm x 297 mm).
Tipo e qualidade: almaço, de 100 g.
(Escudo nacional)
Declaração de nascimento n.°
Registada no Diário
sob o n.°

Registada no Diário
da
Conservatória
d.
sob o n.°
Assento de casamento
...

.,

Conservatória do Registo Civil d...
Delegação/Posto d...
Às
horas e
minutos do dia
de
de
nasceu um
indivíduo do sexo
natural da freguesia d..., concelho d..., a
quem se põe o nome próprio de
e os ape)idos de
filho de
de
anos de idade, no estado de
natural da freguesia d...,
concelho d..., com residência habitual em
(a), e de
de
anos
de idade, no estado de
natural da freguesia d..., concelho d.
com residência habitual em
(a), neto paterno de
e de
e
materno de
e de
São testemunhas:
(b).
A declaração foi feita nest,.. (c)
residente em
(d).
E para constar se lavrou este auto, que, depois de lido em voz
alta perante todos, vai ser assinado pelo declarante (e), pelas teste
munhas, pelo intérprete e por mim
(g),
(f),
...,nodia... de...de...
Assinaturas:
..

...

...

.,.

...,

..,

...

...,

...

...,

.

...

..

...

...

..

...

...

...

..

(Assinatura do funcionário
autcnticada com o selo oficial)
(a) Se algum dos pais for falecido, mencionar esta circunstância.
(b) No caso de intervenção de testemunhas ou intérprete, identificá-los
pelos
seus nomes completos e residência habitual; no caso contrário,
traçar as men
ções aos mesmos referentes.
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(c) Posto, delegação ou conservatória intermediária.
(d) Se o declarante for o pai ou a mãe, bastará esta indicação.
(e) Se o declarante não souber ou não puder assinar, deverá mencionar-se
esta circunstância.
(f) Nome do funcionário que o subscreve.
(g) Indicar «ajudante» ou «conservador», conforme a declaração seja pres
tada em posto, delegação ou conservatória intermediária.

Modelo de auto de declaração conjunta de óbito e nos tenuos
do artigo 257.’, prestada em conservatória, delegação ou posto

(

Papel de formato A4 (210 mm x 297 mm).
Tipo e qualidade: almaço, 100 g.
(Escudo nacional)
Registada no Diário
Conservatória
da
d... sob o n.°
A s sento de óbito

Declaração de óbito

...

Registada no Diário
sob o n.’

n.o

Conservatória do Registo Civil d...
Delegação/Posto d.
Aos
em

...,

-.

(b), residente
de 19.. compareceu nest... (a)
de
o qual declarou o óbito do indivíduo a seguir identificado:
...

...

Nome:
Sexo-....; data do nascimento: .../.../ 1...; estado-... (c);
Naturalidade: freguesia cl..., concelho cl..
Pai: ..;
Mãe:
Última residência do falecïdo:
Falecimento:
minutos
e
HoraData: .../.../ 19...;
Lugar: ... (d), freguesia d.
..

..

conceJho cl.

Causa da morte: ... (e):
Cemitério em que o falecido vai ser sepultado:
Elementos complementares de informação relativos ao falecido:
Nacionalidade
; bilhete de identidade n° ...; número fis
cal: ...;
(j);
Aposentado: ... (f)/reformado:

l. Sárie

ORDEM DO EXERCITO N.° q

785

Assento de nascimento n.°
do ano de 1... da
Conserva
tória d...;
Assento de casamento n.°
do ano de 1... da
Conserva
tória d...;
(g) bens; valor provável da herança; ...;
(Ii) testamento, ... (g) herdeiros ou descendentes sujeitos a
inventário obrigatório ou providência tutelar;
Cabeça de casal:
(i);
Sucessores ou donatários
fj).
...

...

...

...

...

E para constar se lavrou este auto, que, depois de lido e con
ferido, vai ser assinado pelo declarante ... (1) e por mim ... (m),
nodia ... de
Assinaturas:

...

de 19...

(a) Conservatória, delegação ou posto.

(b) Nome completo do dectarante do óbito.

(c) Se o falecido era casado, viúvo ou divorciado, indicar o nome com

pleto do último cônjuge.
(d) Indicar o lugar, quando no concelho respectivo houver mais de uma
conservatória.
(e) Se se tratar de tuberculose, indicar o tipo.
ti) Escrever «Sim», sendo caso disso.
(g) Escrever «Deixou» ou «Não deixou».
(li) Escrever «Fez» ou «Não fez».
(i) Se dever ser indicado, mencionar o seu nome completo e a residência
habitual.
(j) Relacionar-se-ão, pelos nomes completos, seguidos do grau de parentesco
cont o falecido, com indicação do título ou qualidade por que sucedem, sem
pre que se não trate de sucessão hereditária.
(1) Se o declarante não souber ou não puder assinar, será feita a menção
respectiva.
(in) Nome do funcionário que o subscreve.
(o) Indicar «conservador» ou «ajudante», conforme a declaração seja pres
tada em conservatória, delegação ou posto.

Observações
1. Este auto deve ser preenchido ainda que o assento de óbito seja lavrado
com base cm declaração directa.
2. A assinatura do funcionário será autenticada com o selo oficial sempre
que o auto deva servir de base a assento.
3. Quando não for possível preencher alguma das rubricas, trancar o
espaço em branco correspondente.
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Modelo de auto de declaração para casamento
Papel de formato A4 (210 mm x 297 mm).
Tipo e qualidade: almaço, 100 g.
(Escudo nacional)
Registado no Diário ob o n.”

(

Conservatória do Registo Civil d...
Conservatória
de 19... compareceram nesta
de
No dia
natural da freguesia d.
anos de idade, no estado de
de
de
(a), e
e de
filho de
concelho d..., e residente em
da
concelho
freguesia
d...,
natural
de
anos de idade, no estado
(a), os quais declararam
e de
filha de
d..., e residente em
(d). Apresentaram
(c)
(b)
que pretendem contrair casamento
para instruir o respectivo processo a seguinte documentaço:
E para constar se lavrou este auto, que, depois de lido e con
(g).
(e) e por mim
ferido, vai ser assinado
(f).
Assinaturas:
.

...

...

...,

...

...

....

...

...,

...,

...

...,

...

...

...

...

...

...

...

(a) No caso de nubente menor, se algum dos pais for falecido, indicar
esta circunstância.
(6) Espaço reservado às menções previstas nas alíneas g) e 6) do n.° 3 do
artigo 166.°
(e) Espaço reservado às menções previstas nas alíneas c), d), e), f e 1)
do n. 3 do artigo 166.°, havendo lugar a elas.
fd) Espaço reservado à declaraçào a que se refere a alínea 1) do artigo 166.°
(e) Declarantes, no caso de estes saberem e poderem assinar.
(1) Nome do funcionário que o subscreve.
(g) Conservador oti ajudante.

Modelo de edital para casamento
Papel de formato A4 (210 mm x 297 mm).
Tipo e qualidade: almaço, de 100 g.
(Escudo nacional)
Processo n.°
Ano
.

.
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Conservatória do Registo Civil d...
Edital
(a),

(b) da

...

Conservatória do Registo Civil d...:

faço saber que
de
anos de idade, no estado de
natural
da freguesia d..., concelho d..., e residente em
filho de
e
de
anos de idade, no estado de
(c), e
de
natural da
freguesia d..., concelho d..., e residente em
filha de
e de
(e),
pretendem contrair casamento
convenção antetd), na
(e),
nupcial.
...,

...,

...

.,

...

...,

...

...,

...,

...

..

(j).
São, por isso, convidadas as pessoas que souberem de algum
impedimento a vir declará-lo, verbalmente ou por escrito, nos termos
do artigo 174.° do Ckídigo do Registo Civil.
E para constar se mandou passar este edital, que será afixado,
por oito dias, no lugar designado por lei.
...,em...de.del9...
(Assinatura do funcionário
autenticada com o selo branco)
(a) Nome do funcionário que subscreve o edital.
(b) Indicar «conservador» ou «ajudante».
(e) No caso de nubente menor, se algum dos pais for falecido, indicar
esta circunstância.
(cl) Civil ou católico.
(e) Conservatória, delegação ou paróquia em que o casamento terá lugar.
(f) Neste espaço serão feitas as demais menções previstas nas alíneas c)
e f) do n.° 3 do artigo 166.°, quando a elas haja lugar.

Modelo de certificado previsto no artigo 178.’
Papel de formato A4 (210 mm x 297 mm).
Tipo e qualidade: almaço, de 100 g.
(Escudo nacional)
Processo n.°
Ano
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Conservatõria do Registo Civil d...

Certificado para casamento
(a,

(b) da

...

Conservatória do Registo Civil d...:

Certifico, para efeitos do n.°
do artigo 178.° do Código do
Registo Civil, por estar ultimado o respectivo processo, que
de
anos de idade, no estado de
natural da freguesia d..., con
celho d.... e residente em
filho de
(c), e
anos
e de
de
de idade, no estado de
natural da freguesia d..., concelho d...,
...

...,

..,

...,

...

...

...,

...

...,

e residente em
filha de
e de
(c), respectivamente com os
nascimentos registados sob os n.°>
e
e de
de
Con
servatória d..., e bilhetes de identidade n.0’
e
passados pelo
Centro de Identificação Civil e Criminal, com data de
e de
...,

...

...

...

(

...

...,

.

...,

...

podem contrair casamento.

O casamento será celebrado

...

convenção antenupcial

...

(d).

(e).

O casamento será celebrado até ao dia

...

de

...

de 19...

...,em...de...del9...

(Assinatura do funcionário
autenticada com o selo em branco)

(a) Nome do funcionário.
(h) Conservador ou seu substituto legal, indicando-se, neste caso, o facto
dessa substituição.
(e: No caso de nubente menor, sendo falecido algum dos pais, indicar
esta circunstância.
(d) Havendo convenção antenupcial. se a respectiva certidão já se encon
trar junta ao processo, deverá aditar-se: <(nos termos
(indicar a respectiva
escritura, a data e o cartório em que foi lavrada)». Se os nubentes tiverem
declarado pretender casar com convenção antenupcial, mas não a apresentarem
até à passagem do certificado, mencionar-se-á esta círcunstância, com a indica
ção de que a respectiva certidão deverá ser apresentada até ao acto da cele.
bração do casamento.
e) Este espaço é reservado às menções previstas nas alíneas e) e e) do
n.° 1 e nos n.°’ 3 e 4 do artigo 180°, havendo lugar a elas, bem como à
identificação do procurador, havendo-o.
...

(
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Modelos de averbamentos
A) Aos assentos de nascimento

1
De casamento
(nome com
Casou
(civil ou catolicamente) com F.
N.°
pleto), em
na
Conservatória d... (ou, no sendo na conserva
tória, a freguesia e o conce]ho do lugar da celebração).
...,

II
De casamento católico celebrado depois dc casamento civil

mento

11.0

Casou catolicamente com o cônjuge referido no averba
em
III
De dissolução de casamento por óbito

O casamento averbado sob o n.°
N.°
óbito d... (marido ou mulher), em

foi dissolvido por

Iv
De dissolução por divórcio
N,°
O casamento averbado sob o n.°
de
de
divórcio decretado por sentença de
de
proferida pelo Tribunal d.
de

foi dissolvido por
transitada em

..,

..,

v
De dissolução de casamento católico
foi dissolvido por
N.°
O casamento averbado sob o n.°
dispensa eclesiástica, tornada executiva por Acórdão da Relação d...,
de
de
de
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VI
De inexistência, de declaração de nulidade
ou anulação de casamento civil
N.°
O casamento averbado sob o n.°
xistente (nulo ou anulado) por sentença de
de
pelo Tribunal cl...

foi declarado ine
de
proferida
...,

VII
De nulidade de casamento católico
N.°
O casamento averbado sob o n.°
foi declarado nulo
(ou anulado) por sentença do tribunal eclesiástico, tornada executiva
por Acórdão da Relação d..., de
de
de

(

VIII
De sanação «iii radice»
N.°

O casamento averbado sob o n.°

foi sanado in radice

por dispensa de

Ix
De separação judicial de pessoas e bens ou só de bens
N.°
Decretada a separação judicial de pessoas e bens (ou
só de bens) entre os cônjuges do casamento averbado sob o n.’
por sentença de
de
transitada em
de
proferida pelo Tri
bunal d...

x
De reconciliação dos cônjuges
Homologada a reconciliação dos cônjuges a que se reporta
N.°
a separação averbada sob o n.°
por sentença de
de
de
transitada em

XI
De conversão da separação em divórcio
A separação de pessoas e bens averbada sob o n.”
foi
convertida em divórcio por sentença de
de
de
transitada
em

(
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XII
De óbito
N.°

Faleceu em

de

de

...,

na freguesia d..., concelho d...

XIII
Reconhecimento voluntário ou judicial e declaração
de maternidade
N.°
O pai (ou a mãe) é
e filiação).

(nome, idade, estado, naturalidade

XIV
De adopção
Decretada a adopção
N.°
(plena ou restrita), sendo adop
tante
(nome, idade, estado, naturalidade e filiação), por sentença
de
de
de
proferida pelo TribunaL d...
.,

XV
De conversão de adopção restrita em plena
N.°
A adopção averbada sob o n.°
adopção plena por sentença de
de
de

...

foi convertida em

...

XV’
De revogação de adopção restrita
N.°
A adopção averbada sob o n.°
sentença de
de
de

foi revogada por

XVII
De revisão de sentença da adopção plena
N.°
A sentença que decretou a adopção averbada sob o
foi revista por decisão de
de
de
proferida no sentido
(mencionar o conteúdo da decisão).
...,

de

792
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XVIII
De interdição ou inabilitação
N.°
interdito (ou inabilitado) por
(indicar a causa), por
sentença de
de
de
proferida pelo Tribunal d...
...

..

...

...

...,

xix
De ausência
N.°
Declarado ausente por sentença de
ferida pelo Tribunal d..
..

..

de

...

de

.,

pro

xx
De tutela, administração de bens ou curadoria
instituída
(tutela, administração de bens ou curadoria
provisória ou definitiva) por
(indicar a causa), nos termos da
sentença de
de
de
proferida pelo Tribunal d..., e nomeado
...

...

...

..

...,

(tutor, administrador ou curador) F
gerência em
de
de
...

tendo-se iniciado a

...

xx’
De morte presumida
N.°
Declarada a morte presumida, com data em
sentença de
de
proferida pelo Tribunal d...
de
...

...

por

...,

...

XXII
De inibição e suspensão do poder paternal
ou estabelecimento de providências limitativas desse poder
ao nascimento do inibido
Declarado
(inibido ou suspenso do exercício do poder
N.°
paternal), por sentença de
de
de
proferida pelo Tribunal d...
...

...

...

...

...,

ou
Estabelecidas providências limitativas do poder paternal
N.°
ao registado, por sentença de
de
de
proferida pelo Tri
bunal d...
...

.,.

...

...,

(
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XXIII
De regulação e homologação do acordo do exercício do poder
paternal e de inibição e suspensão desse poder e de providências
dele limitativas ao nascimento dos filhos
Regulado o exercicio do poder paternal (ou homologado
acordo do exercício do poder paternal), nos termos da sentença de
de
proferida pelo Tribunal d..
de
..,

...

ou
N.°
O
(pai ou mãe) foi
(inibido ou suspenso do exer
cício do poder paternal), nos termos da 5entença de
de
de
proferida pelo Tribunal d..
...

...

...

...

...

ou
N.’
Estabelecidas providências limitativas do poder paternal
a
(pai ou mãe), nos termos da sentença de
de
de
pro
ferida pelo Tribunal d...
...

...

...

..

...,

Indicar em qualquer dos modelos, sendo caso disso, a pessoa a
Nota.
quem o filho foi confiado, e o progenitor que exerce o poder paternal, se
no for a mesma pessoa.
—

XXIV

De extinção da tutela, administração de bens ou curadoria
ou de cessação da regulaçílo do exercício do poder paternal
Extinta a
N.°
(tutela, administração de bens ou curadoria),
a que se refere o averbamento n.°
por
(indicar o facto ou
a decisão que produziu o efeito referido).
...

...

...,

...

ou

N.°
Cessou a regulação do exercício do poder paternal, a
que se refere o averbamento n.°
por reconciliação dos cônjuges.
...

...,

XXV
De modificação da tutela, administração de bens ou curadoria
Modificada a
(tutela, administração de bens ou curadona), a que se refere o averbamento n.°
no sentido de
por
(identificar o facto ou decisão que produziu o efeito referido).
...

...,

...

794
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XXVI
De afastamento da presunção da paternidade
proferida pelo Tribunal
Por sentença de
de
de
N.°
d..., foi declarado que o(a) registado(a) não beneficiou da posse do
estado de filho(a) em relação ao marido (ou ex-marido) da mãe.
...

...

...

•..

XXVII
De mudança de nome
N.° ... Mudou o nome para

..

(despacho de

...

de ... de ...).

(

ou
Mudou o nome para ..., por efeito de
(estabeleci
N.
mento de filiação, adopção, casamento, etc.) a que se refere o aver
...

...

bamento n.°

B) Aos assentos de casamento
1

De casamento católico ao assento de casamento civit
N.°

Celebraram casamento católico em ... de ... de

...

na

freguesia d..., concelho d...

II
De dissolução por divórcio
Dissolvido por divórcio decretado por sentença de ... de
de
de ..., proferida pelo Tribunal d...

de ..., transitada em

...

...

1

III
De dissolução por óbito
Dissolvido por óbito do cônjuge
falecido em ... de ... de

...

(marido ou mulher),

IV
De dissolução de casamento católico
N.°
Dissolvido por decisão do tribunal eclesiástico, tornada
executiva por Acórdão da Relação d..., de
de ... de
...

...
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v
De nulidade de casamento católico
N.°
Declarado nulo por decisão do tribunal eclesiástico,
tor
nada executiva por Acórdão da Relação d..., de
de
de
...

...

VI
De sanaçíío «iii radice»
N.°

...

Por dispensa de

...

de

de

.

foi sanado

iii.

radice.

Vi’
De anulação, declaração de nulidade ou inexist
ência
de casamento civil
N.’
de

..

de

Anulado (declarado nulo ou inexistente) por senten
ça de
proferida pelo Tribunal d...
...,

VIII
De sanação de anulabilidade
Sanada a anulabilidade do casamento.
Ix
De separação judicial de pessoas e bens
ou só de bens
Decretada a separação judicial de pessoas
e bens (ou só de
bens) por sentença de
de
de
transitada em julgado em
proferida pelo Tribunal d...
...

x
Reconciliação dos cônjuges
de

...

de

Homologada a reconciliação dos cônjug
es por sentença de
transitada em
...,

XI
De conversão da separação em divórc
io
N.’
A separação de pessoas e bens averbada
sob o n.°
foi convertida em divórcio por sentença
de
de
de
tran
sitada em
...

...

...

...,
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XII
De ausência
O cônjuge
N.
de
por sentença de

(marido ou mulher) foi declarado ausente
proferida pelo Tribunal d...
de

xm
I)e convenção antenupcial
Celebrada convenção antenupcial, nos termos da escritura
Cartório d...
no
de
de
outorgada em
XIV
1)e alteração ao regime de bens convencionado
ou legalmente fixado
(convencionado ou legal), nos
Alterado o regime de bens
Cartório d...
no
de
de
em
ada
outorg
ra
escritu
da
termos
C) Aos assentos de óbito
1
De trasladação
Trasladado para o cemitério d...
II
De cremação ou incineração
Cremado (ou incinerado) e trasladadas as cinzas para o
N.°
cemitério d...
D) Aos assentos de perfilhação

1
Do assentimento do perfilhado
O perfilhado prestou assentimento em

de

de

ou
O assentimento do perfilhado foi reconhecido como pres
N.°
proferida pelo Tribunal d...
de
de
tado por sentença de
.,

(
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E) Modelos comuns aos diferentes assentos

1
De declaração de inexistência ou nulidade
e de cancelamento do assento
Declarado ínexistente (ou nLtlo) pelo fundamento de
e ordenado o seu cancelamento pelo Tribunal d...
ou
Ordenado o cancelamento com fundamento
pachode... de...de...

...,

por des

II
1)e rectificação
N.°

...

Rectificado no sentido de

...

(indicar a rectificação).

Observações
Os averbamentos são numerados pela forma indicada no modelo dos
livros de assentos, sendo a numeração privativa de cada assento.
2. Nos averbamentos que tiverem por base registos, boletins ou outros
documentos avulsos, antes do seu fecho far-se-ão, respectivamente, as seguintes
menções:
a) Assento n,°
de
ou Averbamento n.°
de
6) Boletim n.°
maço n.°
ano de
e) Documento n.°
maço n.°
ano de
...,

...,

...

ao assento de

...

...,

...,

30

Os averbamentos devem ser encerrados com a seguinte fórmula: «Em
de
4. No caso de simultaneamente haver de averbar-se mais do que um facto,
é conveniente que se lavre um só averbamento que os contenha, observando-se
na sua redacção o modelo correspondente a cada facto averbado. com as neces
sárias adaptações.
5•0 O averbamento
relativo a factos para os quais não se prescreva modelo
especial deve obedecer, com as indispensáveis adaptações, ao modelo da espécie
a que melhor se ajuste a natureza do facto que vai ser averbado.
6.0 Nos averbamentos de casamento, declaração de maternidade, perfilhação
e óbito lançados nos assentos de nascimento com base em boletim, a menção
deste será precedida da referência abreviada ao número, ano e conservatória
do assento que serviu de base a esse boletim.
d

...

. .
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Modelo de cédula pessoal
Papel de formato 2 A6 (148 mm
tipo e qualidade: EA, de 90 g,

x 210 mm).

República (escudo nacional) Portuguesa

Cédula pessoal
Ano de
(Série

...)

Nascimento
Sexo:
Nome
de ... de 1...
Data do nascimento:
Naturalidade: freguesia d..., concelho d...
Pai:
...

Natural da freguesia d...
concelho d...
Mãe:
Natural da freguesia d...
concelho d...
Assento de nascimento n.°
de... del9...

...

do ano de 1...
O ... do Registo Civil
(Assinatura do funcionirio
autenticada com o selo branco)

natural da freguesia
anos, no estado de
de
É filho de
Assento n.° ... do ano de
e de
d..., concelho d..., filho de
Conservatória d...
19... da
de...del9...
O ... do Registo Civil.
...,

..,

...

...

...

...

de 19..., na
de
Contraiu casamento .. em
natural da freguesia d..., concelho d... Assento n.°
de ... de 19...
Conservatória d
19... da
do Registo Civil,
O
...

...

...

...

...

com
do ano de

...,

l. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 9

799

Outros assentos

Averbamentos

Vistos de actualização e conferencia

Observações
l. A cédula pessoal será protegida por capa apropriada, em cujo verso
será impresso, por forma bem visível, o aviso seguinte: «Atenção. Ë conveniente
apresentar esta cédula sempre que se pretenda certidão do registo ou a prática
de acto de registo civil.»
2. O modelo da cédula pessoal é de impressão exclusiva.

Modelos de boletins para averbamentos
Formato A4 (210 mm x 297 mm).
Tipo e qualidade do papel: EA, de 71 g.

1

(a)
(Matiiz)

Ano de

...

Assento de casamento
Boletim n.°
C/N

Remetido à
Conservatória d...
para efeito de averbamento no
assento de nascimento fl.°
de
1..., referente a
..de...del9...
...

...

l. Sríc
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(Escudo naciona1

«o
Boletim de casamento para averbamento
no assento de naschnento
(Boletim)

Ano de
Assento de casamento
..

n.°
Boletim n.
•..

Averbado em

,,
..

/ 19...

Da
Conservatória cL.. para
a... Conservatória d...
Para efeito de averbamento na
margem do assento de nascimento
n.°
do ano de 1..., referente a
comunica-se que o registado
F
n... no dia
contraiu casamento
na
de 19... com F.
de
e de
tural d..., filho de
adoptou os
convenção
apelidos de
de... del9...
...

...

Devolvido o talão em

...

...,

...

...

-

-

(Talão
a devolver)

Ano de

Conservatória d... para
Conservatória d...
O casamento do assento referen
ciado à margem foi averbado no
do
assento de nascimento n.°
desta Conservatória aos
ano de
de... de 19...
Da

Assento de casamento
fl•°

Boletim n°
...

Data da devolução

../. .7 19...
C/N

(b)

a

-

. -

...

...

...

(1’)
(a) Esta margem, destinada a permitir o arquivamento dos talões e boletins
pelo sistema de pregagem em pastas, deve ter a largura mínima de 3 cm.
(b) Indicar a categoria do funcionário, cuja assinatura será autenticada com
o selo branco.

11
(a)
(Matriz)

Ano de
Assento de óbiton.°
Boletim n.°
O/N
•..

Conservatória
Remetido à . .
d... pata efeito de averbamento no
.. de
assento de nascimento n
1..., referente a...
...de...de19...
-

(

1

.
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(Escudo nacionalt

Boletim de óbito para averbamento
no assento de nascimento
(Boletim)

Ano de
Assento de óbito n.°
Boletim n.°
Averbado em
/ 19...
Devolvido o talão em
.../.../ 19...
O/N
.

.

Da ... Conservatória d... para
Conservatória d...
Para efeito de averbamento na
margem do assento de nascimento
n.° ... do ano de 1..., referente
de
anos, natural d...,
a F
filho de
e de
comunica-se
que o registado faleceu na freguesia
d.... concelho d..., às
horas e
minutos de
de ... de 19...
(b)
a

,,.

...

...

...,

...

(c)

...de...del9..,
(d)
(Talão
a devolver)

Ano de
Assento de óbito nY
Boletim n.
Data da devolução
/19...
O/N

Da ... Conservatória d... para
a ... Conservatória d...
O óbito do assento referenciado
à margem foi averbado no assento
de nascimento n.°
do ano de
desta Conservatória em
de
de 19...
O assento de casamento do fale
cido tem o n.°
do ano de
da
Conservatória d..
(d)
...

...

...

...

(a) Esta margem, destinada a permitir o arquivamento dos talões e boletins
pelo sistema de pregagem em pastas, deve ter a largura mínima de 3 cm.
(b) Se o falecido era casado, viúvo ou divorciado, referir o nome do último
cônjuge.
(c) Sendo o boletim remetido pela conservatória do casamento, indicar a
censervatória onde se encontra o assento de óbito.
d) Indicar a categoria do funcionário, cuja assinatura será autenticada com
o selo branco.

III
(a)
(Matriz)

Ano de
Assento de óbito n.°
Boletim n.°

O/C

Remetido à
Conservatória
d... para efeito de averbamento no
assento de casamento n.°... de 19...,
referente a
.de...del9...
...

l. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 9

$02

(Escudo nacional)

Boletim de óbito para averbamento
no assento de casamento
(Boletim)

Ano de
Assento de óbito n.°
Boletim n.°
Averbado cm . .1..

/

/ 19...

Devolvido o talão em
.../.../ 19...
O/c

Da .. Conservatória d... para
a ... Conservatória d...
Para efeito de averbamento, co
munica-se que F...., de ... anos,
natural d..., filho de ... e de
faleceu às ... horas e ... minutos
do dia ... de ... de 19..., na fre
guesia d..., concelho d..., no estado
com assento
de casado com F
de casamento lavrado nessa Con
servatória no ano de
de... del9’...

(

(is)

(Talão
a devolver)

Ano de
Assento de óbito n.°
Boletim n.
Data da devolução
.../.../ 19...
O/c

Conservatória d... para
Da
a ... Conservatória d...
O óbito do assento referenciado à
margem foi averbado no assento
de casamento n.° ... do ano de
desta Conservatória em ... de
de 19...
O assento de nascimento do fa
lecido tem o n.’ ... do ano de
da ... Conservatória d...
•..

(1)
(a) Esta margem, destinada a permitir o arquivamento dos talões e boletins
pelo sistema de pregagem cm pastas, deve ter a largura mínima de 3 cm.
(b) Indicar a categoria do funcionário, cuja assinatura será autenticada com
o selo em branco.
lv

(a)
(Matriz)

Ano de
Assento (ou averba
mento) de ...
Boletim n.°
Div.

Remetido à .., Conservafórja
d... para efeito de averbamento no
assento de ... n. ... de 19
re
ferente a
de...de 19..

(

1

.

Série
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(Escudo nacional

Boletim de averbamentos diversos
(Boletim)

Ano de
Assento (ou averba
mento) de ... n.°
Boletim n.°
Averbado em ... /. . ./
/ 19...
Devolvido o talão cm
.../.../ 19...
Div.

Da ... Conservatória d. . - para
a ... (‘onservatória d...
Para efeito de averbamento na
margem do assento de ... n.° ... de
19..., referente a f
comunica
-se que
conforme assento (ou
averbamento) n.° ... de
lavrado
nesta Conservatória em ... de
de 19...
..de...del9...

(h)
(Talão
a devolver)

Ano dc
Assento ou averba.
mento) de . -. o.’
Boletim n.°
Data da devolução

.1...!

iq...

Div.

Da ... Conservatória d... para
a ... Conservatória d...
O facto que consta do assento
(ou averbamento) referenciado à
margem foi averbado no assento
de ... n.° ... do ano de ... desta
Conservatória em ... de ... de 19...

(b)
(a) Esta margem, destinada a permitir o arquivamento dos talões e boletins
pelo sistema de pregagem em pastas, deve ter a largura mínima de 3 cm.
(b)’ Indicar a categoria do funcionário, cuja assinatura será autenticada com
o selo branco.

Modelo de boletim previsto no artigo 208.°
x 222 mm).
Tipo e quantidade do papel: EA, de 71 g.

1)imensões: 3 A7 (t05 mm

(Escudo naeional
Recebido o duplicado
em ./...! 19...
Comunicada a trans
crição ao pároco d...
em .../.../ 19...

19...
Assento
Boletim
11.0

Da ... Conservatória do Registo
Civil d... para o pároco d.. No dia ... de . . - de 19... foi
transcrito nesta Conservatória o
assento de casamento católico con
traído nessa paróquia por F.
e F.

o...

(Assinatura autenticada
com o selo branco)
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Modelo dos boletins previstos no artigo 276.°
Dimensões: A6 (105 mm x 148 mm).
Tipo e qualidade do papel: almaço, de 100 g.

1
(Escudo nacional

Boletim de nascimento
Conservatória do Registo Civil d...

(

Delegação/Posto d...
de 19..., nasceu um
horas e
minutos do dia
de
Às
natural da freguesia d..., concelho d..., a quem
indivíduo do sexo
e de
filho de
foi posto o nome completo de
de...del9...
...

...

...

...

...,

...,

...

o...

(Assinatura autenticada com o seu branco)

II
(Escudo nacional)

Boletim de óbito
(Serve de guia de enterramento)
Conservatória do Registo Civil d...
Delegação/Posto d...
horas e
minutos do dia
de
Às
filho de
e de
residente em
ceu
no cemitério d...
de... del9...
...

...,

...

...

...,

..

...

...,

fale
de 19..., em
que vai ser sepultado
...,

o...

(Assinatura autenticada com o seu branco)

Observação
Os elementos integradores do boletim podem ser completados, e ser alterada
a sua ordem, por forma a possibilitar a sua passagem por decalque do auto
de declaração conjunta de óbito e nos termos do artigo 257.°
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Modelo de ficha a que serefere o n.° 5 do artigo 267.°
Dimensões: 3 A7 (105 mm x 222 mm..
Tipo e quatidade do papel: EB, de 63

Diário

Registada no
sob o n.°
.

.

-

g.

Registada no Diário
sob o n.°
Conservatória
Registo Civil d...

N

Conservatória
do Registo Civil d...
Certid... de

...

de

A entregar em
de
de 19...
Depositou .$...
Requiitante,
...

..

...

...

Conservatória
do Registo Civil d...
Certid... de

...

de

A entregar em
de
de 19...
Depositou

O portador requi
sitou certid...
A entregar em
de...del9...
Preparo
de 19...
de
. .

...

...

...

. .

Modelos de certidão de narrativa
1) De nascunento
Certifico que no livro de assentos de nascimento arquivado nesta
Conservatória, referente ao ano de ..., freguesia d,.., existe um re
gisto n.° ..., do qual consta:
Nome completo do registado:
Sexo:
Data do nascimento: dia
do mês de ... do ano de
Naturalidade: freguesia d..., concelho d...
Paianos de idade, natural da freguesia d..., concelho d...
anos de idade, natural da freguesia d..., concelho d...
Avós paternos:
Akís maternos:
Averbamentos(mencionar os factos averbados e a sua data).
...

Nota.
A certidáo reproduzirá o texto do assento, integrado, sempre que
possível, com as alterações introduzidas por averbamento.
—

2) De casamento
Certifico que no livro de assentos de casamento arquivado nesta
Conservatória, referente ao ano de
freguesia d..., existe um registo
n.°
do qual consta:
...,

O nubenteA nubente

natural d
filho de
e de
natural d..., filha de ... e de
...

l. Série
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(b)
convenção antenupcial
(a),
Casamento
do mês... do ano de
Data da celebração: dia
Lugar:
Apelidos adoptados:
(mencionar os factos averbados e a sua data).
Averbamentos:
...

..

...

...

...

(a) Civil ou católico.
(b) Havendo escritura antenupcial, referir a respectiva escritura, com indi
cação da data e do cartório em que foi lavrada. Se do assento constar que
o casamento foi contraído sob o regime imperativo, referir o regime imposto,
bem como a convenção antenupcial, se indicada no assento.
A certidão reproduzirá o texto do assento, integrado, sempre qtie
Nota.
possível, com as alterações introduzidas por averbamento.
—

3) De óbito
Certifico que no livro de assentos de óbito arquivado nesta
freguesia d..., existe um
Conservatória, referente ao ano de
...,

registo n.°

...,

do qual consta:

Nome do falecido:
Idade:
Estado:
(a).
Naturalidade: freguesia d..., concelho d..
Pai:
...

Mãe:
do ano de
do mês de
Data do óbito: dia
Lugar: freguesia d..., concelho d...
Causa da morte:
(mencionar os factos averbados e a sua data).
Averbamentos:
...

...

..

(a) Se o falecido for casado, viúvo ou divorciado, indicar o nome completo
do último cânjuge.

4) De estabelecimento de maternidade ou perfilhação
Certifico que no livro de assentos de declaração de maternidade
e perfilhação arquivado nesta Conservatória, referente ao ano de
n.°
do qual consta:
existe um registo de
Nome do filho:
Data do nascimento: dia
do ano de
do mês de
Naturalidade: freguesia d..., concelho d...
Estado:
Nome da mãe ou do pai:
...

...,

...

Idade:

..

1
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Estado:
Naturalidade: freguesia d..., concelho d...
Filiaçào:
Data da declaraçào de maternidade ou da perfilhaçEo: dia
domês
do ano de
O perfilhado aceitou a perfilhação (a).
Averbamentos:
(mencionar os factos averbados e a sua data).
...

...

(a> Esta menção será feita quando constar do texto do assento da perfiffiação.

Observações
1. As certidões serão encerradas com a seguinte fórmula: «Por ser verdade,
mandei passar a presente certidão, que conferi, assino e vai atitenticada com
o selo branco
Conservatória do Registo Civil d
de
de 19...
O
(categoria e assinatura do funcionário).»
2. Dos assentos dos actos que anteriormente eram registados por essa forma
podem ser extraídas certidões de cópia integral ou fotocópias.
...

...
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei

n.°

380/82

de 15 de Setembro
1. O Decreto-Lei n.° 33/80, de 13 de Março, aprovou os Esta
tutos do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais e Estabelecimentos
Fabris das forças Armadas obrigando-se neles a sua revisão, antes
de decorridos 2 anos sobre a sua entrada em vigor.
2. A experiência vivida confirmou, plenamente, a validade dos
princípios norteadores da existência de 2 estatutos diferenciados para
o pessoal civil das forças armadas e que foram enunciados no
preâmbulo do Decreto-Lei n.° 33/80.
3. De facto, a organização das forças armadas exige, para o
cabal desempenho das missões que lhe estão confiadas, a integra
ção do pessoal civil na sua estrutura em apoio e complemento do
pessoal militar.
4. Este pessoal civil, ainda que diferenciado do militar, está
naturalmente envolvido no cumprimento das missões específicas das
forças armadas e delas faz parte integrante, pelo que deverão ser
atribuidos direitos e deveres condicionados pela natureza especial
da organização militar, nomeadamente para preservação da sua efi
ciência operacional, coesão e disciplina.
5. Sem prejuízo da sua inserção na estrutura militar, impõe-se
reconhecer diferenças qualitativas entre o pessoal civil dos estabe
lecimentos fabris e o dos serviços departamentais. De há muito
vêm sendo diferentes os sectores de actividade civil com que um
e outro se correlacionam para o efeito de fixação das respectivas
condições de trabalho, sendo também claras as marcas de uma
evolução tendencialmente distintas.
De facto, enquanto um, o pessoal civil dos estabelecimentos
fabris
e não só o das forças armadas, como também o do Estado
cm geral
revela crescente tendência para se aproximar do regime
fixado na legislação geral do trabalho, o outro tende a identificar-se
com o regime da função pública.
—

—,

6. Cumprindo, assim, a obrigatoriedade de dar execução ao
artigo l’l5.°, do Estatuto do Pessoal (‘ivil dos Serviços Departa
mentais das Forças Armadas aprovado pelo Decreto-Lei n.° 33/80,
de 13 de Março.
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7. O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a)
do n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0 É aprovado, em anexo a este decreto-lei, do qual faz
parte integrante, o Estatuto do Pessoal Civil dos $erviços Departa
mentais das Forças Armadas.
Art. 2.° É revogado o Decreto-Lei n.° 33/80, de 13 de Março,
no respeitante ao Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departa
mentais das Forças Armadas.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 20 de Julho
de 1982.
Promulgado em 11 de Agosto de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República,

ANTÓNIO RAMAI.Ho EANES.

ESTATUTO DO PESSOAL CIVIL
DOS SERVIÇOS DEPARTAMENTAIS DAS FORÇAS ARMADAS
CAPÍTULO 1
Âmbito de aplicação
Artigo

1.0

(Noção de pessoal civil dos serviços departamentais
das forças armadas)
1
O presente Estatuto aplica-se ao pessoal civil dos serviços
departamentais das forças armadas.
es,
2—Serviços departamentais das forças armadas são as unidad
alidade
person
sem
ou
com
s
armada
forças
das
serviços
e
organismos
jurídica que não sejam estabelecimentos fabris.
s
A designação de pessoal civil dos serviços departamentai
3
nem
es
militar
não
indivíduos
os
e
todos
abrang
s
armada
das forças
disci
militarizados que neles prestam serviço, sob a direcção e a
úrgãos.
plina dos respectivos
—

—

Artigo 2.°
(Derrogação ao regime geral)
O regime definido neste Estatuto poderá ser parcialmente
natureza
afastado em relação a certo pessoal, tendo em atenção a
—

(

1. Sr
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das funções desempenhadas, sendo, por tal motivo, estabelecidos
rcgimes especiais.
2— As derrogações facultadas pelo número anterior constarão
de diplomas próprios.
3
Consideram-se abrangidos pelas derrogações facultadas no
número anterior os regimes especiais já estabelecidos, por legislação
própria, nos aspectos nela expressamente contidos, para as seguintes
categorias de pessoal civil:
—

Magistrados judiciais e do Ministério Público;
Médicos;
Capelães;
Direcção de estabelecimentos de ensino:
Docentes Iprofessores:
J) Enfermeiros;
g) Técnicos auxiliares dos serviços complementares de diagnós
tico e terapêutica;
li) [nformática.
a)
b)
e)
cl)
e)

4— Os diplomas que estabeleçam as derrogações facultadas pelo
n.° 1 ou modifiquem os regimes especiais já existentes deverão res
tringir o afastamento em relação ao regime geral e aos aspectos
estritamente indispensáveis que decorram da especialidade das res
pectivas funções.

Artigo 3.°
(Contratos de tarefa e de prestação eventual de serviço)
Os serviços departamentais das forças armadas poderão
celebrar contratos de tarefa para a execução de trabalhos específicos,
sem retribuição hierárquica e com prévia estipulação de remunera
ção, não ficando este pessoal subordinado ao regime deste Estatuto.
2
Os serviços departamentais das forças armadas poderão
celebrar contratos para a prestação eventual de serviços, que revis
tam a natureza de trabalho subordinado, até um período máximo
de 3 meses, não renovável. obrigatoriamente reduzidos a escrito.
com dispensa do visto ou anotação do Tribunal de Contas e auto
rizados por despacho do respectivo Chefe de Estado-Maior.
—

—

ORDEM DO EXËRCITO N.° 9

I.’ Série

CAPITULO Ii
Constituição e cessação da relação de serviço
Artigo 4°
(Funcionários e agentes)
ente e a título
O exercício de funções com carácter perman
dá ao res
ção,
nomea
de
através
s,
definitivo em lugares dos quadro
nário.
funcio
de
ade
qualid
pectivo titular a
fora dos
O exercício de funções com carácter temporário e
2
rado
assegu
s,
quadro
dos
lugares
em
o,
quadros, ou, a titulo precári
a
titular
tivo
respec
dá
ao
o,
públic
direito
de
o
através de contrat
qualidade de agente.
ão
Os funcionários não perdem tal qualidade pela ocupaç
3
o.
precári
título
a
de outros lugares
1

—-

=

—

Artigo 5.°
(Recnjtamento
das à selec
1 —Recrutamento é o conjunto de acções destina
civiL
l
pessoa
como
ão
admiss
sua
a
para
atos
candid
ção de
gado da
encarre
smo
organi
pelo
2—O recrutamento será feito
l.
pessoa
gestão do respectivo
A selecção poderá revestir as formas seguintes:
3
—

a) Escolha;
b) Concurso documental;
c) Concurso de prestação de provas.
definidas
4—As formas de selecção consideradas no n.° 3 são
entar.
regulam
em diploma
Artigo 6.°
(Admissão)
acções
A admissão será efectuada no prosseguimento das
.
serviço
de
idades
necess
as
com
de selecção e de acordo
2——São requisitos gerais para admissão:
termos
a) Nacionalidade portuguesa originária, ou adquirida nos
da lei;
to na
h) Idade não inferior a 1$ anos, sem prejuízo do dispos
alínea a) do n.’ 5 deste artigo;
—

(

l. Série
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e) Sanidade mental e física para o desempenho das funções;
d) Ausência de condenação por crime que inabilite definitiva
mente para o exercício de funções públicas;
e) Cumprimento das obrigações consignadas na Lei do Serviço
Militar;
f) Habilitações escolares mínimas legalmente fixadas.

3
Para a admissão e o exercício de determinadas funções
poderão exigir-se requisitos especiais.
4—Em igualdade de condições, têm preferência no preenchi
mento de lugares de ingresso os funcionários ou agentes que, à
data da criação da vacatura do lugar, exercem actividade no orga
nismo ou serviço respectivo e preenchem os requisitos legais.
5
São condições de admissão de aprendizes, para além das
fixadas nas alíneas a), e) e d) do n.° 2, mais as seguintes:
—

a) Ter idade não inferior a 14 anos nem superior a 17 anos,
inclusive;

h) Possuir, como habilitações literárias mínimas, a escolaridade
obrigatória;
e) Comprometer-se a frequentar curso técnico adequado à res
pectiva aprendizagem.
Artigo 7.°
(Exercício (Ie funções por cidadãos estrangeiros)
Certas funções de carácter predominantemente técnico poderão
ser exercidas por cidadãos estrangeiros, nas condições definidas em
diploma regulamentar, devendo satisfazer os requisitos estabelecidos
nas alíneas b). e), d) e y) do n.° 2 do artigo anterior.

Artigo 8.°

(Coticeito e formas de provimento)
1 —Provimento é o acto, condicionado na sua eficácia pelo
visto do Tribunal de Contas e publicação no Díório da Reprblíca,
pelo qual alguém é designado para exercer funções de funcionário

ou agente.
2—São formas de provimento a nomeação e o contrato de
direito público.
3—A nomeação é uma forma privativa de provimento nos
lugares dos quadros.
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4—O contrato de direito público é uma forma de provimento
destinada à realização de actividades específicas e temporárias, com
sista a satisfazer necessidades para as quais o pessoal previsto nos
quadros se mostre, transitoriamente, insuficiente.
5—Quando a nomeação determine o ingresso no quadro, o
provimento terá carácter provisório durante 1 ano.
6—Findo o período referido no número anterior, a nomeação
será convertida em definitiva se o funcionário tiver classificação de
serviço não inferior a 3.
7— O funcionário que não obtiver a nomeação definitiva, será
exonerado ou regressará à anterior situação se já tiver aquela qua
lificação.

Artigo 9.°

(Efeitos de provimento)

i

O provimento confere o direito à investidura e, salvo o disposto
artigo J3n, implica o dever de tomar posse.

Artigo 10.°

CContrato de direito público)
Os chefes de estado-maior poderão autorizar contratos de
direito público obrigatoriamente reduzidos a escrito e celebrados
pelo prazo máximo de 1 ano, os quais poderão ser renovados,
até ao limite de 3 anos, com dispensa de qualquer formalidade,
salvo o visto do Tribunal de Contas.
2—Durante os primeiros 15 dias de vigência do contrato e
salvo se o contrário resultar de acordo escrito, qualquer das partes
pode denunciar o contrato, sem aviso prévio nem alegação de justa
causa, não havendo direito a qualquer indemnização.
3
A intenção de renovar o contrato deve ser transmitida por
escrito ao agente, com a antecedência mínima, relativa ao respec
tivo termo, de 15 dias, para os contratos de prazo inferior 6 meses,
ou de 30 dias, para os contratos de prazo superior, tendo-se o
contrato por renovado se, até ao respectivo termo, o agente não
comunicar, por escrito, a não aceitação da renovação.
4
Se o contrato for renovado até ao limite máximo de 3
anos e as necessidades de serviço se mantiverem, deve ser criado
o correspondente lugar no quadro e nele ser provido o agente.
5—Exceptuam-se do número anterior os contratos em tempo
parcial e os efectuados ao abrigo de legislação própria.
—

—-
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6—Se, terminado o prazo a que se refere o n.° 3, o agente
não for integrado no quadro, não poderão ser celebrados novos
contratos para o desempenho das mesmas funções, durante o período
de 1 ano.
Artigo 11.0
(Conceito de investidura e inicio de funções)
1 —A investidura consiste na atribuição do complexo de prer
rogativas, direitos, deveres e incompatibilidades inerentes aos fun
cionários e agentes e efectua-se através da posse e da outorga do
contrato.
2— No acto da posse deverá ser prestado compromisso de
honra nos seguintes termos:
Eu, abaixo assinado, afirmo, solenemente, pela minha honra,
que cumprirei, com lealdade, as funções que me são con
fiadas.
3
O início do exercício de funções conta-se a partir da inves
tidura, salvo quando a lei determine momento anterior.
—

Artigo 12.°
(Prazo de posse)
O prazo da posse será de 30 dias, contados a partir da
1
data da publicação do provimento no Diário da Reptíl)lica, ou da
cessação da prestação de serviço militar.
2—Este prazo poderá ser prorrogado, até ao máximo de 90
dias, por motivos ponderosos devidamente comprovados, nomeada
mente:
—

aj Por residência nas Regiões Autónomas dos Açores ou da
Madeira e dever tomar posse no continente e vice-versa;
b) Por doença;
c) Por caso fortuito, ou de força maior, que impeça o conhe
cimento do provimento e a apresentação, ao acto da posse,
no prazo legal.
3—Ao funcionário que, por motivo de acesso, deva tomar
posse no período referido no n.° 1, serão garantidos todos os direi
tos, designadamente no que respeita a vencimentos e antiguidades,
a partir da data da publicação da sua nomeação no Diário da Re
Ptíbtica.
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Artigo 13.°
(Renúncia à investidura)
É permitida a renúncia à investidura durante o prazo de posse,
mediante requerimento.
Artigo 14.°
(Falta de investidura)
A não comparéncia à tomada de posse implica a impossibilidade
de provimento durante 3 anos, salvo justo impedimento, devidamente comprovado.
Artigo 15
(Causas de cessação da relação de serviço)
1
Quando o provimento tiver sido feito por nomeação, a
de serviço cessa em caso de:
jurídica
relação
—

a) Morte;
b) Aposentação;
e) Exoneração;
d) Demissão;
e) Perda dos requisitos gerais de admissão previstos nas alí
neas a). e) e d) do n.° 2 do artigo 6°
2
A exoneração denomina-se voluntária quando a vacatura
do lugar é determinada por pedido do seu ocupante, e obriga
tória, quando a vacatura é determinada por imposição da adminis
tração.
3—A exoneração obrigatória tem lugar nos casos e nos termos
fixados na lei.
4—A exoneração voluntária está sujeita a um pré-aviso de
30 dias e poderá ser indeferida por virtude <te sério inconveniente
de serviço, devendo ser concedida logo que cesse a causa impeditiva
e, em qualquer caso, decorrido o prazo de 90 dias, a partir da
data do pré-aviso.
5—A exoneração voluntária poderá, designadamente, ser con
dicionada nos seguintes casos:
—

a) 1-laver inqu.rito ou sindicância aos serviços de que o impe
trante faça parte, ou estar em curso processo disciplinar em
que ele seja arguido;
b) Não satisfação dos prazos de garantia ou das indemnizações
fixadas em diplomas regulamentares, nos termos dos quais

1. Série
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o impetrante haja frequentado cursos, estágios, ou outras
formas de valorização profissional, facultadas pelas forças
armadas.
6—Quando o provimento tiver sido feito por contrato de
direito público, a respectiva relação jurídica cessa nos casos pre
vistos nas alíneas a), b) e e) do n.° 1 e ainda por:

a) Métuo acordo:
b) Rescisão;
c) Caducidade.
7

—

A rescisão do contrato pode revestir as seguintes formas:

a) Acto unilateral da administração, com fundamento em justa
causa, apurada em processo disciplinar;
b) Acto unilateral da administração, com obrigação de paga
mento dos vencimentos e quaisquer subsídios complementares
devidos até ao termo do contrato;
e) Acto unilateral do agente, mediante pré-aviso, de 8 dias, para
os contratos de prazo inferior a 6 meses, ou 60 dias, para
os contratos de prazo superior, salvo estipulação em con
trário;
d) Acto unilateral do agente, sem pré-aviso, com fundamento
em justa causa, de acordo com legislação regulamentar.
8
A caducidade é forma de cessação de vigência do contrato
pelo decurso do seu prazo.
—

Artigo 16.°
(Situações especiais dos fwicionários)
1
(s funcionários poderão exercer, temporariamente, funções
em regime de destacamento, requisição, comissão de serviço, inte
rinidade e substituição.
2—Na situação de destacamento, o funcionário não ocupa
lugar no quadro, é pago pelo organismo ou serviço de origem, não
podendo o lugar de que é titular ser preenchido por qualquer
forma.
3
Na situação de requisitado, o funcionário não ocupa lugar
—

—

do quadro, é pago pelo organismo ou serviço requisitante e man

têm a titularidade do lugar de origem, que poderá ser provido
interinamente.
4—A comissão de serviço implica provimento e investidura
num lugar do quadro e, durante tal situação, o funcionário man
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tém o direito ao lugar de origem, que pode, entretanto, ser pro
vido interínamente.
5
A situação de interinidade implica o provimento e inves
tidura em lugar vago ou cujo titular se encontre impedido.
6— A substituição destina-se a assegurar o desempenho de
determinadas funções que, temporariamente, não estejam a ser exer
cidas, por vacatura do lugar ou impedimento do respectivo titular.
A substituição visa o exercício exclusivo das funções corres
pondentes àquele lugar, com a duração máxima de 6 meses, prorro
gável por igual período. e de uma só vez, dentro do mesmo quadro,
em categoria superior à anteriormente exercida pelo funcionário e
dará direito à diferença de vencimentos.
Quando não resu]te directamente de disposição legal, implica
designação do funcionário, por despacho do respectivo comandante,
director ou chefe, de acordo com as normas regulamentares vigen
tes para o efeito, independentemente de qualquer outra formalidade.
—

Artigo 17.°

(Princípios comuns às situações especiais)
l—O tempo de serviço em qualquer das situações previstas
no artigo anterior considera-se, pata todos os efeitos, como pres
tado no lugar de origem.
2—Qualquer das situações mencionadas, salvo a de substituição,
só poderá verificar-se mediante acordo dos dirigentes dos serviços
interessados e prévio consentimento do funcionário, que deve pos
suir as habilitações legalmente exigidas para o desempenho do cargo.
O direito a quaisquer benefícios sociais adquiridos pelo
3
funcionário, à data da constituição de alguma das situações previstas
no artigo anterior, mantém-se, desde que o interessado não renuncie
expressamente aos mesmos.
4—Cada uma das situações referidas no artigo anterior terá
a seguinte duração:
—

a) O destacamento não poderá exceder 6 meses, prorrogáveis
por uma única vez, sem prejuízo da situação do funcionário
perante o serviço de origem, que continuará a assegurar-lhe
as respectivas remunerações;
b) A requisição não poderá exceder a duração de 1 ano, prorro
gável por uma só vez;
c) O período da comissão de serviço será previamente acordado
entre os respectivos serviços.

5
A cessação da comissão de serviço por tempo indeterminado
exige, em qualquer circunstância, o pré-aviso de 30 dias.
—

1. Série
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Artigo 18.°
(Aprendizagem)
1
A admissão de aprendizes far-se-á por contrato de direito
público, respeitando o que a legislação geral contemple sobre o tra
balho de menores.
2—O contrato referido no número anterior tem a duração de
1 ano, e poderá, com derrogação do disposto no n.° 3 do artigo 10°,
ser sucessivamente renovado, até ao máximo de 4 anos.
3
A renovação do contrato só terá lugar mediante a satisa
ção cumulativa das seguintes condições:
—

—

a) Assiduidade ao serviço;
b) Bom comportamento disciplinar;
e) Bom aproveitamento na aprendizagem;
d) Bom aproveitamento escolar.
4—O período de aprendizagem considera-se terminado logo
que o aprendiz perfizer 18 anos de idade.
Concluída a aprendizagem com bom aproveitamento, os
5
aprendizes terão preferência no provimento em lugares dos respec
tivos quadros.
6—A admissão e a selecção de aprendizes é disciplinada por
diploma regulamentar.
—

CAPITULO III
Carreiras e quadros
Artigo 19.°
(Regime de carreiras)
O regime de carreira é ssegurado ao pessoal civil com a qua
lidade de funcionário.
Artigo 20.°

(Exclusão do regime de carreiras)
Não é aplicável o regime de carreira a lugares do quadro
dirigente.
2— A definição de pessoal dirigente, bem como as condições
de provimento, remuneração, actividade e cessação de funções, são
fixadas em diploma regulamentar.
—
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Artigo 21.°
(CIassificaço das carreiras)
1

—

As carreiras poderio ser:

a) Verticais, se compreendem lugares de diferente conteúdo fun
cional, fazendo-se o acesso através de sucessivos graus;
b) Horizontais, se apenas compreendem lugares de idêntico con
teúdo funcional, fazendo-se o acesso através de sucessivos
escalões, integrados no mesmo grau.

2—As categorias que apenas se desenvolvem em carreiras hori
zontais so fixadas em diploma regulamentar.
Artigo 22.°

(Estrutura das carreiras)
Diploma regulamentar, estabelece a estrutura das diversas car
reiras e a sua distribuição por níveis, bem como o número de
graus e escalões que, respectivamente, compreendem.
Artigo

23.0

(Elementos estruturais)
1 —O nível integra o con’mto de graus de conteúdo funcional
diferente, para os quais é exigida formaçao de base considerada
equivalente.

2—O grau indica a diferença de conteúdo funcional dos di
versos lugares de uma carreira, podendo também, em alguns casos,
traduzir a maior autonomia, responsabilidade e complexidade das
funções exercidas.

3
O escaldo define, em cada grau, a diferença de experiência
e mérito profissional dos funcionários da mesma categoria.
—

4—Categoria é a designação que identifica cada grau de uma

carreira.
Artigo 24.

Acesso nas carreiras
1 —O acesso nas carreiras far-se-á pelas seguintes modalidades:

a) Progressão;
b) Promoção.

1. Sric
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A progressão vrifica-sc nas carteiras que contêm lugares
de idêntico conteúdo funcional.
3
A promoção verifica-se nas carreiras que contêm lugares
d diferente conteúdo funcional.
•2

—

Artigo 25°
(Progresso
1
A progressão faz-se pelo acesso aos escalões imediatamente
superiores previstos para cada categoria, por exercício de direito
próprio.
2— A progressão nas carreiras horizontais processa-se de acordo
com regras definidas em diploma regulamentar.
A progressão será condicionada pelas disposições do n.° 5
3
do artigo 82.°
t
—

—

Artigo 26.°

Promoçío
A promoção faz-se peio acesso a lugar do grau seguinte
da respectiva carreira, dependendo da verificação cumulativa das
seguintes condições:
—

a) Existência de lugar vago;
h) Tempo mínimo de serviço efectivo, no grau em que o fun
cionário se encontra:
e) Selecço, de acordo com unia das modalidades seguintes:
1) Concurso documental;
2) Concurso de prestação de provas:
3) Escolha que incidirá, predominantemente, sobre o trabalho
produzido e as indicações constantes no registo biográ
fico;
4) Antiguidade;

d) Classificação de serviço, conforme estabelecido no n.° 5 do
artigo 82.°
2— Os concursos serão abertos, em regra, apenas ao pessoal do
respectivo quadro e carreira.
3
Os lugares de acesso a preencher por promoção, devem
ser divulgados, pela forma mais adequada, com vista ao seu conhe
—
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cimento por todos os funcionários que possuam os requisitos ne
cessários.
4— São estabelecidas por diploma regutamentar:
a) A possibilidade de preenchimento de lugares de acesso por
indivíduos estranhos à respectiva carreira, nomeadamente
quando não exista pessoal civil das forças armadas possui
dor da qualificação necessária para o desempenho das res
pectivas funções;
b) As condições em que se efectuam as várias modalidades de
promoção, tendo em atenção que a promoção por escolha
terá carácter de menor frequência.

Artigo 27.°
(Mudança de carreira)
As condições em que poderá verificar-se a mudança de carreira,
quer dentro do mesmo nível, quer de nível para nível, são esta
beleciclas em diploma regulamentar.

Artigo 28.°
(Quadros
1
Os quadros devem ser estruturados de acordo com as ne
cessidades permanentes dos serviços.
2— O número de lugares dos quadros deve ser discriminado
por graus e categorias.
3
Os quadros dos serviços departamentais serão:
—

—

a) Privativos, sempre que se trate de funções cuja especializa
ção a tal obrigue ou que respeitem a unidades orgânicas
definidas em diploma regulamentar;
1,) Gerais, nos casos restantes.
4

—

a)
b)
c)
d)

Haverá os seguintes quadros departamentais gerais:

Do
Do
Da
Da

Estado-Maior-General das Forças Armadas;
Exército;
Marinha;
Força Aérea.

1. Sric
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OAPITULO IV
Direitos e deveres

SECÇÃO 1
Direitos
Artigo 29.°
(Direito à retribuição)

O pessoal civil tem direíto. em contrapartida do trabalho
prestado, a uma retribuição que atenda à sua qualificação profis
sional, à natureza e condições em que é prestado e ao nível geral
dos salários praticados na função pública.
1

—

2—A retribuição compreende a remuneração de base e todos
os complementos e suplementos legalmente fixados.
Em regra, a retribuição será paga mensalmente.
3
4—Para todos os efeitos legais, desígnadamente para a deter
minação dos acréscimos devidos por trabalho extraordinário, noc
turno e por turnos, o cálculo valor/hora, da remuneração de base,
V x 192
sendo V o vencimento
será feito através da fórmula Vii
52 x N
ou a remuneração mensal e N o número de horas correspondentes
ao período normal de trabalho semanal.
A fórmula referida no número anterior servirá, ainda, de
5
base ao cálculo da remuneração correspondente a qualquer outra
fracção de tempo de trabalho.
—

,

—

Artigo 30.°

(Condições de prestação de trabalho)
Ii
O pessoal civil tem o direito de exercer a sua actividade
em condições de higiene, segurança e moralidade.
2—As mulheres, durante a gravidez e após o parto, os defi
cientes e demais pessoal que dcsempenhe actividades violentas ou
prestadas em condições insalúbres, tóxicas e perigosas, têm direitos
especiais quanto às condições de prestação de serviço, de acordo
com o regulamento para cada caso.
Os aprendizes têm igualmente direito a condições especiais
3
de prestação de trabalho, de acordo com a legislação regulamentar.
—

—
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Artigo 31.°

(limites máximos de duração da prestação de trabalho)
1 —A duração normal da prestação de serviço semanal não
pode exceder os limites máximos legalmente estabelecidos, não sendo
exigível ao pessoal a prestação de trabalho fora desses limites, salvo
nos casos excepcionais expressamente previstos.

2
O serviço prestado para além dos limites máximos da du
ração normal estabelecida, dá direito a um acréscimo de remune
ração.
3
A isenção do horário de trabalho, a conceder apenas em
casos excepcionais e de acordo com legislação regulamentar, dá
direito a um acrésmio de remuneração, quando implique prestação
de serviço para além do período normal de trabalho.
Salvo nos casos excepcionais devidamente justificados, o
4
período total, normal e extraordinário de trabalho diário não po
derá exceder 9 horas e 30 minutos.
Poderá ser concedida isenção do período normal de tra
5
balho, apenas cm casos excepcionais e de acordo com legislação
regulamentar.
—

—

—

—

Artigo 32.°
(Direitos quanto à carreira)
1
O pessoal civil tem direito, segundo a sua capacidade, com
petência profissional e tempo de serviço, atendendo aos condiciona
mentos dos respectivos quadros, ao acesso dentro da sua carreira,
bem como ao exercício de funções adequadas à sua categoria.
2—Tem igualmente direito a ser transferido, dentro do respec
—

tivo quadro, bem como a permutar os respectivos lugares, desde
que reúna as necessárias condições para o efeito e do facto não
resultem inconvenientes para o serviço e prejuízo para terceiros.

Artigo 33.°
(Descanso semanal)
O pessoal civil tem direito a um período de descanso sema
nal que será, no máximo, de 2 dias. um dos quais obrigatório e
—

o outro, se o houver, complementar.
2—O dia de descanso semanal obrigatório

o domingo.

é, em princípio,
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3
O dia de descanso semanal complementar, quando o houver,
será estabelecido segundo as conveniências de serviço.
4— O pessoal que trabalha em regime de turnos rotativos deve
ter o dia de descanso semanal obrigatório coincidente com o do
mingo, pelo menos, de 7 em 7 semanas.
5
O trabalho prestado em período de descanso semanal, ou
em dia feriado, dá direito a um acréscimo de remuneração.
—

—

Artigo 34.°
(Férias anuais)
1
O pessoal civil tem direito, anualmente, a um período de
férias remuneradas, de 26 ou 22 dias úteis, consoante haja 1 ou
2 dias de descanso semanal, salvo as reduções legalmente previstas.
2—O período de férias não poderá, em qualquer caso, por
motivo das reduções legalmente previstas, ser inferior a $ ou 7 dias
úteis, consoante os funcionários tenham direito a 26 ou 22 dias
úteis de férias.
3
No ano de admissão haverá direito a um período de férias
proporcional ao número de meses completos de serviço que se per
fizerem em 31 de Dezembro desse ano.
4— Os agentes com contrato inferior a 1 ano têm direito a
um período de férias proporcional ao número de meses completos
de serviço.
5
O direito a férias deve efectivar-se de modo a possibilitar
a recuperação física e psíquica do pessoal e assegurar-lhe condições
mínimas de disponibilidade pessoal, de integração na vida familiar
e de participação social e cultural.
6—As férias poderão ser interrompidas por motivo de doença,
desde que esta seja devidamente comunicada, sendo o seu prosse
guimento condicionado às necessidades e razões de serviço.
7— Os princípios previstos nos números anteriores são desen
volvidos em diploma regulamentar que deve, nomeadamente, esta
belecer normas sobre interrupção e acumulação de férias, marcação
e alteração do respectivo período e efeitos da cessação e da sus
pensão da prestação de serviço.
——

—

—

Artigo 35.°
(Faltas e licenças)
O pessoal civil tem direito à justificação de faltas e a gozar
licenças normais e especiais.
—
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2
Consideram-se justificadas, desde que observados os respec
tivos preceitos regulamentares, as falias dadas pelos motivos se
guintes:
—

a) Por conta do período de férias;
b) Assistência inadiável a membros do agregado familiar ou a
pessoas que com ele coabitem habitualmente;
e) Prestação de provas escolares ou profissionais;
d) Doença ou isolamento profiláctico;
e) Tratamento ambulatório:
1) Dávida de sangue;
g) Cumprimento de obrigação legal ou equiparada:
h) Caso fortuio ou de força maior.
As licenças normais podem ser gozadas por ocasião de:

3

a) Casamento;
b) Maternidade;
e) Falecimento de familiares.
4—Além das licenças normais, o pessoal civil pode gozar as
seguintes licenças especiais:
a)
b)
c)
d)

Licença
Licença
Licença
Licença

de meio tempo;
por doença;
sem vencimentos;
ilimitada.

Artigo 36.°
(Pessoal estudante)
O pessoal estudante tem direito a um regime de trabalho espe
cial, que se traduz em facilidades para frequência de aulas, prestação
de provas de avaliação, exames, férias e licenças, orientado pelos
princípios definidos na lei geral e estabelecido por diploma regula
mentar.

Artigo 37.°
(Direito à segurança do emprego)
1
O pessoal civil tem direito à segurança no seu emprego,
não podendo ser privado dele, a não ser nos casos e nas condições
previstos na lei.
—

Séri
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2— A extinção ou redução de quadros, em virtude de reorga
nização ou extinção de serviços, não implica, para o respectivo
pessoal, perda ou diminuição dos direitos adquiridos, mas vincula-o
à aceitação das reclassificações profissionais que aquelas medidas
determinem.
3
A colocação do pessoal a que se refere o número anterior
é objecto de regulamentação que assegure a sua transferência obri
gatória para outros serviços ou institutos públicos.
—

Artigo 38.°

(Direito à segurança social)
1
O pessoal civil tem direito a um regime de segurança social,
que lhe garanta, a si e aos seus familiares, assistência e previdên
eia sociais, nos casos ]egalmente previstos.
2—As regalias concedidas serão mantidas, dentro de uma polí
tica de progressiva uniformização e generalização, num sistema de
segurança social unificado.
—

SECÇÃO II
Deveres
Artigo 39.°
(Deveres gerais)
São deveres do pessoal civil:
a) Defender o interesse público, tal como é definido, nos termos
da lei, pelos órgãos competentes;
b) Cumprir as leis e os regulamentos militares, na parte que
lhes é aplicável;
c) Comparecer nos locais de trabalho às horas legalmente esta
belecidas e permanecer no exercício das suas funções durante
os períodos de duração do trabalho;
d) Exercer as funções que lhe estão confiadas com toda a sua
inteligência, zelo e aptidão e proceder nesse exercício com
honestidade, rectidão e imparcialidade;
e) Cumprir, com exactidão e oportunidade, as ordens relativas
ao serviço, emanadas dos legítimos superiores hierárquicos;
j’) Cumprir rigorosamente as normas de segurança
militar e
manter sigilo, quanto aos factos de que tome conhecimento,
por virtude do exercício das suas funções:
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g) Respeitar e agir lealmentc para com os superiores, subordina
dos ou outros de hierarquia igual ou inferior, tanto no ser
viço, como fora dele;
Ii) Proceder com urbanidade nas relações entre si e com o
público;
i) Entreajudar-se na medida em que o exija o interesse do
serviço;
j) Cumprir rigorosamente as normas de segurança e higiene
estabelecidas:
1) Actuar com isenção e independência, sem subordinação a
quaisquer orientações de natureza ideológica ou partidária.

Artigo 40.°

(Dever de obediência)
O cumprimento das ordens emanadas do legítimo superior
hierárquico é obrigatório, desde que revistam a forma legal, sejam
dadas em matéria de serviço e se integrem no conteúdo funcional
do cargo desempenhado.
2— m caso de dúvida sobre a legalidade ou autenticidade da
ordem ou quando da sua execução possam resultar graves danos,
o funcionário ou agente, antes de a cumprir, pode exigir a sua
transmissão ou confirmação, por escrito, reclamando depois, se o
entender.
O dever de obediência cessa sempre que o cumprimento das
3
ordens ou instruções, implique a prática de qualquer crime.
—

—

Artigo 41.°

(Dever de sigilo
1 —Ë vedada ao pessoal civil a divulgação de factos de que
tome conhecimento por virtude dc, exercício das suas funções, salvo
quando, por lei ou determinação superior, estiver autorizado a
revelá-los.
2— O dever de sigilo cessa quando estiver em causa a defesa
do piláprio, em processo disciplinar ou judicial e em matéria rela
cionada com o respectivo processo.
3—Este dever permanece, mesmo depois de haver cessado o
exercício das suas funções.

l. Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 9

831

Artigo 42.°
(Proibição de acumulação dc cargos públicos)
É proibida a acumulação de lugares ou cargos públicos,
salvo no caso em quc o funcionário ou agente possa cumprir os
horários correspondentes a cada uma das funções exercidas e se
verifique, ainda, uma das seguintes condições:
—

a) inerência das funções;
b) Carência de pessoal devidamente habilitado para o exercício
dessas funções;
c) Complementaridade da actividade ou actividades secundárias,
relativamente à actividade principal.
2— As falsas declarações, prestadas no pedido de autorização
para a acumulação de lugares ou cargos públicos, serão punidas
nos termos da lei pena], sem prejuízo de procedimento disciplinar.
Artigo 43.°
(Incompatibilidade de exercício de actividades privadas)
Não é permitido ao funcionário ou agente o exercício de
actividades privadas, quando se revele incompatível com o cumpri
mento dos deveres estabelecidos na lei e, ainda, quando:
—

a) Tenham horário coincidente com o do respectivo serviço;
b) Sejam susceptíveis de comprometer a isenção exigida ao exer
cício das respectivas funções.
2
O exercício de actividades privadas, implica prévia auto
rização superior.
—

CAPíTULO V
Responsabilidades e garantias
Artigo 44.°
(Princípios gerais)
O pessoal civil é responsável civil, criminal e disciplinarmente, pelas suas acções e omissões de que resulte a violação de
direitos ou interesses legalmente protegidos.
2— A responsabilidade disciplinar é independente da responsa.
bilidade criminal, salvo se respeitar a factos que sejam simultanea
mente infracções disciplinares e crimes essencialmente militares.
—
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apreciada nos termos
3—A responsabilidade chil e criminal
da lei geral e dos demais preceitos deste capítulo.
É excluída a respc)nsabilidade civit e disciplinar do pessoal
4
civil que actue no cumprimento de ordens ou instruções a que
deva obediência, desde que, sendo caso disso, delas tenha reclamado
ou exigido a sua transmissão ou confirmação, por escrito.
Artigo 45.°
(Garantias fundamentais)
—-As diversas responsabilidades referidas no artigo anterior
serão apreciadas e decididas segundo a lei em vigor à data da prá
tica dos actos de que emerjam.
São ainda garantias fundamentais do pessoal civil:
2
-—.

a)
1)
c)
d)

Os meios graciosos de impugnação;
O recurso contencioso e demais vias jurisdícionais;
O exercício individual ou colectivo do direito de petição;
Quaisquer outras resultantes dos preceitos constitucionais,
bem como de outras normas, gerais e especiais, aplicáveis.

O exercício das garantias referidas no número precedente
será sempre condicionado à salvaguarda da eficiência da organiza
ção militar e preservação dos valores que a informam.
3

—

Artigo 46.°
(Responsabilidade civil)
1 —Sem prejuízo do disposto neste Estauto, quanto a direito
de regresso, as forças armadas e as demais pessoas colectivas de
direito público por elas tuteladas, são solidariamente responsáveis
com os seus funcionários ou agentes, nas condições gerais do di
reito, pelos danos causados a terceiros durante o exercício das suas
funções, e por causa desse exercício.
2—São da exclusiva responsabilidade dos funcionários e agen
tes os danos causados por estes a terceiros, fora do exercício das
suas funções ou durante o exercício das mesmas, mas não por
causa desse exercício.
Os funcionários e agentes são civilmente responsáveis, pe
3
rante as forças armadas ou demais pessoas colectivas de direito
público por elas tuteladas, pelos danos que lhes causarem em vir
tude de factos ilícitos, praticados fora do exercício das suas fun
ções ou, durante esse exercício, mas não por causa dele.
—
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4—Pelos danos referidos no número anterior, causados em
virtude de factos ilícitos praticados durante o exercício das suas
funções, o funcionário ou agente só será responsável quando tiver
agido dolosamente ou com zelo e diligência manifestamente infe
riores àqueles a que estava obrigado em razão do seu cargo.
Artigo 47.°

(Direito de regresso)
1
O direito de regresso das forças armadas ou das demais
pessoas colectivas de direito público por elas tuteladas, contra o
funcionário ou agente, será determinado em função do seu grau
de responsabilidade.
2—O direito de regresso será integral no caso de procedimento
doloso do funcionário ou agente, bem como de violação dos direi
tos, liberdades e garantias constitucionalmente estabelecidos.
3 —Não haverá direito de regresso no caso de responsabilidade
fundada no risco ou decorrente da prática de actos lícitos.
—

Artigo 48.°
(Responsabilidade criminal
e efeitos do processo criminal em processo disciplnar)
1
O funcionário ou agente não poderá, em razão dessa qua
lidade, ver aumentada a medida legal de qualquer pena.
2— A sentença criminal condenatória constituirá caso julgado
em processo disciplinar, quanto à existência material e autoria dos
factos imputados ao funcionário ou agente.
3
A sentença criminal absolutória constituirá, em processo
disciplinar, presunção legal ilidível, quanto à inexistência dos factos
imputados, ou à sua não prática pelos respectivos arguidos, con
forme o que haja sido julgado.
—

—

Artgo 49°

(Responsabilidades e garantias disciplinares)
Os funcionários ou agentes são disciplinarmente responsáveis
perante as forças armadas, representadas para o efeito pela respec
tiva hierarquia, pelas acções ou omissões que lhes sejam imputáveis
e que hajam praticado com infracção dos deveres gerais ou espe
ciais estabelecidos nas leis e disposições aplicáveis.
—
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2
Os deveres do pessoal e as normas disciplinares devem ser
estabelecidos em termos claros e precisos, com vista a evitar toda
a ambiguidade ou diversidade de interpretações.
3
As normas e os procedimentos disciplinares devem respeitar
a vida privada do pessoal.
4— O funcionário ou agente condenado por facto criminal,
sem relação com as respectivas funções oficiais, não deve ser igual
mente passível de sanções disciplinares, a menos que tal conena
ção ponha em causa a sua capacidade de agir, enquanto elemento
do pessoal civil dos serviços departamentais das forças armadas.
5
O pessoal civil, porque integrado na estrutura das forças
armadas, deve ter sempre presente que isso o vincula à organização
militar e o obriga a prestigiá-la e a defendê-la, designadamente na
preservação dos seus valores éticos, da sua coesão, unidade e dis
ciplina.
—

—

—

CAPITULO VI

Condições da prestação de trabalho
Artigo 50.°
(Horário de trabalho)
1 —Entende-se por horário de trabalho a determinação das
horas de início e termo do período de trabalho normal, referido
ao dia e à semana, bem como dos intervalos de descanso diário
e semanal.
2— A fixação do horário de trabalho compete ao respectivo
chefe do estado-maior ou entidade por ele designada.
3 —Poderão ser admitidos regimes de horários flexíveis nos
casos em que a natureza do serviço o permita, uma vez realizadas
as condições para o conveniente controle da sua execução.

Artigo 51.°
(Período normal de trabalho)
O período normal de trabalho é o número de horas de
trabalho, diário, semanal ou mensal, que o pessoal civil está obri
gado a prestar de acordo com o fixado no artigo 31.’
2— O período normal de trabalho para o pessoal civil é esta
belecido pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
—•
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3
Salvo casos especiais, abrangidos por disposições legais ex
pressas em contrário, o período normal de trabalho deve ser igual
para todo o pessoal do mesmo departamento, independentemente
da sua categoria profissional.
4—-Transitoriamente, mantém-se o período de trabalho actua]mente em vigor, devendo, progressivamente, tender-se para a igual
dade referida no n.° 3 sem prejuízo, porém, do prescrito no n.° 2.
Poderão fixar-se períodos normais de trabalho diferentes,
5
desde que tomados em conta nos respectivos critérios para a fixa
ção de remunerações.
6—O trabalho a tempo parcial pode ser concedido ao funcio
nário que o requeira e nas condições definidas em diploma regula
mentar.
—

—

Artigo 52.°
(Trabalho por turnos)
1 —Sempre que o período de funcionamento do organismo ultra
passe os limites máximos do período de trabalho, poderão ser orga
nizados horários de trabalho por turnos, que são havidos como
períodos normais de trabalho.
2—As escalas de turnos rotativos só poderão prever mudanças
de turnos após os períodos de descanso semanal nelas previstos.
3 —O pessoal, mesmo que para tal não tenha dado o seu
acordo, poderá ser obrigado à prestação de trabalho neste regime,
durante um período não superior a 6 meses, salvo razões ponde
rosas e superiormente aceites, que justifiquem a sua escusa.
4— No trabalho por turnos haverá um intervalo de descanso
para refeições, no próprio local de trabalho, não inferior a 30
minutos, que se considera tempo de trabalho.
5
O trabalho por turnos confere direito a um acréscimo de
remuneração.
—

Artigo 53.’
(Horário diferenciado)
Quando razões de funcionamento de algum organismo o jus
tifiquem, poderão ser estabelecidos horários diferenciados para os
seus vátios serviços, ou, ainda, para pessoal do mesmo serviço.
Artigo 54,°
(Trabalho extraordinário)
Considera-se trabalho extraordinário o prestado fora do
período normal de trabalho, nos dias de descanso semanal e feriados.
—
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2— Quando o pessoal preste horas extraordinárias, não poderá
entrar ao serviço sem que antes tenham decorrido, pelo menos,
8 horas.
Salvo razões ponderosas e superiormente aceites, o pessoal
3
não poderá escusar-se à prestação de trabalho extraordinário.
—

Artigo 55.°

(Trabalho nos dias de descanso semanal)
O trabalho prestado nos dias de descanso semanal obriga
tório dá direito a descansar 1 dia, nos 3 dias seguintes, sem pre
juízo da retribuição normal.
2— O disposto no número anterior só é válido desde que o
período de trabalho prestado seja superior a 4 horas.
O trabalho prestado no dia de descanso semanal, ou nos
3
feriados, não pode exceder o período de trabalho diário normal.
—

-—

Artigo 56.°
(Trabalho nocturno)
1
Considera-se nocturno o trabalho prestado no período que
decorre entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte.
2—Os aprendizes não podem prestar trabalho nocturno.
3
O trabalho nocturno dá direito a um acréscimo de remu
neração.
—

—

Artigo 57.°

(Limites de trabalho extraordinário
e trabalho em dias de descanso semanal ou feriados)
1-—O trabalho extraordinário não poderá, em princípio, exce
der individualmente os seguintes limites:
a) 2 horas por dia;

b) 40 horas por mês;
c) 120 horas por ano.

2— Em casos de reconhecida e absoluta necessidade de serviço,
poderá ser autorizada, pelo respectivo Chefe do Estado-Maior, a
prestação de trabalho extraordinário além daqueles limites, incluindo
o prestado nos dias de descanso ou feriados.

ORDEM DO EXÉRCiTO N.° 9

1. Série

837

Artigo 58.
(Isenção de horário de trabalho)
Poderão ser permitidas isenções de horário de trabalho ao pes
soal, nos termos definidos em diploma regulamentar.

Artigo 59.°
(Trabalho fora do local habitual)
1
Entende-se por local habitual de trabalho a unidade, orga
nismo ou serviço em que o pessoal presta, normalmente, servíço
ou a que está adstrito.
2—Entende-se por deslocação em serviço, a realização tem
porária de trabalho fora do local habitual, a qual, em regra, não
deverá exceder um período de 90 dias.
Nas deslocações em serviço para fora do local de trabalho,
3
o pessoal civil tem direito às compensações que se encontram
fixadas para a generalidade dos servidores do Estado, enquanto
não for publicada legislação própria.
-—

—

CAPÍTULO VII
Suspensão da prestação de trabalho
SECÇÃO 1
faltas
Artigo 60.°

(Situações que se consideram faltas)
O pessoal considera-se na situação de falta ao serviço, quando
deixe de exercer as funções sem ser por motivo de licença ou de
gozo de férias.
2
As faltas devem ser participadas, por escrito, pelo próprio
ou por pessoa de família, na imrossihilidade de aquele o fazer,
antecipadamente, ou no mesmo dia, ao respectivo chefe directo,
com a declaração do motivo justificativo que as determinaram.
3
O chefe apreciará as circunstâncias aduzidas e decidirá, por
escrito, a aceitação ou rejeição da declaração.
As faltas justificadas pelos motivos referidos na alínea h)
4
do n.° 2 do artigo 35° não podem exceder 8 dias em cada ano.
—

—

—

—
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5—Serão injustificadas as faltas dadas em contravenção com

o preceituado no n.’ 1, cuja justificação seja rejeitada e outras expres
samente referidas neste Estatuto.

Artigo 61.°
(Por conta do período de férias)
Quando circunstâncias especiais o justifiquem e após haver esgo
tado o direito de férias desse ano, poderão ser justificadas faltas
até 5 dias úteis, por conta do período de férias do ano imediato,
desde que o funcionário ou agente tenha boas informações e não
haja prejuízo para o serviço.

Artigo 62.°
(Assistência a familiares)
1—Ao pessoal civil poderão ser justificadas faltas, até 15 dias
por ano, para prestar assistência inadiável e imprescindível, em
caso de doença, ao cônjuge, ascendentes, descendentes e afins em
linha recta e outras pessoas que com ele coabitem habitualmente.
2— O prazo estabelecido no número anterior poderá ser alar
gado até 30 dias por ano, para prestação de assistência a filhos,
adoptados e enteados menores de 10 anos.

Estas faltas são equiparadas, quanto ao regime e efeitos,
3
às faltas por doença do próprio funcionário ou agente.
—

Artigo 63.°
(Prestação de provas escolares ou profissionais)
Podem ser justificadas faltas para prestação de provas esco
lares ou profissionais, nos dias em que as mesmas se realizarem.
Estas faltas podem ser desdobradas em meios dias.

Artigo 64.°

(Por doença ou isolamento profilácfico)
O pessoal civil na situação de falta por doença reger-se-á,
na parte aplicável, pela legislação geral vigerte para a função pú
blica, enquanto não for publicada legislação própria.
—

1. Série
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2— Devem ser justificadas as faltas dadas pelo pessoal civil
que, embora não atingido por doença, ou já restabelecido da mesma,
estiver impedido de comparecer ao serviço, em cumprimento de
determinação emitida ao abrigo da legislação em vigor, sobre doen
ças infecto-contagiosas, pelo delegado ou subdelegado de saúde da
respectiva área de residência. A justificação é feita por atestado
do médico assistente, devidamente confirmado pela autoridade sani
tária competente, seguindo-se, no demais, a legislação geral vigente
para a função pública, enquanto não for publicada legislação própria.
Artigo 65.°
(Tratamento ambulatório)
O regime de faltas motivado pela necessidade de tratamento
ambulatório será regulado por diploma regulamentar.
Artigo 66.°
(Dádiva de sangue)
A falta ao serviço verificada no dia da dádiva graciosa de
sangue. se devidamente comprovada, é considerada justificada.
Artigo 67.°
(Cumprimento de obrigação legal ou equiparada)
1 —As faltas dadas pelos funcionários no cumprimento de
obrigações militares serão consideradas justificadas.
2—-- As faltas dadas nos termos do número anterior não dão
lugar a perda de quaisquer direitos ou regalias, salvo os de remu
ileração e direito a férias, se já as tiver gozado, quando no cum
primento do serviço militar.
3—Após a passagem à disponibilidade, o funcionário tem 30
dias para se apr-esentar na unidade ou departamento militar, findos
os quais perderá a qualidade de funcionário.
4
Serão igualmente justificadas, as faltas dadas por requisi
ção, notificação ou convocação de organismos oficiais, desde que
previamente autorizadas pela entidade competente.
—

Artigo 68.°
(Caso fortuito ou de força maior)
Quando circunstâncias de natureza fortuita ou de força maior
impeçam o pessoal civil de comparecer ao serviço, as respectivas
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faltas poderão ser justificadas, se as razões apresentadas forem jul
gadas atendívuis, sem prejuízo do limite estabelecido no n.° 4, do
artigo 6O.°
Artigo 69.°
(Doença ou acidente em serviço)
As faltas dadas pelo pessoal civil, vítima de acidente em ser
viço, ou de doença adquirida ou agravada em razão do mesmo,
são consideradas justificadas, regulando-se todo o procedimento pela
legislação em vigor na função pública, na parte aplicável, enquanto
não for publicada legislação própria.

Artigo 70.°
(Atraso na entrada ao serviço)
1 —As entradas ao serviço, depois da hora fixada, são pena
lizadas de acordo com legislação regulamentar.
2
O atraso superior a 1 hora deve ser considerado falta injus
tificada no respectivo meio dia, salvo se resultar de motivo fortuito
ou de força maior, devidamente comprovado.
—

Artigo

71.0

(Ausência do local de trabalho)
O pessoal civil não pode, salvo por motivo justificado e licença
do respectivo chefe directo, interromper o trabalho, depois da entrada
ao serviço e ausentar-se, para além do tempo necessário, reputando-se falta injustificada a contravenção ao expresso no presente artigo.

Artigo 72.°
(Ausência ilegítima e abandono do lugar)
1
Faltas injustificadas e interpoladas, que totalizem 15 dias
úteis num ano civil, implicam a instauração de processo disciplinar
contra o respectivo funcionário ou agente.
2—Sempre que o pessoal civil deixe de comparecer ao serviço
durante 5 dias úteis seguidos, depois de ter manifestado, por escrito,
a intenção de abandonar o cargo, ou faltar 15 dias úteis seguidos,
sem justificação, será levantado auto por abandono do lugar.
—
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3
O abandono do lugar, se comprovado, implica a exonera
ção do funcionário oua rescisão do contrato do agente, não po
dendo os mesmos ser providos ou admitidos em qualquer cargo
público, durante o período de 4 anos.
Artigo ?3.°
(Efeitos das faltas injustíficadas
As faltas injustificadas têm como consequências, além das pre
vistas no artigo 72.°, mais as seguintes:
a) Não contam
b) O desconto
aos dias de
c) Desconto na
cl) instauração
negligência,

como tempo de serviço;
no vencimento da importância correspondente
faltas;
antiguidade do número de dias de faltas dadas;
de processo disciplinar quando revelem grave
ou má compreensão dos deveres profissionais.
SECÇÃO II
Licenças
Artigo 74.°
(Conceito de licença)

O pessoal civil considera-se na situação de licença, quando deixe
de exercer as suas funções, de acordo com os condicionamentos
fixados e períodos estabelecidos.
Artigo 75.°
(Por casamento)
1 —A licença por casamento será concedida até 6 dias úteis
consecutivos e compreendendo a data do casamento, sendo solicitada
com a antecedência mínima de 30 dias.
2—A comprovação do casamento deverá ser feita no prazo
de 30 dias após o termo da licença.
Esta licença não produz qualquer perda de direitos ou
3
regalias.
—

Artigo 76.°
(Por maternidade)
O pessoal civil do sexo feminino poderá fruir, até 90 dias
de licença, no período de maternidade, podendo o seu gozo iniciar
-s 30 dias antes da data prevista para o parto.
—
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2
Esta licença não dará lugar a perda de quaisquer direitos
ou regalias.

3
No caso de aborto ou de parto nado-morto, o período
de licença, com os efeitos fixados no n.° 1 deste artigo, será, no
máximo, de 30 dias.
4—Dentro do período referido no número anterior, compete
ao médico graduar o período de interrupção do trabalho, em fun
ção das condições de saúde da parturiente.
5
O direito de licença por maternidade, com os efeitos pre
vistos no n.° 1, cessa no caso de morte do nado-vivo, ressalvando-se
sempre um período de repouso de 30 dias após o parto.
6—A interrupção da licença por maternidade é regulada pela
legislação geral em vigor.
=

—

Artigo 77.°
(Por falecimento de familiares)
1

—

O pessoal civil poderá deixar de comparecer ao serviço

até 4 dias seguidos, no caso de falecimento do cônjuge, de parente
ou afim do l.° grau da linha recta, até 2 dias seguidos, no caso
de falecimento de parente ou afim em qualquer outro grau da linha
recta e no 2.° ou 3.° graus da linha colateral, devendo justificar
a ausência logo que se apresente ao serviço.
2—Esta licença não produz qualquer perda de direitos ou
regalias.
Artigo 78.°

(Meio tempo)
1
Quando circunstâncias especiais o justifiquem, pode ser
concedida licença de meio tempo, que será descontada no período
de férias anual.
2—Esta licença não poderá ser concedida, depois de esgotado
o período de férias anual.
—

Artigo 79°
(Por doença)
1 —As licenças por doençi poderão ser concedidas, mediante
parecer de competente junta médica militar, por períodos não supe

riores a 60 dias, findos os quais deverá o funcionário ou agente
ser novamente presente à referida junta.

l. Série
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2—A prorrogação da licença por doença está sujeita aos se
guintes condicionamentos:

a) A licença por doença, adicionada às faltas dadas pelo mesmo
motivo, não poderá exceder 12 meses seguidos, salvo se a
junta médica previr que, dentro dos 6 meses seguintes, o
tuncionário ou agente esteja apto para o exercício das suas
funções;
b) Se forem exercidos os 1$ meses de ausência por doença ou
se a junta médica se não pronunciar favoravelmente ao fim
dos 12 meses de doença, o funcionário transitará, conforme
o desejar e de acordo com a legislação vigente, para as
situações de aposentação, licença sem vencimento ou licença
ilimitada;
c) O período de licença por doença concedida ao agente, adi
cionada às faltas dadas pelo mesmo motivo, não poderá
exceder o prazo de vigência do respectivo contrato.
3
Ao pessoal civil assistido pela assistência na tuberculose
aos funcionários civis aplicar-se-lhe-á a legislação geral vigente.
4— Considera-se que ocorre novo período de doença sempre
oue, entre a apresentação ao serviço e nova situação de doença,
decorram, pelo menos, 30 dias.
—

5
Nas localidades onde não seja possível ao pessoal civil
comparecer à competente junta médica, a licença por doença será
proposta, em atestado médico, pelo delegado de saúde da sua área
de residência e concedida pelo respectivo comandante, director ou
chefe.
6—Esta licença tem, como consequência, a perda da parte
do vencimento que a lei fixar.
7
Em caso de doença adquirida em serviço ou agravada em
—

—

razão do mesmo, todo o procedimento será regulado pela legisla
ção vigente para a função pública, enquanto não for publicada
legislação própria.
Artigo 80.°

(Sem vencimentos)
Poderá ser concedida aos funcionários em cada ano civil
licença sem vencimentos, por períodos não superiores a 90 dias,
renováveis até ao máximo de 180 dias, desde que possam ser dis
pensados do serviço.
2— Quando circunstâncias de interesse público o justifiquem,
poderá ser concedida licença sem vencimentos por um período de
—.
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1 ano, renovável, podendo, nestas condições, os lugares ser preen
chidos interinamente.
3
A licença sem vencimentos não conta como tempo de ser
viço, ficando suspensas todas as vantagens e regalias da função.
4—A licença sem vencimentos acarreta o desconto de 1 dia
e meio ou 2 dias úteis nas férias no ano seguinte ao do início
da mesma, por cada período de 1 mês ou fracção superior a 15
dias de licença usufruída, consoante haja 2 ou 1 dia de descanso
semanal.
5
A licença sem vencimentos poderá ser interrompida a pe
dido do interessado.
6—A licença sem vencimentos não abre vaga no quadro.
—

—

Artigo 81.°
(Licença ilimitada)
1
Poderá ser concedida aos funcionários licença ilimitada, por
um período não inferior a 1 ano, desde que possam ser dispensados
do serviço.
2—O funcionário no situação de licença ilimitada não poderá
exercer outra função pública de natureza permanente.
3
A licença ilimitada não conta como tempo de serviço,
ficando suspensas todas as vantagens e regalias decorrentes da sua
qualidade de pessoal civil das forças armadas.
4
O funcionário na situação de licença ilimitada apenas po
derá interromper a licença, após decorrido 1 ano sobre a sua con
cessão e quando assim o tenha recuerido com antecedência não
inferior a 90 dias, vindo a ocupar a primeira vaga que se der na
sua categoria ou, se porselitura esta for extinta, na categoria de
idêntico conteúdo funcional.
5
A licença ilimitada abre vaga no quadro e a sua conces
são será anotada pelo Tribunal de (ontas e publicada no Didrio
da Repzb1ica.
6—As condições em que deve ser concedida a licença ilimitada
são regulamentadas por legislação própria.
—

—

—

—

CAPITULO VIII
Apreciação e preparação profissionais
Artigo 82.°
(Classificação de serviço)
1 —O mérito profissional do pessoal civil será apreciado e
classificado, periodicamente, no mínimo urna vez em cada ano.

1. Série
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2— A classificação de serviço será individualizada e terá por
base o juízo de mérito acerca da crnduta. capacidade profissional
e rendimento, para a generalidade das categorias, devendo incluir
a capacidade dê liderança para as categorias com funções de chefia.

3
A classificação de serviço deve terminar por uma gradua
ção, de acordo com o estabelecido em diploma regulamentar, aí
se prevendo a entidade competente para a sua homologação.
4
A graduação da classificação de serviço, bem como os
elementos que lhe serviram de base, será dada a conhecer ao inte
ressado, que dela poderá reclamar ou recorrer.
5— Para efeitos de promoçao serão levadas em conta as classi
ficações de serviço dos 3 últimos anos e, para efeitos de progressão.
as dos anos de permanência no escalão.
—

Artigo 83.°
(Registos biogrúficos)
Deverá haver, em cada serviço departamental, um registo
biográfico individual do respectivo pessoal civil, onde serão anota
dos os factos de interesse para a sua vida profissional.
2— O pessoal tem o direito de ser informado, a seu pedido,
smestralmente, das anotações efectuadas no respectivo registo bio
gráfico.
3
O registo biográfico no qual constarão todos os factos de
interesse para a vida profissional do funcionário ou agente, obede
cerá ao modelo a publicar em diploma regulamentar.
—

—

Artigo 84.°
(Listas de antiguidade)
Os órgãos de gestão de pessoal devem organizar e divulgar,
da forma mais adequada, em cada ano, listas de antiguidade do
pessoal civil dos respectivos quadros, com referência a 31 de De
zembro do ano anterior.
2—As listas de antiguidade ordenarão o pessoaL pelas diversas
categorias e classes e, dentro delas, segundo a respectiva antiguidade,
devendo conter ainda as seguintes indicações:
—

a) Data da posse na categoria ou classe;
b) Número de dias descontados nos termos previstos no Esta
tuto;
e) Tempo contado para antiguidade, na categoria ou classe,
calculado em dias e convertido em anos, meses e dias, con
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siderando-se o ano e o mès, pata essa conversão, como
períodos, respectivamente. de 365 e 30 dias.

Artigo 85.°

(Fonnaçüo profissional)
A formação profissional do pessoal civil tem em vista me1h orar a sua preparação individual para o exercício das funções que
lhe estão ou venham a estar cometidas.
2— Deverá ser prevista a organização e realização de cursos
adequados às estruturas dos quadros e carreiras, tendo em vista a
formação e reciclagem profissional do pessoal.
—

Artigo 86.°
(Estágio)
Nas carreiras em ciue o ingresso se processa na categoria
de estagiário, o estágio terá carácter probatório e visará a prepa
ração do candidato para o exercício das funções inerentes ao cargo
a desempenhar.
2—A duração do estágio será fixada por despacho do respec
tivo Chefe de Estado-Maior.
3
Durante o período de estágio, o candidato, que será pro
vido provisoriamente, terá direito à remuneração que lhe esteja
fixada e beneficiará das regalias sociais atribuídas ao pessoal civil
dos serviços departamentais, se a estes não estiver vinculado.
4—Findo o estágio, se a decisão for desfavorável, o estagiário
será dispensado, sem direito a qualquer indemnização ou, sendo fun
cionário, regressará ao seu lugar de origem.
—

5
O tempo de serviço prestado durante o período de estágio
será contado, para todos os efeitos, desde que não haja interrupção
de serviço.
6— O tempo de serviço anteriormente prestado às forças arma
das OU
administração pública, em carreira diferente ou em regime
de contrato, poderá ser contado, no todo ou em parte, para efei
tos de estágio, quando as tarefas desempenhadas tenham conteúdo
funcional idêntico ao do lugar a preencher.
—

1.” Série
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CAPITULO IX
Regime disciplinar
SECÇÃO 1
Princípios fundamentais
Artigo 87.
(Infracções disciplinares e poder disciplinar)
Considera-se infracção disciplinar, o facto culposo pra
1
ticado pelo funcionário ou agente, com violação de alguns deveres
gerais ou especiais, inerentes à função que exerce.
2
Os funcionários ou agentes ficam sujeitos ao poder discipli
nar, desde a data da posse ou, se esta não for exigida, desde a data
da entrada ao serviço, podendo, no entanto, ser processados por
factos anteriores a uma ou outra, quando os mesmos derem origem
a procedimento criminal e o crime determinar incapacidade para
o exercício de funções públicas.
3
A exoneração ou mudança de situação não impedem a
punição por infracções cometidas durante o exercício da função.
—

—

—

Artigo 88.°
Prcscrição da responsabilidade disciplinar)
1
O direito de exigir a responsabilidade disciplinar prescreve,
de acordo com o que vigorar na instituição militar, salvo se o
facto praticado for também infracção penal e os prazos de pres
crição da responsabilidade criminal forem maiores, caso em que
estes se aplicarão.
2—Se, antes do decurso dos prazos a que se refere o número
precedente, tiverem lugar alguns actos instrutórios com efectivo inte
resse para a marcha do processo disciplinar, relativamente à ma
téria da infracção, a prescrição contar-se-á, apenas, desde o dia em
que tiver sido praticado o último acto.
3 —-Os processos de inquérito e de sindicância aos serviços
interrompem a prescrição.
——

Artigo 89.°
(Conexões entre o ilícito disciplinar e criminal)
As infracções disciplinares qualificáveis como crimes essen
cialmente militares, só podem ser punidas de harmonia com o Có
digo de Justiça Militar.
—
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2
O despacho de pronúncia com trânsito em julgado, ou equi
valente, proferido em processo penal, determina a suspensão do
exercício e do vencimento correspondente, até decisão final.
Em processo correccional, a suspensão referida no número
3
anterior só se verifica, quando o crime indicado for algum dos
enunciados no § único do artigo 65.’ do Código Penal.
4—A perda de vencimento referida nos n.°’ 2 e 3 deste ar
tigo será reparada, somente, após o trânsito em julgado da sentença
da absolvição.
—--

—

Artigo 90.°

(Regulamento disciplinar)
Os princípios constantes do presente capítulo são desenvolvidos
e completados em regulamento disciplinar.
SECÇÃO 11

Recompensas, penas disciplinares e seus efeitos
Artigo 91.°
(Recompensas)
—

As recompensas atribuíveis ao pessoaL civil são as seguintes:

a) Louvor:
h) Licença por mérito.
2—- Louvor é o elogio escrito e público dos actos praticados
ou dos comportamentos assumidos, que revelem notáveL valor, com
petência profissional, zelo ou civismo.
3
A licença por mérito é uma licença sem perda de quaisquer
remunerações que, dispensando do serviço efectivo, se destina a
premiar a prática de actos de reconhecido relevo, que revelem
dedicação e diligência acima do comum.
—

Artigo 92.°

(Penas disciplinares)
1
As penas aplicáveis aos funcionários e agentes são as se
guintes:
—

a) Advertência:
h) Repreensão escrita;
c) Suspensão de exercício e vencimento até 10 dias:

1. Série
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d) Suspensão de exercício e vencimento até 30 dias;
e) Suspensão de exercício e vencimento até 90 dias;
f Suspensão de exercício e vencimento até 180 dias;
g) Transferência para outro local de trat,alho fora do concetho;
Ii) Inactividade de 6 meses a 1 ano:
1) Aposentação compulsiva:
j) Demissão;
2— Se os funcionários ou agentes estiverem já aposentados,

observar-se-ão as seguintes adaptações:
a) As penas de suspensão e de inactividade serão substituídas
pela perda de pensão por igual tempo;
b) A pena de demissão determinará a suspensão do abono da
pensão pelo período de 3 anos.
Artigo 93.°
(Efeitos das penas)
As penas disciplinares têm os efeitos a seguir estabelecidos:
a) A pena de suspensão de exercício e vencimento implica a
perda, para efeitos de antiguidade e aposentação, de tantos
dias, quantos tenha durado a suspensão e redução de um
número de dias proporcional ao número de meses da pena
sofrida no gozo de férias no ano civil imediato:
b) A pena de suspensão de exercício e vencimento de 10 a 90
dias implica, para além do efeito expresso na alínea ante
rior, a impossibilidade de progressão e promoção durante
1 ano, contado do termo do cumprimento da pena:
e) A pena de suspensão de exercício e vencimento superior a
90 dias implica, para além dos efeitos na alínea anterior,
a transferência do funcionário ou agente, se julgada necessária;
d) A pena de transferência implica a impossibilidade de pro
gressão e promoção durante 2 anos, desde a data da sua
aplicação;
e) A pena de inactividade produz, para além dos efeitos esta
belecidos na alínea a. a impossibilidade de progressão e
promoção durante 2 anis, contados do termo do cumpri
mento da pena, bem como a abertura de vaga no quadro;
Cumprida esta pena, reingressará o funcionário ou agente

na sua categoria, se houver vaga no quadro ou, não exis
tindo vaga, ficará supranumerário, aguardando nova colo
cação na sua categoria;

f)

A pena de demissão importa a incapacidade de voltar a ser
provido como funcionário ou agente, bem como a perda
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de todos os direitos, com excepção do direito à aposenta
ção, quando adquirido:
g) As penas disciplinares constantes das alíneas h) a e), inclusive,
do artigo 2° podrãc,. se julgado necessário, ser acompa
nhadas de transferência do funcionário ou agente, para outro
local de trabalho, dentro do mesmo concelho.

Artigo 94.°
(Unidade e setecção da pena)
Não pode aplicar-se ao mesmo funcionário ou agente mais de
uma pena disciplinar por cada infracção ou pelas várias infracções
acumuladas, que sejam apreciadas num dado processo e seus apensos.

SECÇÃO III
Competência disciplinar
Artigo 95.°
(Competência para atribuição de recompensa)
A atribuição de louvores é da competência dos respectivos
comandantes, directores ou chefes e escatões superiores.
2
Os comandantes, directores ou chefes, brigadeiros ou contra-almirantes e escalões superiores têm competência para a concessão
da licença por mérito até 15 dias; os coronéis ou capitães-de-mar-e-guerra, até 10 dias.
3
O pessoal civil, com a qualidade de funcionário, em fun
ções de direcção ou chefia de órgãos ou estabelecimentos indepen
dentes, dispõe de competência para atribuição de louvores e con
cessão de licença por rnrito. a definir, caso a caso, pelos respec
tivos chefes de estado-maior.
—

—

—

Artigo 96,D
(Competência para aplicação de penas)
A pena da alínea a) do n.” 1 do artigo 92.’ é da com
1
petência de todo e qualquer superior em relação aos seus subor
clinados.
2— Os comandantes, directores ou chefes, de posto inferior
a coronel ou a capitão-de-mar-e-guerra, têm competência até à
alínea c), inclusive, do n.° 1 do artigo 92.°
--
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Os comandantes, directores ou chefes com o posto de
3
coronel ou capitão-de-mar-e-guerra têm competência até à alínea d),
inclusive, do n.° 1 do artigo 92.°
4— O pessoal civil, com a qualidade de funcionário que exerça
funções de direcção ou chefia de órgãos ou estabelecimentos inde
pendentes, dispõe de competência disciplinar cujos limites serão de
finidos, caso a caso, pelos respectivos chefes de estado-maior.
5 Os comandantes, directores ou chefes, brigadeiros ou contra-almirantes possuem competência até à alínea f), inclusive, do n.° 1
do artigo 92.°
6— Os comandantes, directores ou chefes, generais ou vice-almirantes são competentes para aplicar as penas iguais ou infe
riores às da alínea g) do n.° 1 do artigo 92°
7—As penas das alíneas h), a 1) do n.° 1 do artigo 92.° são
da competência do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Ar
madas e dos chefes de estado-maior, ou de entidades de grau hierár
quico inferior, que possuam competência para admitir o respectivo
pessoal.
—

—

Artigo 97.°
(Plenitude e delegação de competência)
1
A competência disciplinar dos superiores compreende sem
pre a atribuída aos seus inferiores hierárquicos dentro do serviço.
2— Os comandantes, directores ou chefes, referidos nos n.°’ 2
a 5 do artigo 96.°, podem delegar nos seus subordinados a aplica
ção das penas das alíneas b) e c) do n.° 1 do artigo 92.°, em
relação ao pessoal civil na sua dependência funcional.
3
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e
os chefes de estado-maior poderão delegar, no todo ou em parte,
a sua competência disciplinar nos oficiais generais que os coadjuvem
e em que tenham delegado competência funcional.
—

—

SECÇÃO IV
Infracções disciplinares e aplicaçulo das penas
Artigo 98.°
(Faltas leves de serviço)
As penas das alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 92.°, serão
aplicadas por falta leve de serviço e sempre no intuito do aper
feiçoamento profissional do funcionário ou agente.
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Artigo 99.°
(Negligência ou má compreensão dos deveres profissionais)
As penas das alíneas ) e ti) dc) n.° 1 do artigo 92.°, aplicar-se-ão, em geral, aos casos de negligência ou má compreensão dos
deveres profissionais.

Artigo lOO.°
(Faltas graves e procedimentos indignos)
As penas das alíneas e) e f) do n.° 1 do artigo 92 são, em
geral, aplicáveis aos seguintes casos:
a) Negligência grave e demonstrativa de falta de zelo pelo ser
viço;
b) Erro grave no serviçc);
e) Procedimento deliberadamente atentório da dignidade e pres
tígio do funcionário ou agente ou da função.
Artigo 101.0
(Incompatibilidade com o meio)
A pena da alínea g) do n.° 1 do artigo 91° será aplicada aos
funcionários ou agentes que, havendo-se incompatibilizado ou per
dido prestígio no meio em que exerçam a sua acção, se tornem,
assim, elementos perturbadores ou incapazes de aí continuarem a
prosseguir o desempenho da respectiva função.
Artigo 102.°
(Procedimento gravemente atentório da dignidade
e prestígio da função)
A pena da alínea h) do n.° 1 do artigo 92.° é, em geral, apli
cável aos casos de procedimento que atente gravemente contra a
dignidade e prestígio da função.
Artigo 103.°

(Impossibilidade de subsistência ao serviço)
As penas das alíneas i) e j) do n.° 1 do artigo 92.°, são
1
aplicáveis, em geral, às infracções disciplinares que inviabilizarem
a manutenção da relação funcional ou de trabalho.
—

1. Série
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2—A pena de aposentação compulsiva só será aplicada uma
vez, desde que se verifique o condicionalismo legal exigido pelo
Estatuto da Aposentação.
Artigo 104.°

(Aplicação e graduação das penas)
Na aplicação das penas atender-se-á à tipificação para o
efeito estabelecida, à categoria do funcionário ou agente, ao grau
d culpa, à respectiva personalidade, à natureza do serviço e, de
—

um modo geral, a todas as circunstâncias em que a infracção tiver
sido cometida.
2
A pena pode ser atenuada ou agravada, quando ocorram
circunstâncias, para o efeito enunciadas no regulamento disciplinar,
que alterem substancialmente a culpa do arguido ou o significado
da infracção.
—

SECÇÃO V
Processo disciplinar
‘Artigo 1O5.°
(Disposição geral)

As normas reguladoras do processo disciplinar comum ou espe
cial, são as vigentes para a função pública salvo as derrogações
constantes deste Estatuto, enquanto não for publicado o regulamento
disciplinar previsto no artigo 90.°
Artigo 1 06.°
(Competência para a instauração do processo)
São competentes para mandar instaurar processo disciplinar
os comandantes, directores ou chefes mencionados no artigo 96.°,
que superintendam na unidade, organismo ou serviço em que o
arguido exerça ou haja exercido funções, à data da prática da
—

infracção.
2— Em qualquer caso, os superiores hierárquicos poderão avo
car a competência dos seus subordinados.

Artigo 107.°
(Defensor)

1
O arguído pode escolher um defensor que o assista na
organização da respectiva defesa.
—
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2—A escolha de defensor terá de ser feita entre o pessoal
militar ou civil que preste serviço no comando, direcção ou chefia
onde o arguido esteja colocado, com excepção do pessoal da res
pectiva assessoria jurídica, ou da secção de justiça e disciplina,
quando as houver.
3
O defensor está vinculado à obrigação do sigilo.
—

Artigo 108.0
(Reclamações e recursos)
Das decisões proferidas em processo disciplinar ou em ma
téria disciplinar, cabe reclamação e recurso nos termos prescritos
a ser precisados no regulamento disciplinar.
2—Enquanto não for publicado o regulamento a que se refere
o número anterior, as reclamações e recursos seguirão termos idên
ticos aos previstos no Regulamento de Disciplina Militar, com as
ressalvas constantes dos números seguintes.
Pode recorrer-se hierarquicamente, até aos chefes de estado3
-maior, dos despachos, constantes do respectivo processo, que não
sejam de mero expediente, profeíidos por qualquer entidade de
grau inferior, uma vez que na nota de culpa se preveja a aplica
ção de pena superior à da alínea cl) do n.° 1 do artigo 92.°
Das decisões definitivas ou executórias dos chefes de estado4
-maior, que apliquem ou sancionem penas disciplinares, cabe recurso
contencioso nos termos gerais.
1

—

—

—

CAPITULO X
Segurança social

Artigo 109.°
Âinbito
O regime de segurança social do pessoal civil e dos seus fami
liares, nos casos legalmente previstos, compreende:
a) Protecção na doença, maternidade, acidente em serviço, ve
lhice, invalidez e morte;
b) Abono de família e prestações complementares;
c) Outras modalidades que venham a ser criadas por lei.

I’ Série
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Artigo 11O.°
(Normas regulamentares)
1
Diplomas regulamentares estabelecem normas a seguir, quanto
à aplicação do regime de segurança social ao pessoal civil, de har
monia com os princípios definidos no n.° 2 do artigo 38.
2—Enquanto os diplomas referidos no número anterior não
forem publicados, o pessoal civil continuará a usufruir as regalias
constantes da legislação em vigor que, presentemente, lhe
esteja
a ser aplicada.
—

CAPITULO XI
Modalidade e órgõos de participação
Artigo 111.°
(Princípios e domínios de participação)
As formas de participação do pessoal civil dos serviços
departamentais na vida dos organismos em que presta serviço
são,
quando admitidas, objecto de regulamentação através de despacho
do respectivo chefe de estado-maior.
2— Essa participação, quando haja de ter lugar, abrangerá,
unicamente, domínios de natureza sócio-profissional do pessoal
do
respectivo departamento e será sempre feita:
a) Sem ofensa do direito de decisão (administrativa, técnica
e
funcional), que pertencerá sempre aos chefes hierarquicamente
responsáveise sem exclusão da apresentação e defesa
dos’)
interesses individuais, que serão feitas, directamente,
pelos L
próprios, perante os respectivos chefes;
b) Com exclusão de assuntos de natureza política,
ou que po
nham em causa a hierarquia das forças armadas,
ou de
qualquer órgão de soberania.
—

J

a

CAPITULO XII
Critérios gerais para a fixação de remunerações
e condições de trabalho
Artigo 112.°

(Modo de fixação das remunerações)
1
As remunerações do pessoal serão fixadas por despacho
oonjunto do Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas,
—

t
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dos chefes de estado-maior dos 3 ramos das forças armadas e do
Ministro das Finanças e do Plano, de harmonia com o critério
definido no artigo 115.°
2—O despacho deverá fixar não só as remunerações normais,
diárias e mensais, como também os vários acréscimos a que possa
haver lugar, designadamente, os correspondentes a horas extraor
dinárias, trabalho nocturno, por turnos e especiais.
Artigo 11 3.°

(Modo de fixação das condições de trabalho)
A fixação das crndições de trabalho, quando resulte de regu
lamentação de preceitos contidos neste Estatuto, será feita por des
pacho do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas ou
do respectivo chefe de estado-maior, conlante seja de aplicação
genérica ou exclusiva do ptliiprio ramo.
Artigo 114.°

(Revisão das remunerações)
1
A revisão das remunerações será feita por despacho con
junto das entidades referidas no n. 1 co artigo 112.°
2— A revisão far-se-á de harmonia com o critério fixado no
artigo seguinte.
—

Artigo 115.°

(Critério para a fixação ou revisão das remunerações)
Na fixação ou revisão das remunerações serão adoptados
aos que toem seguidos para o pessoal equiparável
idênticos
critérios
da função pública.
2—Quando a revisão das remunerações deste pessoal não seja
simultânea com a do pessoal da função pública, a data a partir da
qual as novas remunerações Ferão devidas, deverá ser a mesma.
—

CAPITULO XIII
Disposições fuiafs e transitórias
Artigo 116.°

(Vigência e aplicação do Estatuto)
1 —As normas processuais constantes deste Estatuto são de
aplicação imediata.

1.° Série
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2— No caso de alteração dos prazos estabelecidos em lei ante
rior, observa-se o disposto no Código Civil.
3
Enquanto não for publicado o regulamento previsto no
artigo 90°. subsistirá em vigor o disposto no n.° 2 do artigo 172.°
do Regulamento de Disciplina Militar.
—

Artgo 117.°
(Entidade competente para regulamentar
os preceitos do Estatuto)
A regulamentação dos preceitos contidos no presente Estatuto
será feita, sem prejuízo do que no mesmo especificamente se deter
mina, por portaria ou despacho do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, ou do respectivo chefe de estadjmaior, con
soante uma tal disciplina seja de aplicação genérica ou exclusiva
de um determinado ramo das forças armadas.
Artigo 118.°
(Publicação actualizada do Estatuto
e respectiva regulamentação complementar)
Aos serviços competentes das forças armadas incumbe promo
ver e adoptar um sistema de publicação e actualização permanente
das dispDsições em vigor do Estatuto e da respectiva regulamentação
complementar.
Artigo 119.°
(Legislação complementar)
A legislação complementar resultante do Estatuto do Pessoal
Civil dos Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprovada
pelo Decreto-Lei n.° 33/80, de 13 de Março, mantém-se em vigor,
desde que não contrarie o presente Estatuto.
Artigo 120.°
(Resolução de dúvidas)
As dúvidas que resultarem da interpretação ou execução do
presente Estatuto serão resolvidas, ouvidos os serviços competentes,
por despacho do Chefe do EstadoMaior-Genera1 das Forças Ar
madas.
(D. R. —1 Série, n.° 214, de 15Set82.)
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Decreto-Lei-n.° 381/$2
de 15 de Setembro
1. O Decreto-Lei n. 33/80, de 13 de Março, aprovou os esta
tutos do pessoal civil dos serviços departamentais e estabelecimentos
fabris das forças armadas, obrigando-se neles a sua revisão antes
de decorridos dois anos sobre a sua entrada em vigor.
2. A experiência vivida confirmou plenamente a validade dos
princípios norteadores da existência de dois estatutos diferenciados
para o pessoal civil das forças armadas e que foram enunciados no
preâmbulo do Decreto-Lei n.° 33/80.
3. De facto, a organização das forças armadas exige, para o
cabal desempenho das missões que lhes estão confiadas, a integra
ção do pessoal civil na sua estrutura, em apoio e complemento do
pessoal militar.
4. Este pessoal civil, ainda que diferenciado do militar, está
naturalmente envolvido no cumprimento das missões específicas das
forças armadas e delas faz parte integrante, pelo que deverão ser
atribuídos direitos e deveres condicionados pela natureza especial
da organização militar, nomeadamente para preservação da sua efi
ciência operacional, coesão e disciplina.
5. Sem prejuízo da sua inserção na estrutura militar, impõe-se
reconhecer diferenças qualitativas entre o pessoal civil dos estabe
lecimentos fabris e o dos serviços departamentais. De há muito
vêm sendo diferentes os sectores de actividade civil com que um
e outro se correlacionam para o efeito de fixação das respectivas
condições de trabalho, sendo também claras as marcas de uma
evolução tendencialmente distinta.
De facto, enquanto um, o pessoal civil dos estabelecimentos
e não só o das forças armadas, como também o do Estado
fabris
revela crescente tendência para se aproximar do regime
em geral
geral do trabalho, o outro tende a identificar-se com
legislação
da
o regime da função pública.
—

—,

6. Cumprindo, assim, a obrigatoriedade de dar execução ao
artigo 121.° do Estatuto do Pessoal Civil dos Estabelecimentos Fabris
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 33/80, de 13
de Março:

1. Série
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7. O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a)
do n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0 É aprovado, em anexo a este decreto-lei, do qual faz
parte integrante, o Estatuto do Pessoal Civil dos Estabelecimentos
Fabris das 1o’rças Armadas.
Art. 2.° É revogado o Decreto-Lei n.° 33/80, de 13 de Março,
no respeitante ao Estatuto do Pessoal Civil dos Estabelecimentos
Fabris das Forças Armadas.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 20 de Julho
de 1982.
Promulgado em 11 de Agosto de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHo EANEs.

cAPITULO 1
Ãmbito de aplicação

Artigo

1.0

(Noçílo de pessoal civil dos estabelecimentos fabris
das forças armadas)
O presente Estatuto aplica-se ao pessoal civil dos estabele
cimentos fabris das forças armadas.
2— A designação de pessoal civil dos estabelecimentos fabris
das forças armadas abrange tudos os indivíduos não militares nem
militarizados que prestam serviço naqueles estabelecimentos sob a
direcção e a disciplina dos respectivos órgãos.
—

Artigo 2.°
(Derrogação ao regime gera1
O regime definido neste Estatuto poderá ser parcialmente
afastado em relação a certo pessoal, tendo em atenção a natureza
—

das funções desempenhadas, sendo, por tal motivo, estabelecidos
regimes especiais.
2— As derrogações facultadas pelo número anterior constarão
de diplomas próprios.
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Os diplomas que estabeleçam as derrogações facultadas pelo
3
1 ou modifiquem os regimes especiais já existentes deverão res
tringir o afastamento em reiaçáo ao regime geral aos aspectos
estritamente indispensáveis que decorram da especificidade das res
pectivas funções.
—

n.°

Artigo 3.°

(Contratos de tarefa e de prestação de serviço)
Os estabelecimentos fabris das forças armadas poderão
1
celebrar contratos para a execução de trabalhos específicos, sem
subordinaçã,o hierárquica e com prévia estipulação de remuneração.
2—De harmonia com o estabelecido no artigo l.°, o presente
Estatuto não se aplica aos particulares outorgantes referidos no
número anterior.
—

CAPITULO 11

Constituição e cessação da relação de serviço
Artigo 4.

(Funcionários e empregados)
1
O exercício de funções com carácter permanente e a título
definitivo em lugares dos quadros, através de nomeação, dá ao res
pectivo titular a qualidade de funcionário.
2— O exercício de funções com Yntrato nos termos da legis
lação geral do trabalho dá ao respectivo titular a qualidade de
empregado.
A admissão de pessoat nos estabelecimentos fabris far-se-á,
3
em regra, para a qualidade de empregado.
Os funcionários não perdem tal qualidade pela ocupação
4
de outllcrs lugares a título precário.
—

—

—

Artigo 5.”
Recnitwuento
Recrutamento é o conjunto de acções destinadas à selecção
de um candidato para a sua admissão como pessoal civil.
2—O recrutamento será feito pelo organismo encarregado da
gestão do respectivo pessoal.
—

1.

S.rie
3

—
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A selecção poderá revestir as formas seguintes:

a) Escolha;
h) Concurso documental;
c) Concurso de prestação de provas.
4
As formas de selecção consideradas no n.’ 3 são definidas
em diploma regulamentar.
—

Artigo 6.°
(Admissão)
1 —A admissão será efectuada no prosseguimento das acções
de selecção e de acordo com as necessidades do serviço.
2— São requisitos gerais para admissão:
a) Nacionalidade portuguesa originária ou adquirida nos termos
da lei;
h) Idade não inferior a 18 anos, salvo o disposto na alínea a)
do n.° 5 deste artigo;
) Sanidade mental e física para o desempenho das funções;
cl) Ausência de condenação por crime que inabilite definitiva
mente para o exercício de funções públicas;
e) Cumprimento das obrigações consignadas na Lei do Serviço
Militar;
f) Habilitações escolares mínimas legalmente fixadas.
3
Para a admissão e o exercício de determinadas funções
poderão exigir-se requisitos especiais.
4
Em igualdade de condições, têm preferência no preenchi
mento de lugares de ingresso os funcionários ou empregados que à
data da criação da vacatura do lugar exerçam actividade no orga
nismo ou serviço respectivo e preencham os requisitos legais.
São condições de admissão de aprendizes, para além das
5
fixadas nas alíneas a). c) e d) do n 2, mais as seguintes:
—

—

—

a) Ter idade não inferior a 14 nem superior a 17 anos, inclusive;
b) Possuir como habilitações literárias mínimas a escolaridade
obrigatória;
e) Comprometer-se a frequentar curso técnico adequado à res
pectiva aprendizagem.
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Artigo 7.°

(Exercício de funções por cidadãos estrangeiros)
Certas funções de carácter predominantemente técnico poderão
ser exercidas por cidadãos estrangeiros, nas condições definidas em
diploma regulamentar, devendo satisfazer os requisitos estabelecidos
nas alíneas b), e), d) e í) do n. 2 do artigo anterior.

Artigo

8.0

(Conceito e formas de provimento)
Provimento é o acto, condicionado na sua eficácia pelo
visto do Tribunal de Contas e publicação no Diário da República,
pelo qual alguém é designado para exercer funções de funcionário.
A nomeação é uma forma privativa de provimento nos
2
lugares dos quadros.
Quando em casos excepcionais a nomeação consubstancie
3
uma admissão o provimento terá carácter provisório durante o está
gD ou período experimental.
4— findo o período referido no número anterior, a nomeação
será convertida em definitiva se o resultado do estágio ou período
experimental for favorável.
O funcionário que não obtiver a nomeação definitiva será
5
exonerado ou regressará à anterior situação, se já tiver aquela qua
]ificação.
—

—

—

—

Artigo 9.°
(Efeitos de provimento)
O provimento confere o direito à investidura e, salvo o disposto
no artigo 13.°, implica o dever de tomar posse.

Artigo 1O.°

(Conceito de investidura e início de funções)
.1
A investidura consiste na atribuição do complexo de prer
rogativas, direitos, deveres e incompatibilidades inerentes aos fun
cionários e efectua-se através da posse.
—

1. Série
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nos

Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra,
que cumprirei com lealdade as funções que me são con
fiadas.
3
O início do exercício de funções conta-se a partir da inves
tidura, salvo quando a lei determine momento anterior.
—

Artigo II.’

(Prazo de posse)
O prazo de posse será de 30 dias, contados a partir da
data da publicação do provimento no Dhírio da Repdbtica ou da
cessação da prestação de serviço militar.
2—Este prazo poderá ser prorrogado, até ao máximo de 90
dias, por motivos ponderosos devidamente comprovados, mediante
requerimento dos interessados, nomeadamente:
—

a) Por residência nas Regiões Autónomas dos Açores e da
Madeira e dever tomar posse no continente e vice-versa;
b) Por doença;
e) Por caso fortuito ou de força maior que impeça o conhe
cimento do provimento e a apresentação ao acto da posse
no prazo legal.

Artigo 12.°

(Renúncia à investidura)
•l —É permitida a renúncia à investidura durante o prazo da
posse, mediante requerimento.
2—Exceptua-se do disposIo no número anterior a investidura
resultante de transferência obrigatória.

Artigo 13.°
(Falta de investidura)
A não comparência à tomada de posse implica a impossibilidade
de provimento durante três anos, salvo justo impedimento devidamente comprovado.
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Artigo 14.°

(Contrato nos termos da legislação geral do trabalho)
1

—

O contrato de trabalho presume-se celebrado por tempo

indeterminado.
2—Para satisfação de necessidades não regulares de trabalho
é permitida a celebração de contratos a prazo, sujeitos à forma
escrita e dbedecendo às demais disposições aplicáveis.
3—Nos contratos de trabalho por tempo indeterminado haveri
um período experimental de 6 meses.
4
O pessoal contratado nos termos deste artigo com mais
de 15 anos de serviço efectivo poderá ser nomeado em casos a
definir em diploma regulamentar.
A contratação nos termos da legislação geral do trabalho
5
deverá ser sempre feita sem prejuízo do disposto no presente Estatuto.
—

—

Artigo 15.°
(Causas de cessação da relação de ser’iço)
Quando o provimento tiver sido feito por nomeação a
relação jurídica de serviço cessa em caso de:
—

a) Morte;
b) Aposentação;
e) Exoneração:
d) Demissão;
e) Perda dos requisitos gerais de recrutamento previstos nas alí
neas a), e) e d) do n.” 2 do artigo 6.°
2— A exoneração denomina-se voluntária quando a vacatura
dt) lugar é determinada por pedido do seu ocupante e obriga
tória quando a vacatura é determinada por imposição da direcção
ou administração do estabelecimento ou escalões superiores.
A exoneração obrigatória tem lugar nos casos e nos termos
3
fixados na lei.
4—A exoneração voluntária está sujeita a um pré-aviso de
30 dias e poderá ser indeferida, por virtude de sério inconveniente
de serviço, devendo ser concedida logo que cesse a causa impeditiva
e, em qualquer caso, decorrido o prazo de 90 dias, a partir da
data do pré-aviso.
5— A exoneração voluntária poderá, designadamente, ser con
dicionada nos seguintes casos:
—

a) Haver inquérito ou sindicância aos serviços de que o impe
trante faça parte ou estar em curso processo disciplinar em
que eLe esteja arguido;
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b) Não satisfação dos prazos de garantia ou das indemnizações
fixados em diplomas regulamentares, nos termos dos quais
o impetrante haja frequentado cursos, estágios ou outras
formas de valorização profi&sional facultadas pelas forças
armadas.
6—A relação de serviço titulada por contrato celebrado em
conformidade com a legislação geral do trabalho cessa pelas formas
e termos previstos na mesma e no presente Estatuto.
Artigo 16.°
(Situações especiais dos funcionários e empregados)
Os funcionários poderão exercer, temporariamente, funções
em regime de destacamento, requisição, comissão de serviço, inte
rinidade e substituição.
2—Na situação de destacamento o funcionário não ocupa
lugar no quadro e é pago pelo organismo ou serviço de origem,
não podendo o lugar de que é titular ser preenchido poi qualquer
forma.
3
Na situação de requisitado o funcionário não ocupa lugar
do quadro, é pago pelo organismo ou serviço requisitante e man
tém a titularidade do lugar de origem, que poderá ser provido
interinamente.
4—A comissão de serviço implica provimento e investidura
num lugar do quadro, e durante tal situação o funcionário man
tém o direito ao lugar de origem, que pode, entretanto, ser pro
vido interinamente.
5
A situação de interinidade implica provimento e investidura
em lugar vago ou cujo titular se encontre impedido.
6— A substituição destina-se a assegurar o desempenho de
determinadas funções que temporariamente não estejam a ser exer
cidas por vacatura do lugar ou impedimento temporário do respectivo
titular.
A substituição visa o exercício exclusivo das funções corres
pondentes àquele lugar, com a duração máxima de 6 meses, prorro
gável por igual período e por uma só vez, dentro do mesmo quadro,
em categoria superior à anteriormente exercida pelo funcionário e
dará direito à diferença de vencimentos. Quando não resulte direc
tamente de disposição legal, implica designação do funcionário, por
despacho cd respectivo director ou administrador, de acordo com
as normas regulamentares vigentes para o efeito, independentemente
de qualquer outra formalidade.
—

—

—
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7— Os empregados poderão exercer, temporariamente, funções
em regime de destacamento, requisição e substituição sem alteração
do seu estatuto.
Artigo 17.°
(Princípios comuns às situações especiais)
O tempo de serviço em qualquer das situações previstas
1
no artigo anterior considera-se, para todos os efeitos, como pres
tado no lugar de origem.
2— Qualquer das situações mencionadas, salvo o caso de subs
tituição, só poderá verificar-se mediante acordo dos dirigentes dos
organismos interessados e prévio consentimento do funcionário, que
deve possuir as habilitações legalmente exigidas para o desempenho
do cargo.
3
O direito a quaisquer benefícios sociais adquiridos pelo
funcionário à data da constituição de alguma das situações previstas
no artigo anterior mantém-se desde que o interessado não renuncie
expressamente aos mesmos.
4—A duração do destacamento, da requisição e da comissão
de serviço será previamente acordada entre os organismos interes
sados.
5—A cessação da comissão de serviço por tempo indeterminado
exige, em qualquer circunstância, o pré-aviso de 30 dias.
—

Artigo 18.°
(Aprendizagem)
A admissão de aprendizes far-se-á por contrato, nos termos
do n.° 2 do artigo 14.°, respeitando o que a legislação geral con
templa sobre o trabalho de menores.
2— O contrato referido no número anterior tem a duração
de 1 ano e poderá ser sucessivamente renovado até ao máximo de
4 anos.
3
A renovação do contrato terá lugar uma vez que o apren
diz satisfaça, cumulativamente, as seguintes condições:
—

—

a)
b)
e)
d)

Assiduidade ao serviço;
Bom comportamento disciplinar;
Bom aproveitamento na aprendizagem;
Bom aproveitamento escolar.

4— O período de aprendizagem considera-se terminado, no má
ximo, aos 21 anos de idade.
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Cprncluída a aprendizagem com aproveitamento, os apren
5
dizes poderão ser contratados nos termos do n.° 1 do artigo 14.°
ou providos em lugares dos respectivos quadros.
Diploma regulamentar disciplina a admissão e a selecção
6
de aprendizes e cuida de assegurar o seu correcto desenvolvimento
físico e a sua conveniente formação cívica e profissional.
—

CAPITULO III
Carreiras e quadros
Artigo 19.°
(Regime de carreiras)
O regime de carreira é assegurado apenas ao pessoal civil que
exerça funções com carácter permanente na qualidade de funcionário
ou empregado.

Artigo 20.°
(Exdusüo do regime de carreiras)
1
Não é aplicável o regime de carreira a lugares do quadro
dirigente, gos quais são exercidos em comissão de serviço.
2— A definição de pessoal dirigente, bem como as condições
de provimento, remuneração, actividade e cessação de funções, serão
fixadas em diplomas regulamentares.
—

Artigo 21.°
(aassificaço das carreiras)
—

As carreiras poderão ser:

a) Verticais, quando compreendem lugares de diferente conteúdo
funcional, fazendo-se o acesso através de sucessivos escalões
integrados em graus e níveis;

h) Horizontais, quando apenas compreendem lugares de idêntico
conteúdo funcional, fazendo-se o acesso através de sucessivos
escalões integrados nd mesmo grau.

2—As categorias que apenas se desenvolvem em carreiras hori
zontais são fixadas em diplomas regulamentares.
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Artigo 22.°
(Estrutura das carreiras)
Diplomas regulamentares estabelecem a estrutura das diversas
carreiras e a sua distribuição por níveis, bem como o número de
graus e escalões que, respectivamente, compreendem.
Artigo 23.°
(Elementos estruturais)
1 —O nível integra o conjunto de graus de conteúdo funcional
diferente para os quais é exigida formação de base considerada
equivalente.
2—O grau indica a diferença de conteúdo funcional dos di
versos lugares de uma carreira, podendo também, em alguns casos,
traduzir a maior autonomia, responsabilidade e complexidade das
funções exercidas.
3
O escalão define, em cada grau, a diferença de experiência
e mérito profissional dos funcionários e empregados da mesma cate
goria.
4—Categoria é a designação que identifica cada grau de uma
carreira.
—

Artigo 24.°
(Acesso nas carreiras)
1 —O acesso dentro da carreira faz-se por progressão e pro
moção.
2—A possibilidade de preenchimeno de lugares de acesso por
indivíduos estranhos à respectiva carreira, quando na mesma não
exista pessoal civil possuidor da qualificação necessária para o de
sempenho das respectivas funções, é prevista em diploma regula
mentar.
3
No preenchimento de tais lugares deverá ser dada, em
igualdade de circunstâncias, a seguinte preferência:
a) Pessoal civil de outras carreiras do estabelecimento;
b) Pessoal civil das &rças armadas;
c) Pessoal civil estranho às forças armadas.
—

Artigo 25.°
(Progressão)
1
A progressão faz-se pelo acesso aos escalões imediatamente
superiores previstos para cada categoria.
—
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2
A progressão nas carreiras verticais ou horizontais far-se-á
de acordo q)h regras definidas em diploma regulamentar.
3
A progressão efectuar-se-á por exercício de direito próprio
e está condicionada pelas disposições do n.° 5 do artigo 82.°
—

—

Artigo 26.°
(Promoção)
A promoção faz-se pelo acesso a lugar do grau seguinte
da respectiva carreira, dependendo da verificação cumulativa das
seguintes condições:
a) Existência de lugar vago;
1,) Tempo mínimo de serviço efectivo i grau em que o fun
cionário OU empregado se encontra;
c) Selecção de acordo com as modalidades seguintes:
1) Concurso documental;
2) Concurso de prestação de provas;
3) Escolha, qtie incidirá predominantemente sobre o trabalho
produzido e as indicações constantes no registo biográfico;
d) Classificação de serviço, conforme estabelecido no n.° 5 do
artigo 82.°
2— Os concursos serão abertos, em regra, apenas ao pesseal
da respectiva carreira, dando nele preferência ao do respectivo qua
dro, em termos definidos em diploma regulamentar.
3
Os lugares de acesso a preencher por promoção devem ser
divttlgados pela f-Yrma mais adequada com vista ao seu conhecimento
por todos os funcionários ou empregados que possuam os requisitos
ii ecessári os.
4
Diplomas regulamentares estabelecem as condições em que
se efectuam as várias modalidades de promoção, tendto em conta
ClUC a promoção por escolha terá o carácter de menor frequência.
—

-—

Artigo

27.0

(Mudança de carreira)
As condições em que poderá verificar-se a mudança de carreira,
quer dentro do mesmo nível, quer de nível para nível, são esta
belecidas em diplomas regulamentares.
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Artigo 28.°
(Quadros)
Os quadros devem ser estruturados de acordo com as ne
cessidades permanentes dos serviços.
2— O número de lugares dos quadros deve ser discriminado
por graus e categorias.
3
Os estabelecimentos fabris das forças armadas terão, cada
um, o seu quadro próprio, fixado em diploma regulamentar.
—

—

CAPITULO IV
Direitos e deveres
SECÇÃO 1
Direitos
Artigo 29.°
(Direito à retribuiç%o)
O pessoal civil tem direito, em contrapartida do trabalho
prestado, a uma retribuição que atenda à sua qualificação prof is
sional, à natureza e condições de trabalho em que é prestado e ao
nível geral dos salários praticados no País.
2—A retribuição compreende a remuneração de base e todos
os complementos e suplementos legalmente fixados.
Em regra, a retribuição será paga mensalmente.
3
4— Para tpdos os devidos efeitos legais, designadamente para
a determinação dos acréscimos devidos por trabalho extraordinário,
nocturno e por turnos, o cálculo do valor/hora da remuneração de
—

—

base será feito através da fórmula Vh

=

N x D2

sendo

v

o ven

cimento mensal e N o número de horas correspondente ao período
normal de trabalho semanal.
5
A fórmula referida no número anterior servirá ainda de
base ao cálculo da remuneração correspondente a qualquer outra
fracção de tempo de trabalho.
—

Artigo 30.°
(Condições de prestação de trabalho)
1
O pessoal civil tem o direito de exercer a sua actividade
em condições de higiene, segurança e moralidade.
—
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2— As mulheres, durante a gravidez e após o parto, os defi
cientes e o demais pessoa] que desempenhe actividades especial
mente violentas ou prestadas em condições insalubres, tóxicas e
perigosas têm direitos especiais quanto às condições de prestação
de serviço, de acordo com o regulamento para cada caso.
3
Os menores, designadamente os aprendizes, têm igualmente
direito a condições especiais de prestação de trabalh, de acordo
com a legislação regulamentar.
—

Artigo

31.0

(Limites máximos de duração da prestaçío de trabalho)
A duração normal de prestação de serviço semanal não
pode exceder os limites máximos legalmente estabelecidos, não sendo
exigível ao pessoal a prestação de trabalho fora desses limites, salvo
nos casos excepcionais expressamente previstos.
2— O serviço prestado fora dos limites máximos da duração
normal estabelecida dá direito a um acréscimo de remuneração.
3
A isenção do horário de trabalho, a conceder apenas em
casos excepcionais e de acordo com legislação regulamentar, dá
direito a um acr&scimo de remuneração quando implique prestação
de serviço para além do período normal de trabalho.
—

—

Artigo 32.°
(Direitos quanto à carreira)
1
O pessoal civil tem direito, segundo a sua capacidade, com
petência profissional e tempo de serviço, atendendo ac,s condiciona
mentos dos respectivos quadros, ao acesso dentro da sua carreira,
bem como ao exercício de funções adequadas à sua categoria.
2—Tem igualmente direito a ser transferido, dentro do mesmo
quadro, bem como a permutar os respectivos lugares, desde que
reúna as necessárias condições para o efeito ‘e do facto não resultem
inconvenientes para o serviço e prejuízo para terceiros.
—

Artigo 33.°
(Descanso semanal)
1
O pessoal civil tem direito a um período de descanso sema
nal, que será, o máximo, de dois dias, um dos quais obrigatório e
o outro, se o houver, complementar.
—
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2—O dia de descanso semanal obrigatório é, em princípio,
o domingo.
3
O dia de descanso semanal complementar, quando o houver,
será estabelecido segundo as conveniências de serviço.
4— O pessoal que trabalhe em regime de turnos rotativos deve
ter o dia de descanso semanal obrigatório coincidente com o do
mingo, pelo menos de 7 em 7 semanas.
O trabalho prestado em período de descanso semanal ou
5
em dia feriado dá direito a um acréscimo de remuneração.
---

—

Artigo 34.°

(Férias anuais)
1
O pessoal civil tem direito, anualmente, a um período de
férias remuneradas de 26 ou 22 dias úteis, consoante haja 1 ou
2 dias de descanso semanal, salvo as reduções legalmente previstas.
2— O perísdo anual de férias não poderá, em qualquer caso,
por motivo das reduções Jegalment previstas, ser inferior a $ ou
7 dias úteis, consoante haja direito a 26 ou 22 dias úteis de férias.
No ano de admissão haverá direito, após o decurso do
3
período experimental, a um perío de férias proporcional ao nú
mero de meses completos de serviço que se perfizerem em 31 de
Dezembro desse ano.
4—Os empregados com contrato a prazo inferior a 1 ano têm
direito a um período de férias prioporcional ao nómero de meses
completos de serviço.
5—O direito a férias deve efectivar-se de modo a possibilitar
a recuperação física e pslquíca do pessoal e assegurar-lhe condições
mínimas de disponibilidade pessoal, de integração na vida familiar
e de participação social e cultural.
6— As férias poderão ser interrompidas por doença, desde que
esta seja devidamente comunicada, sendo o seu prosseguimento con
dicionado às necessidades e razões de serviço.
7— Os princípios previstos nos números anteriores são desen
volvidos em diploma regulamentar, que deve, nomeadamente, esta
belecer normas sobre interrupção e acumulação de férias, marcação
e alteração do respectivo pcijdo e efeitos da cessação e da sus
pensão da prestaçàD de serviço.
—

—

Artigo 35.°
(faltas e licenças)
1
O pessoal civil tem direito a faltar justificadamente e a gozar
licenças normais e especiais.
—
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Consideram-se justificadas, desde que observados os respec
2
tivos preceitos regulamnÉares. as faltas dadas pelos motivos se
guintes:

a) Por conta do períodc) de férias;
h) Assistência inadiável a membros do agregado familiar ou a
pessoas que com ele coabitem habitualmente;
c) Prestação de provas escolares e profissionais;
cl) Doença ou isolamento profiláctico;
e) iratamento ambulatório:
) Dádiva de sangue;
g) Cumprimento de obrigação legal ou equiparada;
h) Caso fortuito ou de força maior.
3—As licenças normais poderão ser gozadas por ocasião de:
a) Casamento:
1,) Maternidade;
c) Falecimento de familiares.
4
Além das licenças normais, o pessoal civil poderá gozar as
seguintes licenças especiais:
—

a)
1)
e)
d)

Licença
Licença
Licença
Licença

de meio tempo;
por doença;
sem vencimento;
ilimitada.

Artigo 36.°
(Pessoal estudante)
O pessoal estudante tem direito a um regime de trabalho espe
eia], que se traduz em facilidades para frequência de aulas, prestação
de provas de avaliação, exames, férias e licenças, orientado pelos
princípios definidos na lei geral e a estabelecer por diploma regula
mentar.

Artigo 37.°
(Direito à segurança do emprego)
O pessoal civil tem direito à segurança no seu emprego,
não podendo ser privado dele, a não ser nos casos e nas condições
previstos na lei.
—
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2— A extinção ou redução de quadros, em virtude de reorga
nização ou extinção de serviços, não implica, para o respectivo
pessoal, perda ou diminuição dos direitos adquiridos, mas vincula-o
à aceitação das reclassificações profissionais que aquelas medidas
determinem.
A colocação do pessoal a que se refere o número anterior
3
é objecto de regulamentação que assegure a sua transferência obri
gatória para outros serviços ou institutos públicos.
—

Artigo 38.°

(Direito à segurança social)
1
O pessoal civi] tem direito a um regime de segurança social
que lhe garanta a si e aos seus familiares assistência e previdência
sociais nos casos legalmente previstos.
2— As regalias concedidas serão mantidas. dentro de uma polí
tica de progressiva uniformização e generali7ação, num sistema de
segurança social unificado.
—

SECÇÃO II
Deveres
Artigo 39.°
(Deveres gerais)
São deveres do pessoal civil:
a) Defender o interesse público tal como é definido, nos termos
da lei, pelos árgãos competentes;
b) Cumprir as leis e os regulamentos militares na parte que
lhes é aplicável;
t) Comparecer nos locais de trabalho às horas legalmente esta
belecidas e permanecer no exercício das suas funções durante
os períodos de duração dc) trabalho;
ci) Exercer as funções que lhe estão confiadas com toda a sua
inteligência, zelo e aptidão e proceder nesse exercício com
honestidade, rectklão e imparcialidade;
e) Cumprir, com exactidão e oportunidade, as ordens relativas
ao serviço emanadas dos legítimos superiores hierárquicos;
f) Cumprir rigorosamente as normas de segurança militar e
manter sigilo quanto aos factos de que tome conhecimento,
por virtude do exercício das suas funções;
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g) Respeitar e agir lealmente para com os superiores, subordina
dos ou outros de hierarquia igual ou inferior, tanto no ser
viço, como fora dele;
Ii) Proceder com urbanidade nas relações entre si e com o
público;
i) Entreajudar-se, na medida em que o exija o interesse do
serviço;
j) Cumprir rigorosamente, as normas de segurança e higiene
estabelecidas;
1) Actuar com isenção e independência, sem subordinação a
quaisquer orientações de natureza ideológica ou partidária.

Artigo 40.°
(Dever de obediência)
O cumprimento das ordens emanadas do legítimo superior
hierárquico é obrigatório desde que revistam a forma legal, sejam
dadas em matéria de serviço e se integrem no conteúdo funcional
do cargo desempenhado.
2
Em caso de dúvida sobre a legalidade ou autenticidade da
ordem ou quandc da sua execução possam resultar graves danos
o funcionário ou empregado, antes de a cumprir, pode exigir a sua
transmissão ou confirmação, por escrito, reclamando depois, se o
entender.
3
O dever de obediência cessa sempre que o cumprimento das
ordens ou instruções implique a prática de qualquer crime.
-—

—

—

Artigo 41.°
(Dever de sigilo)
1 —É vedada ao pessoal civil a divulgação de factos de que
tome conhecimento por virtude do exercício das suas funções, salvo
quando por lei ou determinação superior, estiver autorizado a
reve]á-los.

2— O dever de sigilo cessa quando estiver em causa a defesa
do pr6prio, em processo disciplinar ou judicial e em matéria rela
cionada com o respectivo processo.
3 —Este dever permanece mesmo depois de haver cessado o
exercício das suas funções.
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Artigo 42.°

(Proibição de actunulação de cargos públicos)
1
É proibída a acumulação de lugares ou cargos públicos,
salvo no caso em que o funcionário ou empregado possa cumprir
os horários correspondentes a cada uma das funções exercidas e se
verifique ainda uma das seguintes condições:
—

a) inerência das funções;
b) Carência de pessoal devidamente habilitado para o exercício
dessas funções;
c) Complementaridade da actividade ou actividades secundárias
relativamente à actividade principal.
As falsas declarações prestadas no pedido de autorização
2
para a acumulação de lugares ou cargos públicos serão punidas nos
termos da lei penal, sem prejui de procedimento disciplinar.
—-

Artigo 43,°

(Incompatibilidade e exercício de actividades privadas)
Não é permitido ao funcionário ou empregado o exercício
de actividades privadas quando se revele incompatível com o cum
primento dos deveres estabelecidos na lei e ainda quando:
—

a) Tenham horário coincidente com o do respectivo serviço;
b) Sejam susceptíveis de comprometer a isenção exigida ao exer
cício das respectivas funções.
2—O exercício de actividades privadas implica prévia auto
rização superior.

CAPITULO V
Responsabilidades e garantias
Artigo 44.°

(Princípios gerais)
O pessoal civil é responsável civil, criminal e disciplinarmente pelas suas acções e omissões de que resulte a violação de
direitos ou interesses legalmente protegidos.
—

2— A responsabilidade disciplinar é independente da responsa
bilidade criminal, salvo se respeitar a factos que sejam simultanea
mente infracções disciplinares e crimes essencialmente militares.
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A respofisahilidade civil e criminal é apreciada nos termos
3
lei geral e dos demais preceitos deste capitulo.
4—É excluída a responsabilidade civil e disciplinar do pessoal
civil que actue no cumprimento de ordens ou instruções a que
deva obediência, desde que, sendo caso disso, delas tenha reclamado
ou exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito.
-

da

Artigo 45.°
(Garantias fundamentais)
As diversas responsabilidades referidas no artigo anterior
1
serão apreciadas e decididas segundo a lei em vigor à data da prá
tica dos actos de que emergem.
São ainda garantias fundamentais do pessoal civil:
2
—

a)
b)
e)
d)

Os meios graciosos de impugnação;
O recurso contencioso e demais vias jurisdicionais;
O exercício indiidua1 ou colectivo do direito de petição;
Quaisquer outras resultantes dos preceitos constitucionais,
bem como de outras normas gerais e especiais aplicáveis.

3
O exercício das garantias referidas no número precedente
será sempre condicionado à salvaguarda da eficiência da organiza
ção militar e preservação dos valores que a informam.
—

Artigo 46.°
(Responsabilidade civil)
Sem prejuízo do disposto neste Estatuto quanto ao direito
de regresso, os estabelecimentos fabris das forças armadas sã sou
dariamente responsáveis com o seu pessoal, nas condições gerais do
direito, pelos danos causados a terceiros durante o exercício das
suas fuinções e por causa desse exercício.
São da exclusiva responsabilidade dos funcionários e empre
2
gados os danos causados por estes a terceiros fora do exercício das
suas funções ou durante o exercício das mesmas, mas não por
causa desse exercício.
Os funcinários e empregados são civilmente responsáveis
3
perante os estabelecimentos fabris das forças armadas pelos danos
cuue lhes catisarem em virtude de factos ilícitos praticados fora do
exercício das suas funções ou durante esse exercício, mas não por
causa dele.
—

—

—
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4—Pelos danos referidos no número’ anteríor causados em vir
tude dc factos ilícitos praticados durante o exercício das suas fun
ções e por causa desse exercício o funcionário ou empregado só
será responsável quando tiver agido o’losamente ou com zelo e
diligência manifestamente inferiores àqueles a que estava obrigado
em razão do seu cargo.

Artigo 47.°
(Direito de regresso)
1
O direito de regresso dos estabelecimentos fabris das forças
armadas contra o funcionário ou empregado’ será determinado em
função do seu grau de responsabilidade.
2—O direito de regresso será integral no caso de procedimento
doloso do funcionário’ ou empregado, bem como de violação dos
direitos, liberdades e garantias constitucionalmente estabelecidos.
3
Não haverá direito de regresso no caso de responsabilidade
fundada no risco ou decorrente da prática de actos lícitos.
—

Artigo

4O

(Responsabilidade criminal e efeitos do processo
criminal em processo disciplinar)
1
O funcionário ou empregado não poderá, em razão dessa
qualidade, ver aumentada a medida legal de qualquer pena.
2
A sentença criminal condenatória constituirá caso julgado,
em processo disciplinar, quanto à existência material e autoria dos
factos imputados ao funcionário ou empregado.
3 ——A sentença criminal absolutória constituirá, em processo
disciplinar, presunção legal ilidível quanto à inexistência dos factos
imputados ou à sua não prática pelos respectivos arguidos, con
forme o que haja sido julgado.
—

Artigo 49.°
(Responsabilidades e garantias disciplinares)
Os funcionários ou empregados são disciplinarmente respon
sáveis perante as forças armadas, representadas para o efeito pela
respectiva hierarquia, pelas acções ou omissões que lhes sejam
imputáveis e que hajam praticado com infracção dos deveres gerais
ou especiais estabelecidos nas leis e disposições aplicáveis.

1.
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Os deveres dc) pessoal e as normas disciplinares devem ser
2
estabelecidos em termo.s claros e precisos com vista a evitar toda
a ambiguidade ou diversidade de interpretações.
—

3

—

As normas e os procedimentos disciplinares devem respeitar

a vida privada do pessoal.
4-—O funcionário ou empregado condenado por facto criminal
sem relação com as respectivas funções oficiais não deve ser igual
mente passível de sanções disciplinares, a menos que tal condenaçã
ponha em causa a sua capacidade de agir enquanto elemento dc)
pessoal civil dos estabelecimentos fabris das forças armadas.
5—O pessoal civil, porque integrado na estrutura das forças
armadas, deve ter sempre presente que isso o vincula à organização
militar e o obriga a prestigiá-la e a defendê-la, designadamente na
preservação dos seus valores éticos, da sua coesão, unidade e dis
ciplina.

CAPITULO VI
Condições da prestaçilo de trabalho
Artigo 50.°
(Hor.rio de trabalho)
—-

Entende-se por horário de trabalho a determinação das

horas do inicio e do termo do período de trabalho normal, referido
ao dia e à semana, bem como dos intervalos de descanso diário e
semanal, de acordo com o estabelecido no artigo 31.°
2—Sem prejuízo de devei- c)nformar-se com a legislação vigente
e outras determinações superiores, a fixação do horário de trabalho
compete às direcções ou adtninistraçõe rIos êstabelecimentos fabris.
Poderão ser admitidos regimes de horários flexíveis nos
3
----

casos em que a natureza do serviço o permita. uma vez realizadas
as condições para o conveniente controle da sua execoção.
Artigo 51.0
(Período normal (te trabalho)
O período normal de trabalho é o número de horas de
trabalho diário, semanal ou mensal que o pessoal civil está obri
gado a prestar.
2— O período normal de trabalho para o pessoal civil é esta
belecido pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
—
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Salvo casos especiais, abrangidos por disposições legais ex
3
pressas em contrário, o período normal de trabalho deve ser igual
para todo o pessoal do mesmo estabeleci;nena fabril, independente
mente da sua categoria profissional.
Transitoriamente mantém-se o período de trabalho actual
4
mente em vigor, devendo progressivamnte tender-se para a igualdade
referida no n.° 3, sem prejuízo, porém. do prescrito no n.° 2.
Poderão fixar-se períodos normais de trabalho diferentes,
5
desde que esse facto haja sido tomado em conta nos rcpctivos
critérios para a fixação de remunerações.
6— O trabalho a tempo parcial p3de ser concedido ao funcio
nário ou empregado que o requeira, e nas condições definidas em
diploma regulamentar.
—

-—

-—

Artigo 52.°

(Trabalho por turnos)
Sempre que o período de funcionamento do estabelecimento
fabril ultrapasse os limites máximos do períoD de trabalho, poderão
ser organizados horários de trabalho por turnos, que são havidos
como períodos normais de trabalho.
2— As escalas de turnos rotativos só poderão prever mudanças
de turnos após os períodos de descanso semanal previstos.
3
O pessoal, mesmo que para tal não tenha dado o seu
acordo, poderá ser obrigado à prestação de trabalho neste regime,
durante um período não superior a seis meses, salvo razões ponde
rosas, e superiormente aceites, que justifiquem a sua escusa.
4—— O tralallr por turnos confere direito a um acréscimo de
remuneração.
5—No trabalho por turnos haverá um intervalo de descanso
para refeições, no próprio local de trabalho, não inferior a 30 mi
nutos. que se considera tempo de trabalho.
—

—-

Artigo 53°

(Horário diferenciado)
Quando iaz.ões de funcionamento o justifiquem, poderão ser
estabelecidos horários diferenciados para os vários serviços, ou ainda
para pessoal de um mesmo serviço.

1.° Séiic
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Artigo 54.°
(Trabalho extraordinário)
Considera-se trabalho extraordinário o prestado fora do
período normal de trabalho e nos dias de descanso semanal e
feriados.
2— Quando o pessoal preste horas extraordinárias, não poderá
entrar ao serviço sem que antes tenham decorrido, pelo menos.
8 horas.
Salvo razões ponderosas e superiormente aceites, o pessoal
3
não poderá escusar-se à prestação de trabalho extraordinário.
—

—

Artigo 55.°
(Trabalho nos dias de descanso semanal)
1—O trabalho prestado no dia de descanso semanal obriga
tório dá direito a descansar 1 dia, nos 3 dias seguintes, sem pre
juízo da retribuição normal.
2—O disposto no número anterior só é válido desde que o
período de trabalho prestado seja superior a 4 horas.
3
O trabalho prestado no dia de descanso semanal, ou nos
feriados, não pode exceder o período de trabalho diário normal.
—

Artigo 56.°
(Trabalho noctunio
Considera-se nocturno o trabalho prestado no período que
decorre entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte.
2—O trabalho nocturno dá direito a um acréscimo de remu
neração.
3
Os aprendizes nã poderão prestar trabalho nocturno.
——

—

Artigo 57°
(Limites de trabalho extraordinário e trabalho
em dias de descanso semanal ou feriados)
-—O trabalho extraordinário não poderá, em principio, exer
cer, individualmente os seguintes limites:
a) 2 horas por dia;

b) 40 horas por mês;
c) 120 horas por ano.
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2—Em casos de reconhecida e absoluta necessidade de serviço,
poderão as direcções ou administrações dos estabelecimentos auto
rizar a prestação de trabalho extraordinário além daqueles limites,
incluindo o prestado nos dias de descanso semanal oU feriados, até

a limite de 240 horas anuais.
Para além deste limite, carece de autorização do respectivo
Chefe do FstadoMaior.
Artigo 58.°
(Isenção de horario de trabalho)
Poderão ser permitidas isenções de horário de trabalho ao pes
soal dirigente, nos termos definidos em diploma regulamentar.
Artigo 59.°
(Trabalho fora do local habitual)
Entende-se por local habitual de trabalho a sede, delega
ção, dependência ou sucursal do estabelecimento fabril em que o
pessoal preste, normalmente, serviço, ou a que está adstrito.
2—Entende-se por deslocação em serviço a realização tempo
rária de trabalho fora do local habitual, a qual no deverá exceder
um período de 90 dias, exceptuando-se as situações que decorrem
da natureza especial da missão do estabelecimento fabril.
3
Nas deslocações em serviço para fora do local habitual de
trabalho o pessoal civil tem direiIo às compensações que se encon
trem fixadas para a generalidade dos servidores do Estado, enquanto
não for publicada legislação própria.
—

—

CAPiTULO VII
Suspensão da prestação de trabalho
SECÇÃO 1
Faltas
Artigo ‘60.°
(Situações que se consideram faltas)
O pessoal civil considera-se na situação de falta ao serviço
quando deixe de exercer as suas funções sem ser por motivo de
licença ou de gozo de férias.
—
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2—As faltas devem ser participadas por escrito, pelo próprio
ou por pessoa de família, no caso de impossibilidade de aquele o
fazer antecipadamente ou no mesmo dia, ao respectivo chefe, com
a declaração do motivo justificativo ciue as determinaram.
3
O chefe apreciará as circunstâncias aduzidas e decidirá, por
escrito, a aceitação ou rejeição da declaração.
4
As faltas justificadas pelos motivos referidos nas alíneas b)
e Ii) do n. 2 do artigo 35.° não podem exceder, no seu conjunto,
12 dias em cada ano.
Serão injustificadas as faltas dadas em contravenção com
5
o preceituado no n.° 1, cuja justificação seja rejeitada, e ainda outras
expressamente referidas neste Estatuto.
—

-

—

Artigo 61.°
(Por conta do período de férias)
Quando circunstâncias especiais o justifiquem e após haver esgo
tado o direito de férias desse ano, poderão ser justificadas faltas
até 5 dias úteis por conta do período de férias do ano imediato,
desde que o funcionário ou empregado tenha boas informações de
serviço e não haja prejuízo para o mesmo.
Artigo 62.°
(Assistência a familiares)
Ao pessoal civil poderão ser jtistificadas faltas até 3 dias num
mês, por motivo de assistência inadiável a familiares ou a pessoas
que com ele coabitem habitualmente, sem prejuío do estabelecido
no n.° 4 do artigo 6Q.°
Artigo 63.°
(Prestação de provas escolares ou profissionais)
Podem ser justificadas faltas para prestação de provas escolares
ou profissionais nos dias em que as mesmas se realizarem. Estas
podem ser desdobradas em meios dias.
Artigo 64.°
(Por doença ou isolamento profiláctico)
Ao pessoal civil, na situação de falta por doença, aplicar
-se-á a legislação geral vigente para a função pública, enquanto
não for publicada legislação própria.
—
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2— São justificadas as faltas dadas pelo pessoal civil que,
embora não atingido pr doença, ou já restabelecido da mesma,
estiver impedido de comparecer ao serviço, em cumprimento de
determinação emitida ao abrigo da legislação em vigor, sobre doen
ças infecto-contagiosas pelo delegada ou scihdelegado de saúde da
respectiva área de residência. A justificação é feita por atestado do
médico assistente, devidamente confirmado pela autoridade sanitária
competente, seguindo-se, no demais, a legislação geral vigente para
a função pública, enquanto não fr publicada legislação própria.
Artigo

65.0

(Tratamento ambulatório)
O regime de faltas motivadas pela necessidade de tratamentos
ambulatórios será regulado por diploma regulamentar.
Artigo 66.”
(Dávida de sangue)
A falta ao serviço verificada no dia da dádiva graciosa de
sangue, se devidamente comprovada, é considerada justificada.
Artigo 67.”
fCwnprimento de obrigação legal ou equiparada)
As faltas daclas pelos funcionários ou empregados no cum
primento de obrigações militares serão consideradas justificadas.
2— As faltas dadas nos termos do número anterior não darão
lugar a perda de qualquer direito ou regalia, salvo as de remuneração
e direito a férias, se no cumprimento do serviço militar as tiver
gozado.
3
Após a passagem à disponibilidade, o funcionário ou empre
gado tem 30 dias para se apresentar no estabelecimento fabri, findos
os quais perderá a qualidade de funcionário ou empregado.
Serão igualmente justificadas as faltas dadas por requisição,
4
notificação ou cpnvocação de organismo oficial, desde que tais
faltas sejam previamente autorizadas pela entidade competente.
—

—

Artigo 68.’
(Caso fortuito ou de força maior)
Quando circunstâncias de natureza fortuita ou de força maior
impeçam o pessoal civil de comparecer ao serviço, poderão as res
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pectivas faltas ser justificadas se as razões apresentadas forem julga
das atendíveis, sem prejuízo cL,, limite estabelecido no a.” 4 do
artigo 60.”
‘Artigo 69.°
fI)oença ou acidente em serviço)
As faltas dadas pelo pessoal civil vítima de acidente em serviço
ou de doença adquirida, ou agravada em razão do mesmo, são
consideradas justificadas, regulando-se todo o procedimento pela
legislação em vigor na função pública, enquanto não for publicada
]egislação própria.
Artigo 70.°
(Atraso na entrada ao serviço)
‘1
As entradas ao serviço depoi, da hora fixada serão pena
lizadas de acordo com legislação regulamentar.
2—O atraso superior a urna hora deve ser considerado falta
injustificada no respectivo meio dia, salvo se resultar de motivo
fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
—

Artigo 71.°
(Ausência do local de trabalho)
O pessoal civil não pode, ,aivo motivo justificado e licença o
respectivo chefe, interromper o trabalho depois da entrada ao ser
viço e ausentar-se para além do tempo estritamente necessário,
reputando-se falta injustificada a contravenção ao expresso no pre
sente artigo.
Artigo 72.°
(Ausência ilegítima e abandono do lugar)
Fúftas injustificadas e interpoladas, que totalizem 15 dias
úteis num ano civil, implicam a instauração de processo disciplinar
contra o respectivo funcionário ou empregado.
2— Sempre que o pessoal civil deixe de comparecer ao serviço
durante 5 dias úteis seguidos, depois de ter manifestado, por escrito,
a intenção de abandonar o cargo, ou faltar 15 dias úteis seguidos
sem justificação, será levantado auto por abandono do lugar.
—-
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3
O abandono
do funcionário ou o
mesmos ser providos
rante o período de 4
—
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do lugar, se comprovado, implica a exoneração
despedimento do empregado, não podendo os
ou admitidos em qualquer cargo público du
anos.

Artigo 73°

(Efeitos das faltas injustificadas)
As faltas injustificadas têm como consequências, além das pre
vistas no artigo 72°, mais as seguintes:
a) Não contam como tempo de serviço;
b) O desconto no vencimento da importância correspondente
aos dias de faltas;
c) lesconto na antiguidade do número de dias de faltas dadas;
d) Instauração de processo disciplinar, quando revelem grave
negligência ou má compreensão dos deveres profissionais.

SECÇÃO II
Licenças
Artigo 74.°
(Conceito de licença)
O pessoal civil considera-se na situação de licença, quando deixe
de exercer as suas funções, de acordo com os condicionamentos
fixados e períodos estabelecidos.

Artigo 75.°
(Por casamento)
1 —A licença por casamento será concedida até 6 dias úteis
consecutivos, adjacentes ou compreendendo a data do casamento,
devendo ser solicitada com a antecedência mínima de 30 dias.
2— A comprovação do casamento deverá ser feita no prazo
de 30 dias após o termo da licença.
3 —Esta licença não produz qualquer perda de direitos ou
regalias.

l.’ Série
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Artigo 76.°

(Por maternidade)
1
O pessoal civil do sexo feminino poderá fruir até 90 dias
de licença no período de maternidade, podendo o seu gozo iniciar-se
30 dias antes da data prevista para o parto.
2— Esta licença não dará lugar a perda de quaisquer direitos
ou regalias.
3
No caso de aborto ou de parto de nado-morto, o período
de licença, com os efeitos fixados no n.° 1 deste artigo, será no
máximo de 30 dias.
4—Dentro do período referido no número anterior, compete
ao médico graduar o período de interrupção do trabalho, em fun
ção das condições de saúde da parturiente.
5
O direito de licença por maternidade, com os efeitos pre
vistos no n.° 1, cessa no caso de morte do nado-vivo, ressalvando-se
sempre um período de repouso de 30 dias após o parto.
6—A interrupção da licença por maternidade é regulada pela
legislação geral em vigor.
—

—

—

Artigo 7?.°
(Por falecimento de familiares)
1
O pessoal civil poderá deixar de comparecer ao serviço, até
4 dias seguidos, no caso de falecimento de cônjuge, de parente ou
afim no 1.0 grau da linha recta ou, até 2 dias seguidos, no caso
de falecimento de parente ou afim, em qualquer outro grau da
linha recta e no 2.° ou 3.° graus da linha colateral, devendo justi
ficar a ausência logo que se apresente ao serviço.
2
Esta licença não produz qualquer perda de direitos ou
regalias.
—

—

Artigo 78.°
(Meio tempo)
1
Quando circunstâncias especiais o justifiquem, pode ser
concedida licença de meio tempo, que será descontada no período
de férias anual.
2—Esta licença não poderá ser concedida depois de esgotado
o período de férias anual.
—
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Artigo 79.°
(Por dõença)
1 —As licenças por doença poderão ser concedidas, mediante
parecer da competente junta médica, por períodos não superiores
a 60 dias, findos os quais deverá o funcionário ou empregado ser
novamente presente à referida junta.
2—A prorrogação da licença por doença está sujeita aos se
guintes condicionamentos:

a Cada período de licença por doença, adicionado às faltas
dadas pelo mesmo motivo, não poderá exceder 12 meses
seguidos, salvo se a junta médica previr que dentro dos
6 meses seguintes o doente esteja apto para o exercício das
suas funções;

b) Se forem excedidos os 18 meses de ausência por doença
ou se a junta médica se não pronunciar favoravelmente ao
fim dos 12 meses de doença, o funcionário ou empregado
transitará, conforme o desejar e de acordo com a legislação
vigente, para as situações de aposentação. licença sem ven
cimento ou licença ilimitada;
e) O período de licença por doença, concedido a empregado,
contratado nos termos previstos no n.° 2 do artigo 14°, adi
cionado às faltas dadas pelo mesmo motivo, não poderá
exceder o prazo de vigência do respectivo contrato.
3
Ao pessoal civil assistido pela Assistência na Tuberculose
aos funcionários Civis aplicar-se-á a legislação geral vigente.
4
Considera-se que ocorre novo período de doença sempre
que entre a apresentação ao serviço e a nova situação de doença
decorram pelo menos 3f) dias.
Nas localidades onde não seja possível ao pessoal civil com
5
parecer à competente junta médica a licença por doença será pro
posta, em atestado médico, pelo delegado de saúde da sua área de
residência e concedida pelo r. ‘.pecU’:n director ou administrador do
estabelecimento fabril.
6—Esta licença tem como consequência a perda da parte do
vencimento que a lei fixar.
7—Em caso de doença adquirida em serviço ou agravada em
razão do mesmo, todo o procedimento será regulado pela legisla
ção vigente para a função pública, enquanto não for publicada
legislação própria.
—

—

—
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Artigo 80.0
(Sem vencimentos)
1

—

Poderá ser concedida aos funcionários ou empregados em

cada ano civil licença sem vencimentos por períodos não superiores

a 90 dias. renováveis até ao máximo de 180 dias, desde que pos
sam ser dispensados do serviço.
•2 —Quando circunstâncias de interesse público o justifiquem,
poderá ser concedida licença sem vencimentos por um período de
um ano, renovável, podendo, nestas condições, os lugares serem
preenchidos interinamente.
3
A licença sem vencimentos não conta como tempo de ser
viço, ficando suspensas todas as vantagens e regalias da função.
4
A licença sem vencimentos acarreta o desconto de 1 dia
e meio ou 2 dias úteis nas férias do ano seguinte ao do início
da mesma por cada período de 1 mês ou fracção superior a 15
dias da licença usufruida, consoante haja 2 ou 1 dia de descanso
semanal.
5—A licença sem vencimentos poderá ser interrompida a pe
dido do interessado.
6— A licença sem vencimentos não abre vaga no quadro.
—

—

Artigo 81.°
(Ilimitada)
1 —Poderá ser concedida aos funcionários licença ilimitada por
um período não inferior a 1 ano, desde que não haja inconveniente

para o serviço.
2—O funcionário no situação de licença ilimitada não poderá
exercer outra função pública de natureza permanente.
3
A licença ilimitada não conta como tempo de serviço,
ficando suspensas todas as vantagens e regalias decorrentes da sua
qualidade de pessoal civil dos estabelecimentos fabris das forças
armadas.
4
O funcionário na situação de licença ilimitada apenas po
derá interromper a ]icença após decorrido 1 ano sobre a sua con
cessão e quando assim o tenha reciuerido com a antecedência não
inferior a 90 dias, vindo a ocupar a primeira vaga que se der na
sua categoria ou se porventura esta for extinta na categoria de
idêntico conteúdo funcional.
5
A licença ilimitada abre vaga no quadro e a sua conces
são será anotada pelo Tribunal de Contas e publicada no Diá,-io
—

—

—

da República.
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6
As condições em que deve ser concedida a licença ilimi
tada são reguladas por legislação própria.
—

CAPITULO VIII
Apreciação e preparação profissionais
Artigo 82.°
(Classificação de serviço)
O mérito profissional do pessoal civil será apreciado e
classificado, periodicamente, no mínimo, uma vez em cada ano.
2
A classificação de serviço será individualizada e terá por
base o juízo de mérito acerca da conduta, capacidade profissional
e rendimento, para a generalidade das categorias, devendo incluir
a capacidade de liderança, para as categorias com funções de chefia.
3—A classificação de serviço deve terminar por uma gradua
ção de acordo com o que estiver estabelecido em diploma regula
mentar, aí se prevendo a entidade competente para a sua homo
logação.
4—A graduação da classificação de serviço, bem como os
elementos que lhe serviram de base, será dada a conhecer ao inte
ressado, que dela poderá reclamar ou recorrer.
Para efeitos de promoção, serão levadas em conta as classi
5
ficações de serviço dos últimos anos e, para efeitos de progressão.
as dos anos de permanência no escalão.
—

—

—

Artigo 83.°
(Registo biográfico)
Deverá haver, em cada estabelecimento fabril, um registo
1
biográfico individual do respectivo pessoal civil, onde serão anota
dos os factos de interesse para a sua vida profissional.
2—O pessoal tem o direito de ser informado, a seu pedido,
das anotações efectuadas no respectivo registo biográfico.
—

‘Artigo 84.°
(Formação profissional)
A formação profissional do pessoal civil tem em vista me
lhorar a sua preparação individual para o exercício das funções que
lhe estão ou venham a estar cometidas.
—

1. Síríe
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2
Os estabelecimentos fabris deverão prever a organização
e realização de cursos adequados às estruturas dos seus quadros e
carreiras tendo em vista a formação e reciclagem profissionais do
seu pessoal.
—

Artigo 85.°
(Estágio)
1
O ingresso nas carreiras pode ser precedido de um período de
estágio, que terá carácter probatório e visará a preparação do can
didato para o exercício das funções inerentes ao cargo a desem
penhar.
2
A duração do estágio, fixada em diploma regulamentar,
nunca será inferior a 3 meses nem superior a 2 anos.
Durante o período de estágio o candidato terá direito à
3
remuneração correspondente ao respectivo cargo e beneficiará das
regalias sociais atribuidas ao pessoal civil dos estabelecimentos fabris,
se a estes não estiver vinculado.
4—Findo o estágio, se a decisão for desfavorável, o estagiário
será dispensado sem direito a qualquer indemnização ou regressará
ao seu lugar de origem.
5
O tempo de serviço prestado durante o período de estágio
será contado para todos os efeitos, desde que não haja interrupção
de serviço.
6
O tempo de serviço anteriormente prestado às forças arma
das ou à Administração Pública, em carreira diferente ou em regime
de contrato, poderá contar-se, no todo ou em parte, para efeitos
de estágio, quando as tarefas desempenhadas tenham conteúdo fun
cional idêntico ao do lugar a preencher.
—

—

—

—

—

Artigo 8.°
(Período experimental)
Quando não seja precedido de um período de estágio nos
termos previstos no artigo anterior, o ingresso na carreira será pre
cedido de um período experimental destinado a verificar se o can
didato reúne as características necessárias para o desempenho das
respectivas funções.
2— A duração do período experimental não será superior a
6 meses, findo o qual, se a decisão for desfavorável, se procederá
nos termos previstos no n.° 4 do artigo anterior.
—
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3
Durante o período cxperimental, o candidato terá direito à
remuneração correspondente ao respectivo cargo e beneficiará das
regalias sociais atribuídas ao pessoal civil dos estabelecimentos fabris,
se a este não estiver vinculado.
4
O tempo de serviço prestado durante o período experimen
tal será contado para todos os efeitos, desde que não haja interrup
ção de serviço.
5
O tempo de serviço anteriormente prestado às forças arma
das ou à Administração Pública, em carreira diferente ou em regime
de contrato, poderá contar-se, no todo ou em parte, pata efeitos de
período experimental, quando as tarefas desempenhadas tenham con
teúdo funcional idêntico ao do lugar a preencher.
—

——

—

CAPITULO IX
Regime disciplinar

SEOÇÃO 1
Princípios fundamentais
Artigo 87.°
(Infracções disciplinares e poder disciplinar)
Considera-se infracção disciplinar o facto culposo praticado
pelo funcionário ou empregado. com violação de alguns deveres
gerais ou especiais inerentes à função que exerce.
2— Os funcionários ou empregados ficam sujeitos ao poder
disciplinar desde a data da posse ou. se esta não for exigida, desde
a data da entrada ao serviço, podendo, no entanto, ser processados
por factos anteriores a uma ou a outra, quando os mesmos derem
origem a procedimento criminal e o crime determine incapacidade
para o exercício de funções públicas.
A exoneração ou a mudança de situação não impedem a
3
punição por infracções cometidas durante o exercício da função.
—

—

Artigo 88.°

(Prescrição da responsabilidade disciplinar)
O direito de exigir a responsabilidade disciplinar prescreve
1
com o que vigorar na instituição militar, salvo se o
acordo
&
facto praticado for também infracçãc penal e os prazos de pres
crição da responsabilidade criminal forem maiores, caso em que
estes se aplicarão.
——
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2-—-Se antes do decurso dos prazos a que se refere o número
precedente tiverem lugar alguns actos instrutórios com efectivo inte
resse para a marcha do processo disciplinar, relativamente à ma
téria da infracção, a prescrição contar-se-á apenas desde o dia em
que tiver sido praticado o último acto.
Os processos de inquérito e de sindicância aos serviços
3
interrompem a prescrição.
—•

Artigo 89.°

(Conexões entre o ilícito disciplinar e criminal)
1
As infracções disciplinares ctualificáveis como crimes essen
cialmente militares só podem ser punidas de harmonia com o Código
de Justiça Militar.
2—O despacho de pronúncia com trânsito em julgado, ou equi
valente, proferido em processo penal determina a suspensão do exer
cício e do vencimento correspondente até decisão final.
Em processo correccional, a suspensão referida no número
3
anterior só se verifica quando o crime indicado for algum dos
enunciados no § ijnico do artigo 65. do Código Penal.
4
A perda do vencimento referida nos n.°’ 2 e 3 deste artigo
será reparada somente após o trânsito em julgado da sentença da
a hsolviçã o.
•—-

—

—

Artigo 90.°

(Regulamento disciplinar)
Os princípios constantes do presente capitulo são desenvolvidos
e completados em regulamento disciplinar.

SECÇÃO Ii
Recompensas, penas disciplinares e seus efeitos
Artigo 91.°
(Recompensas)
—

As recompensas atribuíveis ao pessoal civil são as seguintes:

a) Louvor;
h) Licença por mérito;
e) Gratificação extraordinária.
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2— Louvor é o elogio escrito e público dos actos praticados
ou dos comportamentos assumidos que revelem notável valor, com
petência profissional, zelo ou civismo.
3
A licença por mérito é uma licença sem perda de quaisquer
remunerações que, dispensando do serviço efectivo, se destina a
premiar a prática de actos de reconhecido relevo que revelem
dedicação e diligência acima do comum.
4— A gratificação extraordinária é um prémio pecuniário, de
montante variável, mas de valor não excedente ao vencimento de
3(1 dias, que se destina a recompensar excepcionais merecimentos
de zelo e aptidão profissionais.
—

Artigo 92.°
(Penas disciplinares)
1 ---As penas aplicáveis aos funcionários são as seguintes:
a) Advertência;
b) Repreensão escrita;
e) Suspensão de exercício e vencimento até 10 dias;
d) Suspensão de exercício e vencimento até 30 dias;
c’) Suspensão de exercício e vencimento até 90 dias;

f) Suspensão de exercício e vencimento até 180 dias;
g) Inactividade de 6 meses a 1 ano;
h) Aposentação compulsiva;
i) Demissão.
2
Se os funcionários estiverem já aposentados, observar-se-ão
as seguintes adaptações:
—

a) As penas de suspensão e de inactividade serão substituidas

pela perda de pensão por igual tempo;
b) A pena de demissão determinará a suspensão do abono da
pensão pelo período de 3 anos.
3
As penas aplicáveis aos empregados são as contempladas nas
alíneas a) a h) do n.° 1 e ainda a pena de despedimento.
—

Artigo 93.°
(Efeitos das penas

As penas disciplinares têm os efeitos a seguir estabelecidos:
a) A pena de suspensão de exercício e vencimento implica a
perda, para efeitos de antiguidade e aposentação, de tantos
dias quantos tenha durado a suspensão e redução de um
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b)

e)

d)

e)

f)
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número de dias proporcional ao número de meses da pena
sofrida no gozo de férias no ano civil imediato:
A pena de suspensão de exercício e vencimento de 10 a 90
dias implica, para além do efeito indicado na alínea ante
rior, a impossibilidade de progressão e promoção durante
1 ano, contado do termo do cumprimento da pena;
A pena de suspensão de exercício de vencimento superior a
90 dias implica, para além dos efeitos indicados na alínea a),
a impossibilidade de progressão e promoção durante 2 anos,
contados do termo do cumprimento da pena;
A pena de inactividade produz, para além dos efeitos esta
belecidos na alínea a), a impossibilidade de progressão ou
promoção durante 3 anos, contados do termo do cumpri
mento da pena e abertura de vaga no quadro.
Cumprida esta pena, reingressará o funcionário ou empre
gado na sua categoria, se houver vaga no quadro, ou, não
existindo vaga, ficará supranumerário, aguardando nova colo
cação na sua categoria;
A pena de demissão implica a incapacidade de voltar a ser
provido como funcionário ou contratado como empregado
e a perda de todos os direitos, com excepção do direito à
aposentação, quando adquirido;
A pena de despedimento implica a impossibilidade de ser
novamente contratado pelas forças armadas e também inca
pacidade para ser provido como funcionário.
Artigo 94.°
(Unidade de selecção da pena)

Não pode aplicar-se ao mesmo funcionário ou empregado mais
de uma pena disciplinar por cada infracção, ou pelas várias infrac
ções acumuladas, que sejam apreciadas num dado processo e seus
apensos.

SECÇÃO Iii
Competência disciplinar
Artigo 95.°
(Competência para atribuição de recompensa)
1 —-A atribuição de louvores é da competência dos respectivos
directores ou administradores, subdirectores, chefes ou directores de
serviço ou chefes de delegação, sucursal ou dependência.

8%
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Os directores ou administradores dos estabelecimentos fabris
2
têm competência para a concessão das demais recompensas.
Esta competência pode ser delegada.
—

Artigo 96.°
(Competência para aplicação de penas)

1—-A pena da alínea a) do n.° 1 do artigo 92.° é da com
petência de todo e qualquer superior em relação aos seus subui
dinados.
2
Os chefes ou directores de serviços e os chefes de delegação,
sucursal ou dependência têm competência até à alínea c), inclusive,
do o.° 1 do artigo 92.°
3
Os subdirectores dos estabelecimentos fabris têm competên
cia até à alínea e), inclusive, do n.° 1 do artigo 92.°
4— Os directores ou administradores dos estabelecimentos fabris
são competentes para aplicar penas iguais ou inferiores às da alí
nea f), inclusive, do n.° 1 do artigo 92.
As penas de inactividade, aposentação compulsiva, demis
5
são e despedimento são da competência do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos chefes dos estados-maiores ou
de entidades de grau hierárquico que possuam competência para
admitir o respectivo pessoal.
—

—

—

Artigo

970

(Plenitude e delegação de competência)
A competência disciplinar dos superiores compreende sem
pre a atribuida aos seus inferiores hierárquicos dentro do serviço.
2—O C’hefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e
os chefes dos estados-maiores poderão delegar, no todo ou em parte,
a sua competência disciplinar nos oficais generais que os coadjuvem
e em qcie tenham delegado competência funcional.
—

SECÇÃO 1V
Infracções disciplinares e aplicação das penas
Artigo

98.0

(Faltas leves de serviço
As penas das alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 92.° serão
aplicadas por falta leve de serviço e sempre no intuito do aper
feiçoamento profissional do funcionário ou empregado.
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Artigo 99.°

(Negligência oti má compreensão dos deveres
profissionais)
As penas das alíneas c) e d) do n.° 1 do artigo 92° aplicar-se-ão, em geral, aos casos de negligência ou má compreensão dos
deveres profissionais.

Artigo 100.0

(Faltas graves e procedimentos indignos)

As penas das alíneas e) e 1) do n.° 1 do artigo 92.° são, em
geral, aplicáveis nos seguintes casos:
a) De negligência grave e demonstrativa de falta de zelo pelo
serviço;
b) De erro grave no serviço ou ofício;
e) De procedimento deliberadamente atentatório da dignidade e
prestígio do funcionário ou empregado ou da função.

Artigo 101.0
CProcedimento gravemente atentatório
da dignidade e prestígio da função)
A pena da alínea h) do n.° 1 do artigo 92.0 é, em geral, apli
cável nos casos de procedimento que atente gravemente contra a
dignidade e prestígio da função.

Artigo 102.°

(Impossibilidade de subsistência ao serviço)
As penas das alíneas h) e i) do o.° 1 do artigo 92.° e a
1
de despedimento, mencionada no n.° 3 do mesmo artigo, são apli
cáveis, em geral, às infracções disciplinares que inviabilizarem a
manutenção da relação funcional ou de trabalho.
2
A pena de aposentação compulsiva só será aplicada uma
vez que se verifique o condicionalismo legal exigido pelo Estatuto
da Aposentação.
—

—
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Artigo 103.°
(Aplicação e graduação das penas)
1
Na aplicação das penas atender-se-á à tipificação para o
efeito estabelecida, à categoria do funcionário ou empregado, ao
grau de culpa, à respectiva personalidade, à natureza do serviço e,
de um modo geral, a todas as circunstâncias em que a infracção
tiver sido cometida.
2
A pena pode ser atenuada ou agravada, quando ocorram
a circunstâncias para o efeito enunciadas no regulamento disciplinar
que alterem, substancialmente, a culpa do arguido ou o significado
da infracção.
—

—

SECÇÃO V
Processo disciplinar
Artigo 104.°
(Disposição geral)
As normas reguladoras do processo disciplinar comum ou espe
cial são as vigentes para a função pública, salvo as derrogações
constantes deste Estatuto, enquanto não for publicado o regulamento
disciplinar previsto no artigo 90.°

Artigo 105.°
(Competência para a instauração do processo)
1
São competentes para mandar instaurar processo disciplinar
os directores ou administradores, OS subdirectores, os chefes ou di
rectores de serviços e os chefes de delegação, sucursal ou depen
dência dos estabelecimentos fabris.
2
Em qualquer caso, os superiores hierárquicos podem evocar
a competência dos seus subordinados.
.—

—

iArtigo 106.°

(Defensor
O arguido pode escolher tim defensor que o assista na
organização da respectiva defesa.
2—A escolha de defensor terá de ser feita entre o pessoal
civil ou militar que presta serviço no estabelecimento fabril onde
o arguido esteja colocado, com excepção do pessoal da respectiva
—

i.’
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assessoria jurídica, ou da secção de justiça e disciplina, quando as
houver.
3
O defensor está vinculado à obrigação do sigilo.
—

Artigo lO7°
(Reclamações e recursos)
1
Das decisões proferidas em processo disciplinar ou em ma
téria disciplinar caberão reclamação e recurso nos termos que ve
nham a ser precisados no regulamento disciplinar.
2
Enquanto não for publicado o regulamento a que se refere
o número anterior, as reclamações e recursos seguirão termos idên
ticos aos previstos no Regulamento de Disciplina Militar, com as
ressalvas constantes dos números seguintes.
Pode recorrer-se hierarquicamente, até aos chefes dos estados3
-maiores, dos despachos constantes do respectivo processo, que não
sejam de mero expediente, proferidos por qualquer entidade de grau
inferior, uma vez que na nota de culpa se preveja a aplicação de
pena superior à da alínea d) do n.° 1 do artigo 92.°
4— Das decisões definitivas ou executórias dos chefes dos estados-maiores, que apliquem ou sancíonem penas disciplinares, cabe recurso
contencioso, nos termos gerais.
—

—

—

CAPITULO X
Segurança social

Artigo lO$.°
(Âmbito)
O regime de segurança social do pessoal civil e dos seus
familiares, nos casos legalmente previstos, compreende:
—

a) Protecção na doença, maternidade, acidente em serviço, ve
lhice, invalidez e morte;
b) Abono de família e prestações complementares;
c) Outras modalidades que venham a ser criadas por lei.
2— O regime de segurança social deverá ser complementado
com acções que visem:
a) O desenvolvimento cultural e físico do pessoal, bem como
o aproveitamento dos seus tempos livres;
b) A colocação dos seus filhos em creches e infantários.
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Artigo 109.”
(Normas reguimnentares)
1
Diplomas regulamentares estabelecerão as normas a seguir
quanto à aplicação do regime de segurança social ao pessoal civil,
de harmonia com os princípios definidos no n.° 2 do artigo 38.’
2—Enquanto os diplomas referidos no número anterior não
forem publicados, o pessoal çivíl continuará a usufruir as regalias
constantes da legislação em vigor que. presentemente, lhe esteja a
ser aplicada.
CAPITULO Xi
Modalidades e órgâos de participação

Artigo

110.0

Princípios gerais)
O pessoal civil participará na vida dos estabelecimentos fabris
em que presta serviço por intermédio de órgãos colegiais, democra
ticamente representativos, através dos quais defenderá os seus inte
resses sócio-profissionais.
2—Poderá ainda participar através de órgaos de composição
mista, com vogais eleitos e oi’.ais designados pela direcção ou
administração do estabelecimento, para finalidades específicas.
3
No sentido de se garantir a máxima representatividade destes
órgãos, os membros eleitos terão de sê-lo por voto directo e secreto.
—

—

Arigto 111.0
(Órgãos e domínios de participação)
Os órgãos colegiais, referidos no n.” 1 do artigo 110.0,
denominar-se-ão comissões de trabalhadores.
2— Os órgãos de composição mista, referidos no n.° 2 do ar
tigo 110.0, serão definidos em diplomas regulamentares, consoante
as características do estabelecimento.
3
A participação dos ‘órgãs referidos nos números anteriores
orientar-se-á sempre na defesa dos interesses de natureza sócio-profissional do pessoal civil dos respectivos estabelecimentos.
4-—A participação referida no número anterior será sempre
feita:
—

a) Sem ofensa do direito de decisão (administrativa, técnica e
funcional), que pertencerá, exclusívamente, aos chefes hierar
quicamente responsáveis, e sem exclusão da apresentação e

I. Série
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defesa dos interesses individuais, que serão feitas directamente
pelos próprios, perante os respectivos chefes;
1,) Com exclusão de assuntos de natureza política, ou que po
iham em causa a hierarquia das forças armadas, ou qual
quer órgão de soberania.
Artigo 112.°
(Normas de funcionamento)
1 —As comissões de trabalhadores reger-se-ão por normas pró
prias, comuns aos três ramos das forças armadas, aprovadas por
despacho conjunto dos chefes dos estados-maiores.
2— Os órgãos de composição mista reger-se-ão por normas
próprias, aprovadas por despacho dos respectivos directores ou admi
nistradores.
À medida que forem sendo criados os órgãos de participa
3
ção, referidos no n.° 2 cio artigo 1l1.°, as actividades que, no res
pectivo campo, transitoriamente, estivessem a ser exercidas pelas
comissões de trabalhadores passarão a ser da sua responsabilidade.
—

CAPITULO XII
Critérios gerais para a fixação de remunerações
e condições de trabalho
Artigo 113.°
(Critério para a fixação das remunerações
e condições de trabalho)
1 —As remunerações e condições de trabalho do pessoal civil
deverão ser fixadas tendo em atenção as vigentes para as categorias
e especialidades equiparáveis no sector de referência, definido nos
termos do artigo 115.0, devendo, porém, ao mesmo tempo, procurar
assegurar identidade de remunerações e condições de trabalho entre
o pessoal com idênticas categorias e especialidades nos diversos esta
belecimentos fabris das forças armadas.
A correlação de cada categoria e especialidade, com o sector
2
de referência, poderá ser estabelecida apenas em relação a um sector
industrial, comercial, de serviços ou ao conjunto de vários.
—

Artigo l14.°
(Critério para revisão das remunerações)
1—A revisão das remunerações será feita tomando por base
a evolução ocorrida, desde a última revisão, no sector de referência,
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definido nos termos do artigo 115°, por forma a tender para uma
variação percentual globalmente idêntica.
2— Tomar-se-ão para os cálculos os valores oficialmente esta
belecidos para a evolução dos respectivos índices salariais, quando
os haja; caso contrário, considerar-se-á a evolução sofrida pelos
contratos colectivos e portarias de regulamentação de trabalho entre
tanto entrados em vigor e referentes às actividades correspondentes
ao sector de referência.
A igualdade do valor percentual da variação das remunera
3
ções do pessoal civil de cada estabelecimento fabril das forças arma
das e •do pessoal do sector de referência poderá não ser realizada
categoria a categoria, com a condição, porém, que a média pon
derada das variações, nas diferentes categorias profissionais, seja
idêntica à média ponderada das variações que, segundo os mesmos
efectivos, resultariam da aplicação directa dos dados de referência.
4— Quando da revisão das remunerações, dever-se-á procurar
corrigir, progressivamente, as distorções porventura existentes entre
as diversas categorias e especialidades profissionais do pessoal civil,
de harmonia com a faculdade concedida pelo número anterior, mas
sempre sem prejuízo da inalterabilidade da taxa global da variação
das remunerações, conforme aí também se estabelece.
—

Artigo 115.°
(Sector de referência)
1
O sector de referência a considerar para a fixação das
remunerações e condições de trabalho, bem como para o cálculo
da variação percentual das remunerações do pessoal civil de cada
estabelecimento fabril, quando da sua revisão, será constituído, aten
dendo à similitude de actividade, por um, considerado no seu todo
ou parcelarmente, ou pelo conjunto de vários dos seguintes sectores
de actividade:
—

Administração Pública;
Indústria metalúrgica e metalomecânica;
Indústria alimentar;
Indústria têxtil;
Indústria de vestuário;
Indústria de calçado;
Indústria química;
Indústria e comércio farmacêuticos;
Comércio por grosso e a retalho;
Transportes.

1.’ Série
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2—Por despacho conjunto do C’hef e do Estado-Maior-General
das Forças Armadas e do Ministro do Trabalho será definido, de
acordo com o número anterior, o sector de referência de cada esta
belecimento fabril.

Artigo 116.°
(Modo de fixação e revisão das remunerações)
1
A fixação e revisão das remunerações do pessoal civil será
efectuada por despacho conjunto do Chefe do Estado-Maior-General
das forças Armadas, dos chefes dos estados-maiores dos três ramos
das forças armadas e do Ministro de Estado e das Finanças e do
Plano e do Ministro do Trabalho, de harmonia com os critérios,
respectivamente, definidos nos artigos ll3.° e 1l4.°, com base em
estudos e propostas de uma comissão designada para o efeito.
2
Fixar-se-ão deste modo não só as remunerações normais,
diárias ou mensais, como também os vários acréscimos a que possa
haver lugar, designadamente os correspondentes a horas extraordiná
rias, trabalho nocturno, por turnos e especiais.
3
A revisão das remunerações será feita, em princípio, anual
mente, tendo as respectivas alterações efeitos a partir de 1 de Janeiro
de cada ano.
4—A comissão referida no n.° 1 será nomeada pelo Chefe do
EstadoMaior:General das Forças Armadas e nela deverão estar
representadas as direcções ou administrações dos diversos estabele
cimentos fabris.
—

—

—

Artigo 117.°
(Modo de fixação das condições de trabalho)
1 —A fixação das condições de trabalho, quando resulte da
regulamentação de preceitos contidos neste Estatuto, será feita por
despacho do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
ou do respectivo chefe do estado-maior, consoante seja de aplicação

genérica ou exclusiva do próprio ramo e de harmonia com o cri
tério definido no artigo 113.°
2
A regulamentação de preceitos da legislação geral de traba
lho que requeiram despacho do Ministro do Trabalho será feita, para
o pessoaL abrangido por este Estatuto, por despacho conjunto com
o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
—
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Artigo 118.°

(Regime transitório)
Enquanto não for possível efectuar a fixação ou revisão das
remunerações através dos mecanismos estabelecidos nos artigos ll3.°,
1 14.° e l’lS.°, por carência de dados que permitam fazê-lo actua
lizadamente e com suficiente precisão, essa fixação ou revisão far
-se-á, mesmo sem tais elementos, por despacho conjunto das enti
dades referidas no n.° 1 do artigo 1 l6.°, tendo em atenção os elementos
disponíveis, designadamente sobre a conjuntura económico-social e
sua evolução desde a última fixação ou revisão.

CAPITULO XIII
Disposfçes finais e transitórias
Artigo 119.°

(Vigência e aplicação do Estatuto)
1 —As normas processuais constantes deste Estatuto são de
aplicação imediata.
2— No caso de alteração dos prazos estabelecidos em lei ante
rior, observa-se o disposto no Código Civil.
Enquanto não for publicado o regulamento previsto no ar
3
tigo 90.°, subsistirão em vigor as normas que vêm sendo aplicadas
em cada estabelecimento e, nomeadamente, o disposto no n.° 2 do
artigo 172.° do Regulamento de Disciplina Militar.
—

Artigo 120.°

(Entidades competentes para regulamentar
os preceitos do Estatuto)
A regulamentação dos preceitos cntidos no presente Estatuto
será feita, sem prejuízo do que no mesmo específicamente se deter
mina, por portaria ou despacho do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas ou do respectivo chefe do estado-maior, con
soante uma tal disciplina seja de aplicação genérica ou exclusiva
de um determinado ramo das forças armadas.
(Artigo 121.°

(Novos quadros do pessoal dos estabelecimentos
fabris das forças armadas)
1—Dentro do prazo de 18 meses, após a entrada em vigor das
normas de estrutura das carreiras, serão publicados os novos qua
dros de pessoal civil dos vários estabelecimentos fabris.

1. Série
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2— O quadro do pessoal civil de cada estabelecimento fabril
será constituído pelo pessoal que, face às respectivas dimensões e
meios de produção, seja considerado necessário à sua exploração
racional e económica.
3
A estrutura dos quadros mencionará apenas os quantita
tivos de cada uma das diversas categorias profissionais.
—

Artigo 122.°
(Publicação nctuallzada do Estatuto
e respectiva regulamentaçilo complementar)

Aos serviços competentes das forças armadas incumbe promo
ver e adoptar um sistema de publicação e actualização permanente
das disposições em vigor deste Estatuto e respectiva regulamentação
complementar.
Artigo 123.°
(Legislação complementar)
A legislação complementar resultante do Estatuto do Pessoal
Civil dos Estabelecimentos Fabris das Forças Armadas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 33/80, de 13 de Março, mantém-se em vigor,
desde que não contrarie o presente Estatuto.
Artigo 124.°
ResoJução das dúvidas)
As dúvidas que resultarem da interpretaço ou execução do
presente Estatuto serão resolvidas, ouvidos os serviços competentes,
por despacho do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Ar
madas.
(D.R. —1 Série, n.° 214, de l55et82.)

Decreto-Lei n.° 393/82
de 20 de Setembro
Considerando-se necessário definir a natureza e âmbito da con
tratação do pessoal civil dos estabelecimentos fabris das forças arma
das nos termos da legislação geral do trabalho, prevista no artigo 14.°
do Estatuto do Pessoal Civil dos Estabelecimentos Fabris das Forças
Armadas (EPCEFFA);

90b
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Considerando que este tipo de contratação deverá atender às
necessidades actuais dos estabelecimentos fabris, em face de reorga

nização, à natureza específica da sua missão, aos direitos adquiridos
pelo pessoal existente e aos preceitos gerais estabelecidos no referido
Istatuto, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 380/82:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo l.° O contrato de trabalho previsto no artigo 14.° do
EPC’EFfA é o vínculo jurídico a estabelecer entre cada estabele
cimento fabril das forças armadas e o pessoal civil ao seu serviço
com a qualificação de empregado e está sujeito ao regime jurídico
do contrato índividual de trabalho, com as adaptações constantes
do mesmo Estatuto e dos artigos seguintes.
Art. 2.° O contrato de trabalho não é condicionado pela posse
de carteira profissional, salvo nos casos em que o exercício de deter
minada actividade esteja legalmente obrigado à sua posse.
Art. 3.°
1
O contrato de trabalho será obrigatoriamente re
duzido a escrito e não está sujeito a qualquer outra formalidade,
incluindo o visto do Tribunal de Contas.
2— São igualmente reduzidas a escrito e isentas de formalidades
as alterações ao mesmo contrato que resultem do acordo das partes.
Art. 4° No contrato de trabalho por tempo indeterminado ha
verá um período experimental de 6 meses durante o qual pode
ser denunciado por qualquer das partes, sem aviso prévio nem
alegação de justa causa, não havendo direito a qualquer indemni
zação.
Art. 5.°—l—O contrato a prazo certo previsto no n.° 2 do
artigo 14.° do EPCEFFÃ não poderá ser celebrado por períodos
inferiores a 6 meses e a duração total do mesmo não poderá exce
der 3 anos.
2—Para a execução de obra ou serviço determinados, concreta
e expressamente definidos no clausulado dos contratos, que exijam
pessoal cuja contratação com carácter permanente se não ajuste à
actividade normal do estabelecimento fabril poderão, porém, ser
celebrados contratos a prazo certo por períodos inferiores a 6 meses.
—

—

3
O contrato de trabalho a prazo certo resolve-se no termo
do prazo desde ciue uma das partes comunique à outra, por escrito,
até 8 dias antes do prazo expirar, a vontade de o não renovar.
4— Na falta da comunicação indicada no número anterior, o
contrato a prazo certo renova-se automaticamente por períodos 5crcessivos e iguais até ao limite máximo de 3 anos, salvo se as partes
acordarem em período ou períodos de renovação diferente.
—

1. Série
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5—Caso se verifique a manutenção das necessidades que mo
tivaram o contrato para além do limite máximo da duração total
permitida, a direcção ou administração do estabelecimento fabril
deverá propor as alterações necessárias ao quadro para que o con
trato se transforme de prazo certo em tempo indeterminado.
6—Se, terminado o prazo a que se refere o número anterior,
o pessoal contratado não for integrado no quadro, não poderão
ser celebrados novos contratos para o desempenho das mesmas fun
ções durante o prazo de 1 ano.
7—Sempre que um contrato a prazo certo passe a tempo
indeterminado, a antiguidade do trabalhador conta-se, para todos os
efeitos, desde a data do início da prestação do trabalho.
Os primeiros 30 dias de vigência do contrato referido no
$
n.° 1 constituirão período experimental, podendo qualquer das partes
denunciar o contrato nesse prazo sem necessidade de aviso prévio
ou alegação de justa causa, não havendo direito a qualquer indemni
zação.
Art. 6.° O contrato de trabalho cessa pelas formas e nos termos
previstos na lei geral do trabalho, com excepção da cessação por
jcista causa da iniciativa da direcção ou administração do estabele
cimento fabril que segue o regime disciplinar decorrente do EPUEFFA.
Art. 7.° Ao pessoal civil com a qualificação de empregado,
contratado por tempo indeterminado, é assegurado o regime de car
reira, em contormidade com as disposições do respectivo Estatuto
e dos diplomas regulamentares aplicáveis.
Art. 8.° O pessoal civil com a qualificação de empregado está
sujeito aos direitos e deveres, responsabilidades e garantias, condições
de prestação de trabalho, apreciação e preparação profissionais,
regime de faltas e licenças, regime disciplinar, modalidades e órgãos
de representação e regime de segurança social estabelecidos no
EPCEFFA e na legislação complementar aplicável.
Art. 9.° De acordo com o previsto n.° 4 do artigo l4. do
EPCEFfA, o empregado contratado por tempo indeterminado po
derá, a seu pedido, e por despacho do director ou administrador
do estabelecimento fabril, passar à qualidade de funcionário, desde
que:
—

a) Tenha mais de 15 anos de serviço;
b) Tenha classificação de serviço superior ao grau 3 nos últi
mos 3 anos.
Art. lO.° O contrato de aprendizagem será celebrado nos termos
estabelecidos no artigo 18.° do EPCEFfA.
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Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 1 de Setembro
de 1982.
Promulgado em 1 de Setembro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO BANES.

(D. 1?.— 1 Série, n.° 218, de 20Set82.)

MIMSTÉRIO DA JUSTIÇA
Decreto-Lei n. 400/$2
de 23 de Setembro
No uso da faculdade conferida pela Lei n.° 24/82, de 23 de
Agosto, o Governo decreta, nos termos do n,° 2 do artigo 168.°
e da alínea b) do n.° 1 do artigo 201.° da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.0 É aprovado o Código Penal, que faz parte do presente
decreto-lei.
Art. 2.0 O Código Penal e os artigos 3.° e seguintes do presente
decreto-Lei entram em vigor em 1 de Janeiro de 1983.
Art. 3.°
1
Ficam alterados para os limites mínimo e máximo
fixados no artigo 40.°, n.° 1
do Código Penal todas as penas de
prisão que tenham duração inferior ou superior aos limites aí esta
belecidos.
2—Ficam alterados para os limites mínimos e máximos resul
tantes do artigo 46.° do Código Penal todas as penas de multa
cominadas em leis penais, de duração ou quantitativo inferiores ou
superiores aos limites aí fixados.
Art. 4.°
1
Consideram-se feitas para as correspondentes dis
posições do Código Penal todas as remissões para normas do Código
anterior contidas em leis penais avulsas.
—

—

.°,

—

—

2— Nomeadamente, consideram-se feitas:
a) Para o artigo 236.°, a remissão do artigo 63.° do Decreto

-Lei n.° 48 912, de 18 de Março de 1969;
b) Para os artigos 236.° e 244.°, a remissão do artigo 19.° do
Decreto-Lei n.° 43 977, de 3 de Julho de 1961; e para os
artigos 228.°, 3l3.° e 314°, a do artigo 20.° do mesmo di
ploma.

1. Série
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Art. 5. O corpo do artigo 24.0 do Decreto n.° 13 004, de 12
de Janeiro de 1927, passa a ter a seguinte redacção:
1
O sacador do cheque ctijo não pagamento por falta
de provisão tiver sido verificado nos termos e prazo prescritos
nos artigos 28,° e 29.° da Lei Uniforme relativa ao cheque, a
pedido do respectivo portador, será punido com prisão até 3
anos.
2—A pena será de 1 a 10 anos se:
—

à emissão de cheques
sem provisão;
b) A pessoa directamente prejudicada ficar em difícil situa
ção económica;
e) O quantitativo sacado for consideravelmente elevado.

a) O agente se entregar habitualmente

Art. 6.°
Com excepção das normas relativas a contraven
1
ções, são revogados o Código Penal aprovado pelo Decreto de l
de Setembro de 1886 e todas as disposições legais que prevêem e
punem factos incriminados pelo novo Código Penal.
2—Nomeadamente, são revogadas as seguintes disposições:
—

—

Artigos 178.° a 195.° do Regulamento Geral de Saúde Pecuária,
de 7 de Fevereiro de 1889;
Artigo 95.° da Lei de 21 de Maio de 1$86;
Artigo 15. do Decreto de 15 de Abril de 1911;
Artigos 1l.°. 12. e 13.° do Decreto de 20 de Abril de 1911;
Artigos 260.° e 26l. do Decreto n.° 5786, de 10 de Maio de 1919;
Decreto n.’ 10290, de 12 de Novembro de 1924;
Artigo 5. do Decreto n.° 10357. de 12 de Fevereiro de 1925;
Artigo 10.° do Decreto n. 15 090, de 20 de Fevereiro de 192$;
Artigos 24.° e 25.° do Decreto n.° 20431, de 24 de Outubro
de 1931;
Artigo 6.° do Decreto n.° 21 740, de 14 de Outubro de 1932;
Artigo 9.° do ‘Decreto-Lei n.° 24 902, de 10 de Janeiro de 1935;
Artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 29 480, de 10 de Março de 1939;
Artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 31174, de 14 de Março de 1941;
Artigos
12°. 13°, 14.° e 15.° do Decreto-Lei n.° 32 171,
de 29 de Julho de 1942;
Artigos 2.° e
do Decreto-Lei n. 32 832, de 7 de Junho de 1944:
Artigo 156.° da Lei n.° 2037, de 16 de Agosto de 1949;
Lei n.° 2053, de 22 de Março de 1952;
Artigos 16.° a 19.° do Decreto-Lei n.° 41 204, de 24 de Julho
de 1957;
Artigo 37.° do Decreto-Lei n.° 42417, de 27 de Julho de 1959;
Artigos 9.° a 12.° do Decreto-Lei n.° 42979, de 16 de Maio
de 1960;
70,

90,
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Artigos 1275.” a 1278° e 1324.” do Código de Processo Civil,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 44 129, de 2$ de Dezembro
de 1961;
Artigos 549.° e 700.” do Estatuto Judiciário, aprovado pelo De
creto-lei n.° 44 27$, de 14 de Abril de 1962;
Artigo 1.0 do Decreto-Lei o.” 44 579, de 19 de Setembro de 1962;
Decreto-Lei n.° 44939, de 27 de Março de 1963;
Decreto-Lei n.° 44 940, de 2$ de •Março de 1963;
Artigos 19.” e 20.” dc) Decreto-Lei n.° 45 683, de 25 de Abril
de 1964;
Artigos 56.” e 64.” da Lei n.° 2135, de 17 de Julho de 196$;
Artigos 116°, 121.” e 122.° do I)ecreto-Lei n.° 48 547, de 27 de
Agosto de 19:68;
Artigos 15.” a 22.” do 1)ecreto-Lei o.’ 582/70, de 24 de Novem
bro:
Base XX, da Lei n.° 4/71. de 21 de Agosto;
Lei o.” 3/73, de 4 de Abril;
Artigos 4.” e 5.” do Decreto-Lei n,° 207-A/75, de 17 de Abril;
Decreto-Lei o.” 274/75, de 4 de Junho;
I)ecreto-Lei o.’ 290/76, de 23 de Abril;
Artigo 3.” do Decreto-Lei n.° 217$, de 9 de Janeiro;
58.°, 61.” e 62.” da Lei n.° 69/7, de 3
Artigos 53.”,
de Novembro;
Decreto-Lei n.° 28/79, de 22 de Fevereiro;
Artigos 162.” e 165.” da Lei n.° 14/79, de 16 de Maio;
Artigos 3.” a 6.° da Lei o.° 24/81, de 20 de Agosto.
550,

Art. 7.” Mantêm-se em vigor as normas de direito substantivo
e processual relativos a contravenções. Aos limites da multa e à
prisão em sua alternativa aplicam-se, porém, as disposições do novo
Código Penal.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de Agosto
José Manuel Meneres
Diogo Pinto de Freitar do Ámarat
dc 1982.
Phnente!.
Sainpaio
—

—

Promulgado em 10 de Setembro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.
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CÓDIGO PENAL
1

Introdução
1
O presente Código Penal baseia-se fundamentalmente nos
projectos elaborados em 1963 («Parte geral») e em 1966 («Parte
especial»), da autoria de Eduardo Correia.
Aquele texto («Parte geral»), correspondendo a uma visão uni
tária, coerente, marcadamente humanista e em muitos aspectos pro
fundamente inovadora, foi saudado pelos mais proeminentes cultores
da ciência do direito penal nacional e estrangeira. Destes salientem-se, a título exemplificativo, os nomes de Hans-Heinrich Jescheck,
presidente da Associação Internacional de Defesa Internacional de
Direito Penal, Marc Ancel, presidente da Sociedade Internacional de
Defesa Sonial, e Pierre Canat.
Pena foi que não tivesse sido mais rápida a aprovação desse
projecto, pois muitas das suas disposições teriam um carácter alta
mente precursor
relativamente ao direito alemão e a outros pro
jectos estrangeiros
colocando-nos assim, como escrevia (‘anat,
«a la pokite même du pr.ogrês».
Cumpre desde já dizer clue, contrariamente áquilo que poderá
—

—

—,

parecer, mercê de análise menos reflectida, o diploma, quer na forma,
quer no conteúdo das suas prescrições, não se afasta do que verda
deiramente de vivo há na tradição jurídico-penal portuguesa, antes
justamente o consagra. E isso mesmo parece ter sido compreendido
e aceite pelas várias comissões de revisão que sobre o projecto tive
ram oportunidade de se pronunciar, em vários tempos e em diferentes
enquadramentos políticos, mas sempre compostas por homens
do
—

mais variado cariz político e profissional
que se preocuparam e
s preocupam com as coisas do direito penal.
No entanto, e não obstante todo o esforço desenvolvido, o pro
jecto inicial passou por várias vicissitudes, nunca tendo encontrado
—

o espaço político necessário à sua consagração legal. A este facto
não será estranho o fim e textura do próprio sistema punitivo do

Código, que assenta, adianta-se, em coordenadas que mal caberiam
nos quadros de uma compreensão marcadamente repressiva.
A necessidade de fazer uma adequação da legislação ordinária
ao novo espírito legislativo resultante do 25 de Abril fez com que
o último Governo provisório fomentasse a ideia de tomar o projecto
em viva realidade normativa de que o País tanto carecia. Tal impulso
não esmoreceu, bem ao contrário, na vivência do 1 Governo Cons
titucional. Neste espírito, foi constituída uma comissão revisora, Cujo
trabalho serviu de base à proposta de lei n.° 117/1 (Diário da
Assem
bleia da República, suplemento ao n.° 136, de 2$ de Julho de 1977).
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Contudo, por razões da nossa história presente, bem conhecidas de
todos, a Assembleia da República não apreciou a mencionada pro
posta de lei.
Na vigência do IV Governo Constitucional tentou-se decidida
mente realizar todo o plano arquitectural do ordenamento penal
português. Novamente foi apresentada uma proposta de lei (relativa
à «Parte geral») à Assembleia da República, absolutamente coinci

dente com a enviada pelo 1 Governo Constitucional. No que toca
à «Parte especial», foi esta também revista no Ministério da Justiça,
resultando do seu trabalho um articulado que igualmente se enviou
à Assembleia da República, sob a conveniente forma de proposta
de lei.
Todavia, aquele não foi o momento propício da cena política
portuguesa para se encontrar o mínimo de consenso sempre neces
sário às grandes empresas legislativas. Porém, exprima-se lateralmente,
muitas das traves mestras de um movimento legislativo mais vasto
foram então lançadas. Nesta esteira, publicaram-se 2 diplomas legis
lativos de forte incidência prática e dogmática na estrutura global
do sistema penal português: o da reforma da organização prisional
(Decreto-Lei n.° 265/79, de 1 de Agosto) e o direito de mera orde
nação social (Decreto-Lei n.° 232/79. de 24 de Julho). Integrando
aquele movimento, apresentou-se ainda uma proposta de lei concer
nente à «legislação especial aplicável a jovens delinquentes dos 16
aos 21 anos».
Mas, se muito já foi feito, é indiscutível que falta consagrar o
essencial, isto é, o Cidigo Penal
parte geral e especial. Nisto se
empenhou profundamente o actual governo, que, depois de ter no
—

meado nova comissão de revisão, apresenta agora um diploma que,
sem se afastar dos parâmetros dos projectos anteriores, sofre algu
mas importantes modificações que o tempo, a reflexão e as novas
orientações doutrinais exigiam. Preparado está também o diploma
sobre a recuperação social, condição essencial da realização da filo
sofia do Código Penal.
Não deixará de se recordar, por fim, que o Código, cuja vigên
cia agora cessa, constituiu também, no seu tempo, um significativo
avanço em relação à ciência criminal da época, o que terá contri
buído para que ele conservasse, fundamentalmente, a sua estrutura
inicial, a despeito das sucessivas alterações impostas por uma rea
lidade criminológica em constante mutação.

II
Parte geral
2
Um dos princípios basilares do diploma reside na com
preensão de que toda a pena tem de ter como suporte axiológico
—
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-normativo uma culpa concreta, O princípio nutta poena sine culpa,

combatido ultimamente em certos quadrantes do pensamento jurídico-penal, embora mais, ou quase exclusivamente, contra a vertente que
considera a culpa como fundamento da pena, ganhou o voto unânime
de todas as forças políticas representadas no parlamento alemão,
quando se procedeu à apreciação dos grandes princípios orientadores
da reforma daquele sistema penal. Acrescente-se que mesmo os auto
res que dão uma maior tónica à prevenção geral aceitam inequivoca
mente a culpa como limite de pena. E mais. Podemos dizer, sem
querer entrar em pormenores, que ele corresponde, independente
mente da perspectiva em que se coloque o investigador, a uma larga
e profunda tradição cultural portuguesa e europeia.
No entanto, o atribuir-se à pena um conteúdo de reprovação
ética não significa que se abandonem as finalidades da prevenção
geral e especial nem, muito metios, que se sugira o alheamento da
recuperação do delinquente. Quanto à prevenção geral, sabemos que
não há verdadeira antinomía entre esta finalidade e a culpa, já que,
através da mediação axiolágica que o direito penal exige a todos
os membros da comunidade jurídica, se ergue, deste modo, a bar
reira inibidora da pena. Contudo, a sua força dissuasora não nasce
tanto da sua realidade heterónoma, mas antes da própria autonomia
do agente, que sabe ser a definição daquela pena fruto da participa
ção, num determinado momento histórico, de toda a comunidade,
ainda que filtrada pelos órgãos constitucionalmente competentes.
A esta luz, não será, pois, difícil de ver que também a tónica da
prevenção especial só pode ganhar sentido e eficácia se houver uma
participação real, dialogante e efectiva do delinquente. E esta só se
consegue fazendo apelo à sua total autonomia, liberdade e respon
sabilidade.
É, na verdade, da conjugação do papel interveniente das ins
táncias auxiliares da execução das penas privativas de liberdade e
do responsável e autónomo empenhamento do delinquente que se
poderão encontrar os meios mais adequados a evitar a reincidência.
Não se abandona o delinquente à pura expiação em situação
de isolamento
cujos efeitos negativos estão cabalmente demonstra
—

dos
nem se permite que a administração penitenciária caia em
estéreis omissões e empregue pedagogias por cujos os valores o de
linquente, muitas as vezes, não se sente motivado nem, o que é
mais grave, reconhece neles qualquer forma de comparticipação.
Sabe-se que, na essência, o equilíbrio entre estes dois vectores nem
—

sempre é fácil de alcançar, a que se junta a rigidez das penas ins
titucionais. No sentido de superar esta visão tradicional, o presente
diploma consagra, articulada e coerentemente. um conjunto de me
didas não institucionais que facilita e potencia, sobremaneira, aquele
desejado encontro de vontades. Verifica.se a assunção conscienciosa
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daquilo a que a nova sociologia do comportamento designa por des
dramatização do ritual e obrigam-se as instâncias de execução da
pena privativa de liberdade a serem co-responsáveis no êxito ou fra
casso reeducativo e ressocializador. Pensa-se ser esta uma das formas
que mais eficazmente pode levar à reintegração do delinquente na
sociedade. Acrescenta-se que toda a nova compreensão de encarar

a panóplia punitiva já está noutros países fortemente implantada
com resultados satisfatórios. Pelo menos num determinado estádio
de desenvolvimento das estruturas económicas, ou, por outras pala
vras, tais medidas mostram-se altamente operatórias num tipo de
sociedade cujo denominador comum se assemelha ao padrão do
nosso viver quotidiano.
Por outro lado, sabe-se que o princípio da culpa, tal como
3
está pressuposto no diploma, implica que medidas de segurança pri
vativas da liberdade só existirão para os inimputáveis. A solução do
problema dos chamados «imputáveis perigosos» é fundadamente con
seguida pela introdução da pena relativamente indeterminada. Deste
jeito, satisfaz-se a unidade compreensiva do diploma e dá-se res
tanto mais legítimos quando se vive
posta aos anseios legítimos
da comunidade jurídica, de ver protegido
num Estado democrático
o valor da segurança, que, como facilmente também se depreenderá,
só deverá ser honrado nos casos especialmente consagrados na lei.
E não pode deixar de ser assim porque os homens a que este di
ploma se dirige são compreendidos como estruturas «abertas» e dia
logantes capazes de assumirem a sua própria liberdade. Por outras
palavras, eles serão sempre um prius, nunca um posterius.
—

—

4— Característico de toda a filosofia deste diploma é o modo
como se consagra a problemática do erro. Na verdade, este ponto
pode perspectivar-se como charneira de toda a problemática da culpa,
já que é nele quer se considere o erro sobre as circunstâncias do
—

que
facto (artigo 16.’) quer o erro sobre a ilicitude (artigo 17.°)
o direito penal encontra o verdadeiro sentido para ser considerado
como direito penal da culpa. Torna-se assim evidente, à luz deste
diploma, que o agente só pode merecer um juízo de censura ética
se tiver actuado com consciência da ilicitude do facto. Porém, se
tiver agido sem consciência da ilicitude e se o erro lhe for censurá
vel, o agente «será punido com a pena aplicável ao crime doloso
respectivo, que pode ser especialmente atenuada» (artigo 17.°, n.° 2).
Ficam, deste modo, protegidos não só determinados fins da reven
ção, como também o valor que todo o direito prossegue: a ideia
de jtistiça.
5
Não se desconhece que, amiúde, a fronteira entre o imputável
e o inimputável é extremamente difícil de traçar.
Daí a urgência da adopção de um critério que rigorosamente
seriasse as várias hipóteses pela aferição das quais o agente da infrac
—

—
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ção pudesse ser considerado imputável ou inimputável. Neste hori
zonte, o diploma faz apelo a um critério bio-psicológico integrado
por componentes de nítido matiz axiológico, é dizer, «a comprovada
incapacidade do agente para ser influenciado pelas penas» (artigo 20.”).
É, pois, necessário, para o agente ser considerado imputável, que
consiga determinar-se pelas penas. Facto demonstrativo não &ó da
criteriosa integração do elemento de valoração ética, mas também
de carregado afloramento da tradição correccionalista portuguesa,
manifestando-se assim, neste ponto, como noutros, a inconsequência
daqueles que julgam que o Código se não funda em raízes culturais
portuguesas. Para além disso, ao admitir-se um vasto domínio para
a inimputabilidade, devido à definição de critérios que se afastam
do mais rígido pensamento da culpa, permitir-se-á aos mais reticentes
na aceitação deste princípio a construção de um modelo baseado
numa ideia que desliza para a responsabilidade social mitigada.
Outra questão particularmente importante neste domínio é
6
a aceitação de que os imputáveis maiores de 16 anos e menores de
21 anos são merecedores de legislação especial, a que atrás se fez
referência, Esta ideia corresponde, por um lado, à consciencialização
do que há de arbitrário —mas não intrinsecamente injusto
na
determinação de certa idade como limite formal para distinguir o
imputável do inimputávvel. É justamente para atenuar os efeitos
deste corte dogmático e praticamente imprescindível que se vê com
bons olhos um direito de jovens imputáveis que vise paredes meias,
nos princípios e nas medidas protectivas e reeducadoras, os fins do
direito de menores. Mas, se esta seria, já por si, uma razão que
levaria ao acatamento legislativo daquele direito para jovens imputá
veis, outras motivações e razões mais arreigam a nossa convicção. Sa
lientem-se não só as que decorrem dos efeitos menos estigmatizantes
que este direito acarreta, como mantém
em conexão com aquelas
sequelas e no seio deste ramo de direito
a maior capacidade de resso
cialização do jovem que se abre ainda para zonas não traumatizadas,
como tal perfeitamente lúcido e compreensivo às solicitações justas
e adequadas da ordem jurídica.
7—O Código traça um sistema punitivo que arranca do pensa
mento fundamental de que as penas devem sempre ser executadas
com um sentido pedagógico e ressocializador. Simplesmente, a con
cretização daquele objectivo parece comprometida pela existência da
própria prisão. Daí todo o conjunto de medidas não institucionais
que já foram mencionadas noutro contexto.
Medidas que, embora não determinem a perda da liberdade física,
importam sempre uma intromissão mais ou menos profunda na con
dução da vida dos delinquentes. Por outro lado, não obstante essas
reacções penais não detentivas funcionarem como medidas de subs
tituição, não podem ser vistas como formas de demência legislativa,
—

—

—
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mas como autênticas medidas de tratamento bem definido, com
uma variedade de regimes aptos a dar adequada resposta a proble
mas específicos de certas zonas da delinquência.
Todavia, é evidente que o combate às penas institucionais cor
reria o risco de insucesso se o Código se limitasse a enunciar as
medidas substitutivas, sem fornecer, simultaneamente, o critério geral
orientador da escolha das penas. A isso visa o artigo 71.°: impondo
ao tribunal que dê preferência fundamentada à pena não privativa
dc liberdade «sempre que ela se mostre suficiente para promover
a recuperação social do delinquente e satisfaça as exigências de repro
vação e de prevenção do crime». Isto é, aceita-se a existência da
pena de prisão como pena principal para os casos mais graves, mas
o diploma afirma claramente que o recurso às penas privativas de
liberdade só será legitimo quando, face às circunstâncias do caso,
se não mostrarem adequadas as reacções penais não detentivas.
Não se esgotam, porém, no conteúdo do artigo 71.°, os
$
poderes concedidos ao juiz para, através da escolha e graduação
da pena, alcançar a justa punição do agente e a realização do objec
tivo geral da prevenção do crime pelo tratamento do condenado.
Deste modo, prevê-se uma atenuação especial da pena nos casos
em que circunstâncias anteriores ou posteriores ao crime, ou con
temporâneas dele, diminuam por forma acentuada a ilicitude do facto
ou a culpa do agente (artigo 73.°) ou quando ela conduzir à subs
tituição da prisão por «prisão por dias livres» ou pela pena de
multa (artigo 74.°).
Mas o Código consagra duas importantes inovações nesta materia. Na verdade, «pode o tribunal não aplicar qualquer pena se a
culpa do agente for diminuta, o dano tiver sido reparado e a tal
se não opuserem as exigências da recuperação do delinquente e da
prevenção geral» (artigo 75.°, n.° 1). Além disso, permite-se que, nos
casos em que não estejam ainda cabalmente realizados aqueles pres
supostos, o juiz possa não proferir a sentença, adiando-a para um
momento posterior, na esperança de que o comportamento do delin
quente, a reparação próxima do dano ou a confirmação da falta de
especiais exigências de prevenção venham a justificar a dispensa da
pena (artigo 75.°, n. 2).
que o Comité de Ministros do Conselho
Com tais medidas
da Europa recomenda em resolução de Março de 1976 e que se
encontram já consagradas, por exemplo, na Inglaterra, França (por
recente lei de 11 de Julho de 1975) e também na Áustria (Código
Penal, § 42.)—espera o Código dotar a administração da justiça
penal de um meio idóneo de substituição de curtas penas de prisão
ou mesmo da pronúncia de outras penas que nem a protecção da
sociedade nem a recuperação do delinquente parecem seriamente
exigir.
—

—
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9—Já atrás se referiam as razões por que, no momento actua],
não pode o Código deixar de utilizar a prisão. Mas fá-lo com a
clara consciência de que ela é um mal que deve reduzir-se ao mí
nimo necessário e que haverá que harmonizar o mais possivel a sua
estrutura e regime com a recuperação dos delinquentes a quem venha
ser aplicada.
No que toca às medidas institucionais, aboliu-se a diferenciação
da prisão em várias espécies (como entre rtós ainda acontece com
a prisão maior e a prisão correccional). O sentido da existência de
diferentes espécies de prisão é, tradicionalmente, o de traduzir uma
diferenciação de formas de retribuição, correspondentes à diversidade
da natureza e gravidade dos factos que a originam. Daí que às
espécies mais graves devessem corresponder certos feitos próprios
(como, por exemplo, a demissão de lugares públicos ou a incapa
cidade de exercer certas funções).
A solução perfi]hada neste domínio pelo Código parte, desde
logo, da ideia
em que os mais representativos cultores da ciência
penitenciária vêm desde à tempos insistindo
de que a execução das
penas privativas de liberdade tão-só pode diferenciar-se em função
da sua maior ou menor duração.
Mas também não lhe é estranho outro pensamento fundamental:
o de retirar à pena de prisão todo o carácter infamante, em con
sonância, de resto, com o disposto no artigo 65.°
outra novidade
do Código relativamente ao nosso direito actual
onde se proclama
que «nenhuma pena envolve, como efeito necessário, a perda de
direitos civis, profissionais ou políticos». De acordo com estas ideias,
há que alterar-se a legislação sobre o registo criminal, encontrando-se o respectivo projecto já elaborado.
Outro aspecto a ter em conta numa leitura correcta do diploma
é o que diz respeito às medidas consagradas com o objectivo de
limitar o mais possível os efeitos críminógenos da prisão.
Para além de um regime muito aberto de substituição da pri
são por multa (artigo 43.”), há que referir que a prisão não superior
a 3 meses poderá ser cumprida por dias livres (fins de semana e
dias feriados, para evitar, ou pelo menos atenuar, os efeitos perni
ciosos de uma curta detenção de cumprimento continuado (ar
tigo 44.”).
O mesmo propósito de, por um lado, furtar o delinquente à
contaminação do meio prisional e, por outro lado, impedir
que a
privação da liberdade interrompa por completo as suas relações
so
ciais e profissionais justifica ainda a possibilidade, prevista
no ar
tigo 45°, de um regime de semidetenção.
Considerada originalmente como um simples período de
tran
sição entre a prisão e a liberdade, a semidetenção (ou semiliberdad
e,
como por vezes é também designada) foi de início utilizada
no do—

—

—,
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mínio da execução das longas penas de prisão, constituindo uma
última fase da pena que permitia ao recluso uma readaptação pro
gressiva à vida normal. Os resultados positivos desta experiência
levaram, modernamente, o legislador a tentar um emprego diferente
da medida. Assim aconteceu, por exemplo, em frança, onde a lei
de 11 de Julho de 1970 (que modificou o artigo 723. do Código
de Processo Penal) autorizou o tribunal a decidir desde logo a sujei
ção do réu ao regime de semiliberdade nos casos de infracção punível
com curtas penas de prisão.

E idêntico caminho segue o Código ao estabelecer um regime
de semidetenção que permita ao delinciuente prosseguir a sua forma
ção ou actividade profissional normal ou os seus estudos.
É no quadro desta política de combate ao carácter criminógeno
das penas detentivas que se deve ainda compreender o regime pre
visto nos artigos 6l.° e seguintes para a liberdade condicional. De
finitivamente ultrapassada a sua compreensão como medida de ele
mência ou de recompensa por boa conduta, a libertação condicional
serve, na política do Código, um objectivo bem definido: o de criar
um período de transição entre a prisão e a liberdade, durante o
qual o delinquente possa equilibradamente recobrar o sentido de
orientação social fatalmente enfraquecido por efeito da reclusão.
que pode ser normalmente decretada Jogo
Com tal medida
pena (artigo 61.°, n.° 1)—espera o Código
da
metade
que cumprida
fortalecer as esperanças de uma adequada reintegração social do
internado, sobretudo daquele que sofreu um afastamento mais pro
longado da colectividade. Assim se compreendem, por um lado, a
—

fixação de mínimos de duração para o período da liberdade con
dicional (artigo 61.°, n.° 3) e, por outro, a obrigatoriedade da pro
núncia dela, decorridos que sejam cinco sextos da pena, nos casos
dc prisão superior a 6 anos (artigo 61°, n.° 2). Por outro lado, a
imposição de certas obrigações na concessão da liberdade (artigo 62°,
com referência aos n.°° 2 e 3 do artigo 54.°) e a possibilidade do
apoio de assistentes sociais (artigo 62.°, com referência ao artigo 55.°)
atenuarão, certamente, a influência de várias «componentes exteriores
da perigosidade», com o que melhor se garantirá o sucesso de uma
libertação definitiva.
10—Ë, contudo, nas medidas não detentivas que se depositam
as melhores esperanças.
Assim, e desde logo, na multa, que, ao lado da prisão, o Código
consagra como outra das penas principais. Medida substitutiva por
excelência da prisão, a sua importância só poderá ser inteiramente
avaliada em face do que dispõe a «Parte especial» do QSdigo, onde
se faz dela um largo uso, com o que, aliás, se dá cumprimento
às mais insistentes recomendações da ciência penal e da penologia
modernas.
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O Código utilizou o sistema dos «dias de multa», o que permite
adaptá-la melhor tanto à etilpa como às condições económicas do
agente, e, conio já atrás houve ocasião de referir, estabeleceu ainda
o princípio da conversão em multa da pena de prisão inferior a
6 meses, salvo se o cumprimento da prisão se entender necessário
para prevenção de futuras infracções (artigo 43.°, n.° 1).
Referência especial merece o regime proposto para o caso de
não pagamento da multa. Face à proibição da sua conversão em
prisão (que é o sistema tradicional, praticado ainda na generalidade
dos países), houve que definir um regime variado que, embora se
propusesse tornar realmente efectiva a condenação, não deixasse de
tomar em conta uma vasta gama de hipóteses (desde a simples
recusa, sem motivo sério, de pagar até aos casos em que a razão
do não cumprimento não é imputável ao agente) que podem levar
ao não pagamento da multa.
Daí a regu]amentação extensa dos artigos 46.° e 47.° que prevê
o pagamento diferido ou em prestações, o recurso à execução dos
bens do condenado, a substituição, total ou parcial, da multa por
prestação de trabalho em obras e oficinas do Estado ou de outras
pessoas de direito público e, finalmente
mas só se nenhuma dessas
outras modalidades de cumprimento pud:er ser utilizada
a aplica
ção da prisão pronunciada em alternativa na sentença, pelo tempo
correspondente reduzido a dois terços, podendo embora a prisão ser
atenuada ou decretar-se mesmo a isenção da pena sempre que o
agente prove que lhe não pode ser imputada a razão do não paga
mento. Por outro lado, optoti-se pela punição autónoma do agente
que se tenha intencionalmente colocado em condições de não poder
pagar a multa ou de não poder ser ela substituida pela prestação
de trabalho (artigo 47.°, n.° 5).
11
Outras medidas não detentivas são a suspensão da execução
da pena (artigos 4$.” e seguintes) e o regime de prova (artigos 53.°
e seguintes).
Substitutivos particularmente adequados das penas privativas de
liberdade, importa tornar maleável a sua utilização, libertando-os,
na medida do possível, de limites formais, por forma a com eles
cobrir uma apreciável gama de infracções puníveis com pena de
prisão. Assim se prevê a possibilidade da suspensão da execução da
pena ou da submissão de delinquente ao regime de prova sempre
que a pena de prisão não seja superior a 3 anos.
É evidente, todavia, que a pronúncia de qualquer destas medidas
não é nem deve ser mera substituição automática da prisão. Como
reacções penais de conteúdo pedagógico e reeducativo (particularmente
no que diz respeito ao regime de prova), só devem ser decretadas
quando o tribunal concluir, em face da personalidade do agente,
das condições da sua vida e outras circunstâncias indicadas no ar—

—,

—
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tigo 48.’, n.° 2 (aplicável também ao regime de prova por força
do artigo 53.’), serem essas medidas adequadas a afastar o delin
quente da criminalidade.
Compete ao tribunal essa indagação e a escolha responsável que
sobre ela vier a fazer entre a suspensão da execução da pena e o
regime de prova. Se se é tentado, muitas vezes, a confundi-los, é
bom sublinhar que se trata de dois institutos distintos, com carac
terísticas e regimes próprios.
Com efeito, a condenação condicional, ou instituto da pena sus
pensa, correspondente ao instittto do sursis continental, significa uma
suspensão da execução da pena que, embora efectivamente pronun
ciada pelo tribunal, não chega a ser cumprida, por se entender que
a simples censura do facto e a ameaça da pena bastarão para afas
tar o delinquente da criminalidade e satisfazer as necessidades de
reprovação e prevenção do crime (artigo 48°, n.° 2). A possibilidade
de imposição de certas obrigações ao réu (artigo 49.°), destinadas a
reparar o mal do crime ou a facilitar positivamente a sua readap
tação social, reforça o carácter pedagógico desta medida que o nosso
direito já de há muito conhece, embora em termos não totalmente
coincidentes com os que agora se propõem no Código (v. g., em ma
téria de pressupostos).
Diferentemente, o regime de prova
a probation de inspiração
inglesa e norte-americana
é uma das grandes novidades do Código.
O sistema proposto, e que corresponde à sua forma mais pura, con
siste na suspensão da própria pronúncia da pena, ficando o agente
submetido a um período de «prova» em meio livre (que pode durar
de 1 a 3 anos, sem prejuízo da possibilidade de prorrogação), que
servirá para avaliar até clue ponto é o delinquente idóneo a uma
reinserção completa na vida social. O tribunal poderá impor ainda
ao delinquente certas obrigações ou deveres destinados a assegurar
a sua readaptação (artigo 54.’,
2 e 3).
Mas o que verdadeiramente caracteriza esta medida
e lhe con
fere aquele sentido marcadamente educativo e correctivo que sempre
a distinguiu da simples suspensão da pena—é, por um lado, a exis
tência de um plano de readaptação social e, por outro, a submissão
do delinquente à especial vigilância e controle da assistência social
especializada.
Daí que, como forma de tratamento essencialmente individual,
haja que pôr o maior cuidado na selccção dos delinquentes, devendo
criteriosamente indagar-se das condições pessoais de cada um. E isto
porque, repete-se, com a utilização desta medida não se espera só
o mero efeito útil de substituir a prisão, uma vez que se acredita
no seu alto valor ressocializador, comprovado por uma larga expe
riência, francamente positiva, em vários países, como, por exemplo,
a Inglaterra, a Suécia ou os Estados Unidos da América.
—
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Para acfui deixar registadas as notas mais salientes do regime
deste instituto, importa l:embrar ainda que a lei procurará, como já
atrás se disse, fazer mergulhar esta medida não institucional nas
próprias estruturas de controle social não formal, chamando a socie
dade a colaborar na compreensão do fenómeno do crime e na recupe
ração dos delinquentes. E muito sinceramente se espera que uma
tal experiência sirva também para uma melhor informação do público
em geral sobre as vantagens ciue apresentam as medidas substitutivas
di prisão, no sentido que uma cada vez mais ampla e clara acei
tação das formas de tratamento penal dos delinquentes, sem priva
ção da sua liberdade.
12—Para encerrar este capítulo das modalidades de reacção
penal importa dizer alguma coisa sobre duas medidas que são tam
bém novidade no nosso direito e que igualmente se integram no qua
dro de combate às penas detentivas. Referimo-nos à admoestação
(artigo 59.°) e à prestação de trabalho a favor da comunidade (ar
tigo 60.°).
Quanto à primeira
de que a legislação estrangeira nos oferece,
entre outros, o exemplo da Jugoslávia, onde esta medida é conhecida
desde 195—, trata-se de uma censura solene, feita em audiência
pelo tribunal, aplicável a indivíduos culpados de factos de escassa
gravidade e relativamente aos quais se entende (ou por serem delin
quentes primários ou por neles ser mais vivo um sentimento da
própria dignidade, por exemplo) não haver, de um ponto de vista
preventivo, a necessidade de serem utilizadas outras medidas penais
que importem a imposição de uma sanção substancial.
Quanto à segunda, trata-se igualmente de uma medida aplicável
ao agente considerado culpado pela prática de crime a que corres
ponda pena de prisão, com ou sem multa, não superior a 3 meses
e consiste na prestação de serviços gratuitos, durante os períodos
não compreendidos nas horas normais de trabalho, ao Estado, a outras
pessoas colectivas de direito público ou mesmo a entidades privadas
que o tribunal considere de interesse para a comunidade.
As experiências de outros países apontam-lhe seguras vantagens.
Assim, para além de representar uma possibilidade eficaz de subs
tituição da prisão, a prestação de trabalho a favor da comunidade
parece ter encontrado mesmo (cite-se, por exemplo, o caso da Ingla
terra, onde a medida também é experimentada desde 1972) reacções
favoráveis por parte do próprio público em geral.
O facto de, nesta modalidade de execução penal, o trabalho do
delinquente ser directamente introduzido no circuito de produção d’e
bens ou serviços de interesse comunitário, ao lado da actividade nor
mal dos cidadãos livres, deve ter certamente contribuído para a boa
aceitação desta medida, que o Código prevê seja controlada por
órgãos de serviço social (artigo 60°, n.° 5).
—-
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Quando, todavia, p&as razões atrás invocadas, não seja
13
possível empregar toda a gama de medidas não institucionais e se
tenha de cominar uma pena de prisão, torna-se claro que se devem
fazer todos os esforços para combater o efeito desmoralizante que
se lhe aponta. É aqui que se abre o vasto campo da execução das
penas de prisão.
O dominino da execução sempre mereceu, entre nós, a mais viva
atenção, não só de práticos como de teóricos. Inscrevendo-se no
amplo movimento de reforma feito sentir em diversos países, foi
já elaborada a reforma sobre a execução de medidas privativas de
liberdade, em vigor desde 1 de Janeiro de 1980.
Pretendeu-se trilhar um caminho que progressívamente trouxesse
a execução para o domínio do jurídico, ultrapassada a fase em que
fora deixada ao arbítrio de uma administração toda poderosa, res
salvando a posição jurídica do recluso.
A realização dos ideais de humanidade, bem como de reinserção
social assinalados, passam hoje, indiscutivelmente, pela assunção do
recluso como sujeito de direitos ou sujeito da execução, que o prin
cípio do respeito pela sua dignidade humana aponta de forma ime
diata.
A própria ideia de reeducação não se compadece com a exis
tência de duros e degradantes regimes prisionais ou aplicação de
castigos corporais, pressupondo antes a salvaguarda da dignidade da
pessoa humana, enquanto por esse modo se fomenta o sentido de
responsabilidade do recluso, base imprescindível de um pensamento
ressocializador.
Assinala-se, portanto, um decisivo movimento de respeito pela
pessoa do recluso que, reconhecendo a sua autonomia e dimensão
como ser humano, assaca à sua participação na execução um rele
vantíssimo papel na obra de reinserção social, em que não só a
sociedade como também o recluso são os primeiros interessados.
Um último aspecto que é importante salientar diz ainda respeito
às dificuldades que origina a falta de estruturas para conduzir a
bom termo um tratamento minimamente eficaz. A sua realização
requer, desde logo, meios e pessoal competente e adequados.
A problemática relacionada com o pessoal encarregado da exe
cução coloca-se cada vez com mais acuidade e revela-se, não só
pela atenção que lhe é dedicada no referido diploma legislativo,
bem como pela preocupação de dotar com formação adequada o
pessoal encarregado da assistência social. A esta ordem de preocupa
ções corresponde, de resto, a elaboração de um projecto de diploma
que cria os serviços de auxílio à reinserção social dos delinquentes.
14—A dimensão dogmática da ilicitude, segundo alguns auto
res, só ganha verdadeira ressonância e acuidade na parte especial
dos códigos penais, pois é aí que ela se confronta com as reais
—
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tensões jurídicas impostas pela natureza do bem jurídico-penal que
se quer proteger. Mas não só nesse aspecto. Com efeito, é na rigo
rosa definição dos elementos do tipo que em verdadeiro rigor se
concretiza o princípio da tipicidade. É este trabalho, tantas vezes árduo
e difícil, o melhor garante da liberdade dos cidadãos, que não pode
deixar de ser apoiado, como o faz o diploma, de forma clara e
inequívoca, pelo princípio da legalidade
extensivo às próprias me
didas de segurança. Por isso, a ilicitude, de uma certa visão das
coisas, tem de estar enformada pela determinação típica e evitar a
utilização de cláusulas gerais e tipos abertos. Em devido tempo
ver-se-á que assim acontece na «Parte especial».
Mas o lugar privilegiado e clássico da ilicitude é a parte geral
dos códigos. Neste sentido, o Código consagra a ilicitude como ele
mento essencial da acção típica, jungindo àquela as causas que a
excluem. Neste particular, há que realçar a abertura do sistema na
medida em que não enuncia de forma taxativa as diferentes causas
de exclusão de ilicitude, antes faz uma enunciação indicadora. Mais
uma vez se verifica, e nunca será de mais lembrá-lo, um espaço no
cional que apela à verdadeira e criativa actividade do juiz. O julgador
não tem, pois, de ater-se unicamente às prescrições legais; ele pode
procurar, através da melhor hermenêutica, a mais justa solução para
o caso concreto.
15—No sentido de um maior alargamento da responsabilidade
penal admite-se a punibilidade pela actuação em nome de outrem
quando o agente actuou «voluntariamente como titular dos órgãos
de uma pessoa colectiva, sociedades ou mera associação de facto,
ou em sepresentação legal ou voluntária de outrem, mesmo quando
o respectivo tipo de crime exija» (artigo 12°, n.° 1) certos elemen
tos que a lei seguidamente descreve. Em termos de política criminal
consegue-se, assim, uma infiltração consequente do direito penal em
áreas extremamente sensíveis e cuja criminalidade cai normalmente
na zona das «cifras negras». É claro que esta actuação não basta.
Tem de ser acompanhada do conveniente incremento e aplicação do
direito das contra-ordenações. De qualquer maneira, já grande parte
da criminalidade
talvez a qualitativamente mais perigosa
que
se alberga e se serve das pessoas colectivas, fica sob a alçada do
direito penal. Saliente-se, neste contexto, a regra da responsabilidade
criminal das pessoas singulares (artigo 1 l.u)
corolário da concep
ção do princípio da culpa enunciado
e a possibilidade de a lei
abrir excepções, em casos justificados, no tocante à responsabilidade
criminal das pessoas colectivas.
16— Ligada a uma ideia pedagógica, norteada pelo fermento
d- participação de todos os cidadãos na vida comum, consagra-se,
em termos limitados, a equiparação da omissão à acção. Desta
forma, «a comissão de um resultado por omissão só é punível quando
—
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sobre o omitente recaia um dever jurídico que pessoalmente obrigue
a evitar esse resultado» (artigo l0.°, n.’ 2).
Fácil é de ver que a consagração ilimitada daquela equiparação
levaria a terríveis injustiças, e o preceito que nasce carregado de

uma intencionalidade de justiça transformar-se-ia, perigosamente, no
seu contrário. A existência do dever jurídico, criado para impedir
o resultado, é. hoje, c ponto mais extremo que legalmente se pode
conceber no sentido de alargar a equiparação da omissão à acção
no domínio do direito penal. De qualquer forma, a solução adian
tada corresponde aos ensinamentos da doutrina e do direito com
parado e fundamenta-se na ideia mais vasta e profunda da solida
riedade social, a que o próprio Código Civil de Seabra não era
estranho.
Um outro ponto extremamente importante é o que se prende
17
com a problemática da vítima. Esta, fundamentalmente depois da
2. Guerra Mundial, começou a ser objecto de estudos de raiz
criminológica que chamaram a atenção para a maneira, às vezes
pouco cuidada, como era encarada, não só pela opinião pública,
mas também pela doutrina do direito penal. A vítima passa a ser
um elemento, com igual dignidade, da triade punitiva: Estado-delinquente-vítima.
Correspondendo a este movimento doutrinal, o diploma admite
para lá. independentemente da responsabilidade civil emergente
do crime (artigo 128.°)
a indemnização dos lesados (artigo 129.°).
Por outro lado, sabe-se que mesmo em países de economias indis
cutivelmente mais fortes do que a nossa ainda se não consagrou
plenamente a criação de um seguro social que indemnize o lesado,
quando o delinquente o não possa fazer. Num enquadramento de
austeridade financeira remete-se para a legislação especial a criação
daquele seguro. No entanto, para que a real indemnização da vítima
possa ter algum cunho da praticabilidade, concede-se a faculdade
de o tribunal atribuir ao lesado, a seu requerimento, os objectos
apreendidos ou o produto da sua venda, o preço ou o valor corres
pondente a vantagens provenientes do crime pagos ao Estado ou
transferidos a seu favor por força dos artigos 107.° a 110.0, e as
importâncias das multas que o agente haja pago (artigo l29.°, n.° 3).
Vai-se, por consequência, ao ponto de afectar as próprias multas
à satisfação do direito do lesado de ver cumprido o pagamento da
indemnização. Julgamos que ficam, deste jeito, acautelados os reais
interesses dos lesados, mormente daqueles que foram vítimas da
chamada criminalidade violenta.
De resto, não é só na «Parte geral» que o Cdigo se revela
particularmente atento aos valores e interesses que relevam da po
sição da vitima. Há toda a necessidade de evitar que o sistema penal,
por excltisivamente orientado para as exigências da luta contra o
—
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crime, acabe por se converter, para certas vitimas, numa repetição
e potenciação das agressões e traurnas resultantes do próprio crime.
Tal perigo assume, como é sabido, particular acuidade no domínio
dos crimes sexuais. em que o processo penal pode, afinal, funcionar
mais contra a vítima do que contra o próprio delinquente. Daí que.
embora aderindo decididamente ao movimento de discriminalização,
o Código não tenha descurado a ponderada consideração dos inte
resses da vítima. Como é ainda em nome dos mesmos interesses
que o Código multiplica o número de crimes cujo procedimento
depende de queixa do ofendido e que oportunamente serão referidos.
111
Parte especial
18—Poderá dizer-se, sem risco de erro, que a «Parte especial
é a que maíor impacte tem na opinião pública. É através dela que
a comunidade politicamente organizada eleva determinados valores
à categoria de bens jurídico.penais. Nem todos os interesses colec
tivos são penalmente tutelados, nem todas as condutas socialmente
danosas são criminalmente sancionadas. É por isso que fundadamente
se fala do carácter necessariamente fragmentário ‘do direito penal.
Os juízos sobre a dignidade punitiva e a necessidade de punição
de determinada acção ou omissão estão longe de ser neutros de
um ponto de vista ético-político. Não sem fundamento reconhece-se
que no discurso do poder punitivo fazem crise todos os grandes
problemas de legitimação do próprio poder. Ë, sobretudo, na «Parte
especial» que, de forma mais impressiva, se espalham as linhas de
força das concepções político-ideológicas historicamente triunfantes.
Daí que a «Parte especial» do Código Penal de uma sociedade
plural, aberta e democrática, divirja sensivelmente da «Parte espe
cial» do Código Penal de uma sociedade fechada sob o peso de
dogmatismos morais e monolitismos culturais e políticos. É o que
a experiência histórica e a lição do direito comparado demonstra
com particular evidência.
Tanto pela sistematização seguida como pelo conteúdo da ili
citude concretamente tipicizada, o Código assume-se deliberadarnente
como ordenamento jurídico-penal de uma sociedade aberta e de
um Estado democraticamente legitimado. Optou conscientemente pela
maximização das áreas de tolerância em relação a condutas ou for
mas de vida que, relevando de particulares mundividências morais
e culturais, não põem directamente em causa os bens jurídico-penais
nem desencadeiam intoleráveis danos sociais. Noutros termos, o
Código circunscreve o âmbito do criminalmente punido a um mínimo
tendencialmente coincidente com o espaço de consenso insito em
toda a sociedade democrática.
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19 —A sistematização oitocentista e tradicional arrancava da
ideia da primazia do Estado. Neste sentido, a generalidade das codi
ficações começava por definir os crimes contra o Estado. Mas é
evidente que a própria sistemática não pode ser vista como axio
logicamente neutra; ela é reveladora, entre outras coisas, do lugar
que se concede ao homem no mundo normativo, princípio que obteve
clara consagração constitucional.
Pelo pouco que já se disse, mas pelo muito que ficou implícito
no que concerne ao carácter axiologicamente prioritário do homem,
não se deve estranhar que a «Parte especial» abra justamente pelos
«Crimes contra a pessoa» (título O. Estabelece-se, deste modo, um corte
radical
altamente salutar
com o sistema tradicional que s’.5 vem
dignificar a cultura e a doutrina portuguesas. Mas esta compreensão,
no desenvolvimento do seu fio lógico, leva a remeter os «Crimes
contra o Estado» (título v) para lugar derradeiro. Facilmente se
apreenderá que esta sistematização tem de ser olhada pelo seu lado
positivo. Quer dizer, ela representa a afirmação da dignidade da
pessoa, mas não significa o menoscabo dos interesses e valores que
o Estado assume e sintetiza em determinado momento histórico.
20— Os «Crimes contra a paz e a humanidade» (título II) são
uma inovação no nosso ordenamento jurídico de enorme ressonância
doutrinal e que assume uma qualificação de ponta na necessidade
de se tipificar determinadas condutas que violam valores que a
comunidade internacional reconhece como essenciais ao seu desenvol
vimento.
21
O título iii, «Dos crimes contra valores e interesses da
vida em sociedade», é um dos mais extensos do presente diploma.
Contudo, todos os seus tipos legais de crime são susceptíveis de
serem integrados no mesmo denominador comum, embora não dei
xem de apresentar autonomia dogmática, pelo menos no que toca
ao bem jurídico que visam proteger. Assim, estão neste título envol
vidos, entre outros, os «Crimes contra a família», «Crimes sexuais»,
«Crimes contra os sentimentos religiosos e o respeito devido aos mor
tos». Todavia, um dos pontos mais salientes deste título consiste
na consagração dos chamados «crimes de perigo comum» a que
mais à frente teremos oportunidade de nos referir. Segue-se a este
capítulo o dos «Crimes contra a ordem e a tranquilidade públicas»,
que fecha, também significativamente, este capítulo.
22
Na ondenação valorativa que norteia a estrutura sistemática
da «Parte especial», o título Iv trata dos «Crimes contra o patrimó
nio». Propugna-se também aqui uma ordem que contraria a visão
saída do liberalismo radical. A esta contrapõe-se, hoje, uma concep
ção que, com uma ou outra variação, arranca de formas de pro
priedade que se não confinam à mais estreita compreensão do ius
utendi et abutendi. Além disso, adiante-se, o título encima a expres
—
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são «contra o património» e não «contra a propriedade, o que é
inquestionavelmente virada para um
já de si revelador da mutação
na tónica deste campo tão sen
operou
se
que
maior alargamento
sível da vida jurídica.
23
Numa outra perspectiva podemos dizer que o Código, nesta
«Parte especial», não deixa igualmente de acompanhar as mais mo
dernas tendências do pensamento penal. Mas só as seguiu depois
de madura e ponderada reflexão e ainda quando nelas viu corres
pondência com os valores que o direito penal não pode deixar de
defender.
De qualquer modo, podem-se surpreender duas grandes tendên
cias neste domínio. Por um lado, um forte sentido de descriminaliza
ção, e, por outro lado, uma vocação para a chamada neo-crimina
lização, sendo esta quase exclusivamente restrita aos crimes de perigo
comum. i que numa sociedade cada vez mais técnica e sofisticada
nos instrumentos materiais, com os seus consequentes perigos e riscos,
a pessoa e a própria comunidade são frequentemente agredidos.
Facto a que o legislador penal não podia ficar indiferente, como
se pode constatar pelas lições do próprio direito comparado.
24— Deve, por outro lado, afirmar-se que não se incluíram no
Código os delitos antieconómicos, de carácter mais mutável, melhor
enquadráveis em lei especial seguindo aliás, a tradição jurídica por
tuguesa e a ideia de que o direito penal tem uma natureza pragmá
tica. Na mesma linha se devem colocar os delitos contra o ambiente.
Por idênticas razões não se incluíram as infracções previstas no Có
digo da Estrada, cuja especificidade reclama tratamento próprio.
Ë claro que o combate a estes tipos de ilícito pode ser levado a
cabo não ó pelo direito penal secundário mas também pelo direito
da mera ordenação social. Somos outra vez confrontados a ter de
entender que o combate à criminalidade é matéria de estrutura englo
bante, que não pode prescindir de outros ramos de direito sancio
natório.
25
Paralelamente àquela característica não deve esquecer-se
que o direito penal
e foi isso o que o Código teve presente
deve sempre actuar como ultima ratio. E quando, nos casos eviden
temente menos graves, as partes em conflito se compõem, é natural
e saudável não dever o direito penal intervir. A concretização desta
ideia atingiu-se através da necessidade, nos casos especificados na
lei, de o procedimento criminal depender de queixa. Isto é, sempre
que uma sã política criminal o aconselhava (para salvaguarda de
outros bens de natureza institucional, v. g. a família) retirou-se a
certas infracções a qualificação de crimes públicos, O que, sem ser
a mesma coisa, pode compreender-se como parte de um movimento
de descriminalização que já foi aflorado.
—
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26
De notar, como particularmente saliente na «Parte especial»,
é também o abaixamento generalizado da moldura penal. E isso
sé não acontece nos tipos que visam combater a chamada crimina
lidade violenta. Compreende-se que delinquentes sofram uma repro
vação mais intensa, quando se sabe que a definição da conduta
incriminador e da respectiva injunção penal resulta de órgãos demo
cráticos de um Estado constitucionalmente organizado em moldes
pluralistas.
27
Outro ponto que importa sobressair
já dele se falou
é o do rigor com que cada tipo legal de crime foi definido. Para
cada uma das prescrições incriminadoras houve o meticuloso cuidado
de sempre se traçarem os elementos do tipo da forma mais clara
e imediatamente compreensível, porque só assim, repete-se e nunca
será demais dizê-lo, se honra em toda a linha o princípio da tipici
dade, um dos baluartes das garantias constitucionais do cidadão.
28
Nos «Crimes contra as pessoas» importa destacar, como
inovação legislativa, a participação em rixa (artigo 151.”). Tipo legal
de grande importância prática que vem solucionar, através da sua
autónoma configuração, graves problemas que se levantam na pro
blemática da comparticipação, sendo, para além disso, um elemento
fortemente dissuasor da prática, quantas vezes leviana e irreflectida,
de disputas e de esforços que nascem pequenos, mas cujos efeitos
podem ser altamente danosos.
29— Outra questão que suscitou particular interesse foi a da
protecção da vida privada (capítulo vI). É de todos sabido que a
massificação no acesso a meios e instrumentos electrónicos veio a
favorecer a intromissão alheia e ilegítima na esfera da vida privada
das pessoas. A isto há que atalhar, para protecção dos últimos
redutos da privacidade a que todos têm direito, pela definição de
específicos tipos legais de crime que protejam aquele bem jurídico.
Mas se estas razões não bastassem, a lei fundamental seria também
apoio indiscutível ao prescrever no n.° 1 do seu artigo
«A todos
é reconhecido o direito
à reserva da intimidade da vida privada
a familiar.» A que se junta, no n.° 2, o conteúdo da seguinte norma
programática: «A lei estabelecerá garantias efectivas contra a utili
zação abusiva, ou contrária à dignidade humana, de informações
relativas às pessoas e famílias.)>
30— A violação do dever de solidariedade social (omissão de
auxilio
artigo 219.°) afigura-se como outra questão, agora do título
«Dos crimes contra valores e interesses da vida em sociedade», onde
facilmente se detecta o cunho de equilibrada dosimetria do que deve
ser, pelo menos para o direito penal, a solidariedade social. De outra
banda, corno já tinha ficado sugerido quando falámos da omissão,
aquele preceito contemplará os casos ou as. ituações em que a me—
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xistência do dever jurídico conduziria a aberrantes e injustas absol
vições.
1’al como já dissemos, os crimes de perigo comum (título in,
31
capítulo Tu) constituem a consagração de uma linha de pensamento
da política criminal que acha necessária a intromissão do direito
penal para salvaguardar certos bens jurídicos que a nossa sociedade
tecnológica põe cm perigo. I)esde a clássica figura do incêndio e
perigo de incêndio (artigos 253.° e 254.”), passado pela explosão
(artigo 255.°), libertação de gases tóxicos (artigo 25$.°), inundação
e avalancha (artigo 263.°) e difusão de epizootias (artigo 271.°),
culminando nos crimes que prevêem a violação das regras de segu
rança das comunicações, somos surpreendidos por tipos legais que
indiscutivelmente se ligam a condutas que violam determinadas regras
exigidas pelos serviços, bens e instrumentos que a civilização material
proporciona.
não falando, obviamente, dos
O ponto crucial destes crimes
problemas dogmáticos que levantam—-reside no facto de que con
dutas cujo desvalor de acção é de pequena monta se repercutem
amiúde num desvalor de resultado de efeitos não poucas vezes catas
tróficos. Clarifique-se que o que neste capitulo está primacialmente
em causa não é o dano, mas sim o perigo. A lei penal, relativa
mente a certas condutas que envolvem grandes riscos, basta-se com
a produção do perigo (concreto ou abstracto) para que dessa forma
o tipo legal esteja preenchido. O dano que se possa vir a desenca
dear não tem interesse dogmático imediato. Pune-se logo o perigo,
porque tais condutas são de tal modo reprováveis que merecem ime
diatamente censura ético-social. Adiante-se que devido à natureza
dos efeitos altamente danosos que estas condutas ilícitas podem
desencadear o legislador penal não pode esperar que o dano se
produza para que o tipo legal de crime se preencha. Ele tem de
fazer recuar a protecção para momentos anteriores, isto é, para o
momento em que o perigo se manifesta.
32— Ainda no seio deste título (iii) urge considerar a proble
mática das «organizações terroristas» e da criminalidade que lhe vai
conexa. Houve
se cotejarmos o articulado actual com o imediata
uma mudança de colocação sistemática.
mente anterior
Retiram-se estes crimes do título v «Dos crimes contra o Estado»
e integram-se no títttto as, unicamente por se julgar que tais activi
dades não ofendem, pelo menos directamente, os valores do Estado.
É indiscutível que este tipo de criminalidade tem de ser combatido
pela lei penal de forma severa, mas para lá da adopção de todas
as garantias
como as consagradas no diploma
há que ter cons
ciência que este é um dos casos particulares em que a lei penal só
por si tem pouquissimo efeite preventivo. A seu lado tem de existir
—

—

—

—

—

--
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uma consciencialização da comunidade no sentido de ser ela, em pri
meira instância, o crivo inibidor daquela criminalidade.
33
Nos crimes contra o património, nomeadamente furto e
roubo, abandonou-se por incorrecta, ineficaz e susceptível de pro
vocas injustiças relativas, a técnica de a moldura penal variar con
forme o montante do valor real do objecto da acção. Na linha,
ainda aqui, da descriminalização, rcctius da despenalização, tipificou
-se o furto formigueiro, figura que contempla uma zona da pequena
criminalidade de grande incidência prática nos tempos modernos.
34
Definiu-se a infidelidade (artigo 319.) —novo tipo legal
de crime contra o património
cujo recorte, grosso modo, visa
as situações em que não existe a intenção de apropriação material,
mas tão-só a intenção de provocar um grave prejuízo patrimonial.
Além disso, ensina a criminologia e a política criminal que estes
comportamentos não são tão raros como à primeira vista se julga.
De mais a mais, no mundo do tráfico jurídico, a regra de ouro
é a confiança e a sua violação pode, em casos bem determinados
na lei, necessitar da força interventora do direito penal, que apesar
de tudo, tem de ser entendida, torna-se a dizer como, ultima ratks
35—Ainda no domínio deste título sublinhe-se a consagração
de um capítulo especial relativo aos chamados «crimes contra o
sector público ou cooperativo agravados pela qualidade do agente)).
Visa-se, assim, proteger penalmente um vasto sector da economia
nacional mas não tolher os movimentos dos responsáveis que
os representam. Sabe-se que a vida económica se baseia, muitas
vezes, em decisões rápidas que envolvem riscos, mas que têm de
ser tomadas sob pena de a omissão ser mais prejudicial que o even
tual insucesso da decisão anteriormente assumida. Daí que não seja
punível o acto decisório que, pelo jogo combinado de circunstâncias
aleatórias, provoca prejuízos, mas só aquelas condutas intencionais
que levam à produção de resultados desastrosos. Conceber de modo
diferente seria nefasto
as experiências estão feitas
e obstaria a
que essas pessoas de melhores e reconhecidos méritos receassem assu
mir lugares de chefia naqueles sectores da vida económica nacional.
36— Para finalizar diga-se que nos crimes contra o Estado o
ponto saliente reside na mais correcta e cuidada definição objectiva
e subjectiva dos elementos que constituem cada um dos diferentes
tipos legais de crime que este título encerra. Por outro lado, fun
damentalmente, no que se refere aos crimes contra a segurança interna
do Estado, o bem jurídico que se protege é o da ordem democrática
constitucional. Desta forma, o bem jurídico não se dilui na própria
noção de Estado, antes se concretiza no valor que este, para sua
prossecução, visa salvaguardar.
—

—

—,

—

—
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LIVRO 1

Parte geral
TITULO 1
Da lei criminal
CAPITULO úNICO
Princípios gerais
Artigo ‘l.°
(Principio da legalidade)
Só pode ser punido criminalmente o facto descrito e decla
passível
de pena por lei anterior ao momento da sua prática.
rado
2— A medida de segurança só pode ser aplicada a estados de
perigosidade desde que os respectivos pressupostos estejam fixados
em lei anterior ao seu preenchimento.
3
Não é permitida a analogia para qualificar o facto como
crime, definir um estado de perigosidade, ou determinar a pena ou
medida de segurança que lhes corresponde.
1

—

—

Artigo 2.°
(Aplicação no tempo)
1 —As penas e as medidas de segurança são determinadas pela
leí vigente no momento da prática do facto ou do preenchimento
dos pressupostos de que dependem.
2—O facto punível segundo a lei vigente no momento da sua
prática deixa de o ser se uma lei nova o eliminar do número de
infracções; neste caso e se tiver havido condenação, ainda que tran
sitada em julgado, cessam a respectiva execução e os seus efeitos
penais.
3
Quando a lei vale para um determinado período de tempo,
continua a ser punido o facto criminoso praticado durante esse
período.
4—Quando as disposições penais vigentes no momento da prá
tica do facto punível forem diferentes das estabelecidas em leis
posteriores, será sempre aplicado o regime que concretamente se
mostre mais favorável ao agente, salvo se este já tiver sido conde
nado por sentença transitada em julgado.
—
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30

(Momento da pratica do facto)
O facto considera-se praticado no momento em que o agente
actuou ou, no caso de omissão, deveria ter actuado, independente
mente do momento em que o resultado típico se tenha prodtizido.

Artigo 4.”
(Aplicação no espaço: principio geral)
Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, a lei
penal portuguesa é aplicável:
a) A factos praticados em território português, seja qual for a
nacionalidade do agente;
b) A factos praticados a bordo de navios ou aeronaves por
tugueses.
Artigo 5.°
(Factos praticados fora do território português)
1 —A lei penal portuguesa é ainda aplicável, salvo tratado ou
convenção em contrário:
a) A factos praticados fora do território nacional quando cons

tituam os crimes previstos nos artigos 236.° a 250.°, 288°,
289.°, 334.” a 350.”, 352.”, 356.° a 369.” e 381.”;
b) A factos praticados fora do território nacional, desde que
o agente seja encontrado dentro de Portugal e não possa
ser extraditado, quando constituam os crimes previstos nos
artigos 161.” a 163.°. 186.” a 188.°, ri.0 1, 192.° e 217.°;
c) A factos praticados fora do território nacional por portugue
ses ou por estrangeiros contra portugueses, sempre que:
1) Os agentes sejam encontrados em Portugal:
11) Sejam também puníveis pela legislação do lugar em que
foram praticados, salvo quando nesse lugar não se exerça
poder punitivo;
lii) Constituam crime que admite extradição e esta não possa
ser concedida;

d) A factos cometidos fora do território nacional contra por
tugueses, por portugueses que vivam habitualmente em Por
tugal ao tempo da sua prática e nele sejam encontrados.
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2—A lei penal portuguesa é ainda aplicável a quaisquer factos
cometidos fora do território nacional que o Estado Português assim
s tenha obrigado a julgar por tratado ou convenção internacional.

Artigo 6.°
(Restrições à aplicação da lei portuguesa)

1 —A aplicação da lei penal portuguesa a factos praticados
fora do território nacional só tem lugar quando o agente não tenha
sido julgado no país da prática do facto ou se haja subtraído ao
cumprimento total ou parcial da condenação.
a—Embora seja aplicável a lei portuguesa, nos termos do nú
mero anterior, o facto será juigado segundo a lei do país em que
foi praticado sempre que esta seja concretamente mais favorável
ao agente. A pena aplicável será convertida naquela que lhe corres
ponder no sistema português, ou, não havendo correspondência di
recta, naquela que a lei portuguesa prevê para o facto.
3
O regime do número anterior não se aplica aos crimes pre
vistos na alínea a) do n.° 1 do artigo 5.°
4— Quando o agente tiver sido juJgado em país estrangeiro e
voltar a sê-lo em Portugal pe]o mesmo facto, levar-se-á sempre em
conta, na pena que lhe for aplicada, aquela que já tiver cumprido
no estrangeiro.
—

Artigo 7.’

(Lugar da pifica do facto)
O facto considera-se praticado tanto no lugar em que, total
ou parcialmente, e sob qualquer forma de comparticipação, o agente
actuou ou, no caso de omissão, devia ter actuado, como naquele
em que o resultado típico se tenha produzido.

Artigo

8.0

(AplIcação subsidiária do Código Penal)
As disposições deste diploma são aplicáveis aos factos puníveis
pelo direito penal militar e da marinha mercante e pela restante
legislação de carácter especial, salvo disposição em contrário.
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Artigo 9°

(Disposições especiais para jovens)
Aos maiores de 16 anos e menores de 21 anos são aplicáveis
normas fixadas em legislação especial.
TITULO II
Do facto
CAPITULO 1
Pressupostos da punição
Artigo 1 O.°
(Comissão por acção e por omissão)
Quando um tipo legal de crime compreenda um certo resul
1
tado, o facto abrange não só a acção adequada a produzi-lo, como
a omissão da acção adequada a evitá-lo, salvo se outra for a inten
ção da lei.
2— A comissão de um resultado por omissão só é punível quando
sobre o omitente recaia um dever jurfdico que pessoalmente o obri
gue a evitar esse resuitado.
3
No caso do número anterior a pena poderá ser especial
—

—

mente atenuada.
Artigo 11.°
(Carácter pessoal da responsabilidade)
Salvo disposição em contrário, só as pessoas singulares são
susceptíveis de responsabilidade criminal.
Artigo 12.°
(Actuação em nome de outrem)
1
É punível quem age voluntariamente como titular dos órgâos
de uma pessoa colectiva, sociedade ou mera associação de facto,
ou em representação legai ou voluntária de outrem, mesmo quando
o respectivo tipo d’e crime exija:
—

a) Determinados elementos pessoais e estes só se se verifiquem
na pessoa do representado;

1. Série
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b) Que o agente pratique o facto no seu próprio interesse e o
representante actue no interesse do representado.
2— A ineficácia do acto que serve de fundamento à represen
tação não impede a aplicação do disposto no número anterior.
Artigo 13.°
(Dolo e negligência)
Só é punível o facto praticado com dolo ou, nos casos espe
cialmente previstos na lei, com negligência.
Artigo 14.°
(Dolo)
1 —Age com dolo quem, representando-se um facto que preen
che um tipo de crime, actua com intenção de o realizar.
2—Age ainda com dolo quem se representa a realização de
um facto que preenche um tipo de crime como consequência neces
sária da sua conduta.
3
Quando a realização de um facto for representada como
uma consequência possível da conduta, haverá dolo se o agente actuar
conformando-se com aquela realização.
—

Artigo 15.°
(Negligência)
Age com negligência quem, por não proceder com o cuidado
a que, segundo as circunstâncias, está obrigado e de que é capaz:
a) Representa como possível a realização de um facto corres
pondente a um tipo de crime, mas actua sem se conformar
com essa realização;
b) Não chega sequer a representar a possibilidade da realização
do facto.
Artigo 16.°
(Erro sobre

as

circunstâncias do facto)

1
O erro sobre elementos de facto ou de direito de um tipo
de crime, ou sobre proibições cujo conhecimento seja razoavelmente
indispensável para que o agente possa tomar consciência da ilicitude
do facto, exclui o dolo.
—
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2— O preceituado no número anterior abrange o erro sobre um
estado de coisas que, a existir, excluiria a ilicitude do facto ou a
culpa do agente.
3
Fica ressalvada a punibilidade da negligência nos termos
gerais.
—

Artigo 17.°
(Erro sobre a iicitude)

1
Age sem culpa quem actua sem consciência da ilicitude do
facto, se o erro lhe não for censurável,
2—Se o erro lhe for censurável, o agente será punido com a
pena aplicável ao crime doloso respectivo, que pode ser especial
mente atenuada.
—

Artigo 18.°
(Agravação da pena pelo resultado)
Quando a pena aplicável a um facto for agravada em função
da produção de um resultado, a agravação é sempre condicionada
pela possibilidade de imputação desse resultado ao agente pelo me
nos a título de negligência.

Artigo 19.°
(Inhnputabilidade em razão da idade)

Os menores de 16 anos são penalmente inimputáveis.
Artigo 20.°
(Inimputabiidade em razão de anomalia psíquica)
1
É inimputável quem, por força de uma anomalia psíquica,
é incapaz, no momento da prática do facto, de avaliar a ilicitude deste
ou de se determinar de acordo com essa avaliação.
2— Pode ser declarado inimputável quem, por força de uma
anomalia psíquica grave, não acidental e cujos efeitos não domina,
sem que por isso possa ser censurado, tem, no momento da prá
tica do facto, a capacidade para avaliar a ilicitude deste ou para
se determinar de acordo com essa avaliação sensivelmente dimi
nuída.
—
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3
A comprovada incapacidade do agente para ser influenciado
pelas penas poderá constituir índice da situação prevista no número
anterior.
4—A imputabilidade não é excluída quando a anomalia psíquica
tiver sido provocada pelo próprio agente com a intenção de come
ter o facto.
—

CAPITULO II

Formas do crime
Artigo 21.°

(Actos preparatórios)
Os actos preparatbrios não são puníveis, salvo disposição em
contrário.
Artigo 22.°
(Tentativa)
1 —Há tentativva quando o agente pratica actos de execução
de um crime que decidiu cometer, sem que este chegue a consu
mar-se.
2—São actos de execução:
a) Os que preenchem um elemento constitutivo de um tipo de
crime;
b) Os que são idóneos a produzir o resultado típico;
e) Os que, segundo a experiência comum e salvo circunstâncias
imprevisíveis, são de natureza a fazer a esperar que se lhes
sigam actos das espécies indicadas nas alíneas anteriores.
Artigo 23.0
(Punibilidade da tentativa)
1
Salvo disposição em contrário, a tentativa só é punível se
aj crime consumado respectivo corresponder pena superior a 2 anos
d. prisão.
2—A tentativa é punível com a pena aplicável ao crime con
sumado, especialmente atenuada.
3
A tentativa não é punível quando for manifesta a inaptidão
do meio empregado pelo agente ou a inexistência do objecto essen
cial à consumação do crime.
—

—
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Artigo 24.°
(Desistência)
A tentativa deixa de ser punível quando o agente volunta
1
riamente desistir de prosseguir na execução do crime, ou impedir
a consumação, ou, não obstante a consumação, impedir a verificação
do resultado não compreendido no tipo de crime.
2
Quando a consumação ou a verificação do resultado são
impedidas por facto independente da conduta do desistente, a ten
tativa não é punível se este se esforçar seriamente por evitar uma
ou outra.
—

—

(

Artigo 25.°

(Desistência em caso de comparticipação)
Se vários agentes comparticipam no facto, não é punível a ten
tativa daquele que voluntariamente impedir a consumação ou a veri
ficação do resultado, nem a daquele que se esforçar seriamente por
impedir uma ou outra, ainda que os outros comparticipantes prossi
gam na execução do crime ou o consumem.

Artigo 26.°

(Autoria)
É punível como autor quem executa o facto, por si mesmo ou
por intermédio de outrem, ou toma parte directa na sua execução,
por acordo ou juntamente com outro ou outros, e ainda quem,
dolosamente, determina outra pessoa à prática do facto, desde que
haja execução ou começo de execução.

Artigo 27.°
(Cumplicidade)

É punível como cúmplice quem, dolosamente e por qualquer
1
forma, presta auxílio material ou moral à prática por outrem de
um facto doloso.
2—É aplicável ao cúmplice a pena fixada para o autor, espe
cialmente atenuada.
—

(
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2&0

(Ilicitude na comparticipação)
1 —Se a ilicitude ou o grau de ilicitude do facto dependerem
de certas qualidades ou relações especiais do agente, basta, para
tornar aplicável a todos os comparticipantes a pena respectiva, que
essas qualidades ou relações se verifiquem em qualquer deles, excepto
se outra for a intenção da norma incriminadora.
2—Sempre que, por efeito da regra do número anterior, resulte
para algum dos comparticipantes a aplicação de pena mais grave,
pode esta, consideradas as circunstâncias do caso, ser substituida por
aquela que teria lugar se tal regra não interviesse.
Artigo 29.
(Culpa na comparticipação)
Cada comparticipante é punido segundo a sua culpa, independen
temente da punição ou do grau de culpa dos outros comparticipantes

Artigo 30.°
(Concurso de crimes e crime continuado)
O número de crimes determina-se pelo número de tipos de
crime efectivamente cometidos, ou pelo número de vezes que o mesmo
tipo de crime for preenchido pela conduta do agente.
2—Constitui um só crime continuado a realização plúrima do
mesmo tipo de crime ou de vários tipos de crime que fundamental
mente protejam o mesmo bem jurídico, executada por forma essen
cialmente homogénea e no quadro da solicitação de uma mesma
situação exterior que diminua consideravelmente a culpa do agente.
—

CAPITULO III
Causas que excluem a ificitude e a culpa
Artigo 31.°
(Exclusão da ilicitude)
1
O facto não é criminalmente punível quando a sua ilicitude
for excluída pela ordem jurídica considerada na sua totalidade.
2—Nomeadamente, não é ilícito o facto praticado:
—

a) Em legítima defesa;
b) No exercício de um direito;

940

ORDEM DO EXERCITO N.° 9

1. Série

c) No cumprimento de um dever imposto por lei ou por ordem
legítima da autoridade;
d) Com o consentimento do titular do interesse jurídico lesado.
Artigo 32.°
(Legítima defesa)
Constitui legítima defesa o facto praticado, como meio neces
sário, para repelir a agressão actual e ilícita de quaisquer interesses
juridicamente protegidos do agente ou de terceiro.

Artigo 33.°
(Excesso de legítima defesa)

Se houver excesso dos meios empregados em legítima de
fesa, o facto é ilícito, mas a pena pode ser especialmente atenuada.
2—Se o excesso resultar de perturbação, medo ou susto não
censuráveis, o agente não será punido.
—

Artigo 34.°
(Direito de necessidade)
Não é lícito o facto praticado como meio adeciuado para afas
tar um perigo actual que ameaça interesses juridicamente protegidos
do agente ou de terceiro, quando se verifiquem os seguintes requi
sitos:
a) Não ter sido voluntariamente criada pelo agente a situação
de perigo, salvo tratando-se de proteger o interesse de ter
ceiro;

b) Haver sensível superioridade do interesse a salvaguardar rela
tivamente ao interesse sacrificado;
e) Ser razoável impor ao lesado o sacrifício do seu interesse
em atenção à natureza ou ao valor do interesse ameaçado.
Artigo 35.°
(Estado de necessidade desculpante)
Age sem culpa quem praticar um facto ilícito adequado ou
1
afastar um perigo actual, e não removível de outro modo, que
—
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ameace a vida, a integridade física, a honra ou a liberdade do agente

ou de terceiro, quando não seja razoável exigir dele, segundo as
circunstâncias do caso, comportamento diferente.
2
Se o perigo ameaçar interesses jurídicos diferentes dos refe
ridos no número anterior e se verificarem os restantes pressupostos
ah mencionados, pode a pena ser especialmente atenuada ou, excep
cionalmente, o agente ser dela isento.
—

Artigo 36.’
(Conflito de deveres)
Não é ilícito o facto dc quem, no caso de conflito no
cumprimento de deveres jurídicos ou de ordens legítimas da autori
dade, satisfaz o dever ou a ordem de valor igual ou superior ao do
dever ou ordem que sacrifica.
2
O dever de obediência hierárquica cessa quando conduz à
prática de um crime.
—

Artigo 37.°
(Obediência indevida desculpante)
Age sem culpa o funcionário que cumpre uma ordem sem
conhecer que ela conduz à prática de um crime, não sendo isso
evidente no quadro das circulistâncias por ele representadas.

Artigo 38.°
(Consentimento)
Além dos casos especialmente previstos na lei, o consen
timento exclui a ilicitude do facto quando se refira a interesses
jurídicos livremente disponíveis e o facto não ofenda os bons cos
tumes.
2—O consentimento pode ser expresso por qualquer meio que
traduza uma vontade séria, livre e esclarecida no titular do interesse
juridicamente protegido teria eficazmente consentido no facto, se
conhecesse as circunstâncias em que este é praticado.
—
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TITULO III
Das penas
CAPITULO 1
Penas principais
SECÇÃO 1
Penas de prisão e de multa
Artigo 40.”
(Duração da pena de prisão)
1
A pena de prisão tem a duração mínima de 1 mês e a dura
ção máxima de 20 anos.
2— Exceptuam-se os casos de prisão por dias livres, de pena
relativamente indeterminada e os dos artigos 189.”, n.° 1, 190.”,
n.° 2, e 289.”
3
Em caso algum, porém, o limite máximo da prisão poderá
—

—

exceder 25 anos.
Artigo 41.”
(Contagem dos prazos das penas de prisão)
A contagem dos prazos das penas de prisão é feita segundo
os critérios estabelecidos na lei processual penal e, na sua falta,
pelos da lei civil.
Artigo 42.”

(Execução das penas de prisão)
A execução das penas de prisão é regulada em legislação espe

cial, na qual são fixados os deveres e os direitos dos reclusos.
Artigo 43..”
(Substituição da prisão por multa)
A pena de prisão não superior a 6 meses será substituída
pelo número de dias de multa correspondente, excepto se a execução
da prisão for exigida pela necessidade de prevenir a prática de fu
turos crimes.
—
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2— Se o crime for punido com pena de prisão não superior a
6 meses e multa, será aplicada uma só multa, equivalente à soma
da multa directamente imposta e da que resultar da substituição da
prisão.
3
É aplicável à multa que substituir a prisão o regime dos
artigos 46.° e 47.°
—

Artigo 44.°
(Primo por dias livres)
1
A pena de prisão não superior a 3 meses que não deva ser
substituida por multa pode ser substituída por uma pena de prisão
por dias livres sempre que, consideradas a personalidade do agente,
as condições da sua vida, a sua conduta anterior e posterior ao
facto punível e as circunstâncias deste, seja de concluir que a prisão
por dias livres é adequada a reprová-lo e a afastá-lo da crimina
lidade.
2—A pena de prisão por dias livres consiste numa privação
da liberdade por períodos correspondentes a fins-de-semana, não
podendo exceder 15 períodos. Cada período tem a duração mínima
de 36 horas e máximo de 48, equivalendo a 4 dias de prisão con
tínua.
3
Os dias feriados que antecedem ou se sigam imediatamente
a um fim-de-semana poderão ser utilizados para execução desta
pena, sem prejuízo da duração máxima estabelecida para cada período.
—

—

Artigo 45.°

(Regime de semidetenço)
1
A pena de prisão não superior a 3 meses que não deva
ser substituida por multa nem cumprida por dias livres pode ser
executada em regime de semidetenção, se o condenado der o seu
consentimento.
2
O regime de semidetenção consiste numa privação de liber
dade que permita ao condenado prosseguir a sua actividade profissio
nal normal, a sua formação profissional ou os seus estudos, por
força de saídas estritamente limitadas ao cumprimento das suas
obrigações.
—

—

Artigo 46.’
(Pena de multa)
1
A pena de multa é fixada em dias, no mínimo de 10 e
no máximo de 300.
—
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Cada dia de multa corresponde a uma quantia entre 200$
2
e 10000$ que o tribunal fixará em função da situação económica
e financeira do condenado e dos seus encargos pessoais.
Quando o tribunal aplicar a pena de multa será sempre
3
fixada na sentença prisão em alternativa pelo tempo correspondente
rduzido a dois terços.
4
O regime previsto no número anterior é aplicado aos casos
em que tiver havido condenação em prisão e multa.
Sempre que a situação económica e financeira do condenado
5
o justifique, o tribunal pode auwrizar o pagamento da multa dentro
de um prazo que não exceda 1 ano, ou permitir o pagamento em
prestações, não podendo a última delas ir além dos 2 anos subse
quentes à data da condenação. Dentro dos limites referidos e quando
motivos supervenientes o justifiquem. os prazos e os planos de paga
mento inicialmente estabelecidos podem ser alterados.
6— A falta de pagamento de uma das prestações importa o
vencimento de todas.
—

—

—

—

Artigo 47.°

(Não pagamento de multa)
1 —Se a multa não for paga, terá lugar a execução dos bens
d’, condenado.
2—Se, porém, a multa não for paga voluntária ou coerciva
mente, mas o condenado estiver em condições de trabalhar, será
total ou parcialmente substituida pelo número correspondente de
dias de trabalho em obras ou oficinas do Estado ou de outras pes.
soas colectivas de direito público.
Quando a multa não for paga ou substituida por dias de
3
trabalho, nos termos dos números anteriores, será cumprida a pena
de prisão aplicada em alternativa na sentença.
4—Se, todavia, o condenado provar que a razão do não paga
mento da multa lhe não é imputável, pode a prisão fixada em alter
nativa ser reduzida até 6 dias ou decretar-se a isenção da pena.
Caso o agente se tenha colocado intencionalmente em con
5
dições de não pagar, total ou parcialmente, a multa, OU de não
poder ser ela substituída por dias de trabalho, será punido com a
pena prevista no n.° 3 do artigo 388°
—

—

(
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SEcÇÃO II
Suspensão da execução da pena
Artigo 48.°
(Pressupostos e duração)
1
O tribunal pode suspender a execução da pena de prisão
não superior a 3 anos, com ou sem multa, bem como a da pena
de multa imposta a condenado ciue não tenha possibilidade de a
—

pagar.
2— A suspensão será decretada se o tribunal, atendendo à per
sonalidade do agente, às condições de sua vida, à sua conduta ante
rior e posterior ao facto punível, e às circunstâncias deste, concluir
que a simples censura do facto e a ameaça da pena bastarão para
afastar o delinquente da criminalidade e satisfazer as necessidades
de reprovavção e prevenção do crime.
3
A decisão condenatória especificará sempre os fundamentos
da sua suspensão.
4—O período de suspensão será fixado entre 1 e 5 anos, a
contar do dia em que a decisão transitar em julgado.
—

Artigo 49.°
(Deveres que a podem condicionar)
1
A suspensão da execução da pena pode ser subordinada ao
cumprimento de certos deveres impostos ao réu destinados a reparar
o mal do crime ou a facilitar a sua readaptação social, nomeada
mente a obrigação de:
—

a) Pagar dentro de certo prazo a indemnização devida ao lesado
ou garantir o seu pagamento por meio de caução idónea;
b) Dar ao lesado uma satisfação moral adequada;
c) Entregar ao Estado certa quantia sem atingir o limite má
ximo estabelecido para o cinantitativo da pena de multa.
2— O tribunal não pode exigir do condenado nenhuma acção
vexatória, nem impor-lhe qualquer dever contrário aos bons costu
mes ou susceptível de ofender a sua dignidade pessoal.
3
Os deveres impostos podem ser modificados até aos termos
do período de detenção, sempre que ocorram circunstâncias rele
‘antes ou de que o tribunal só posteriormente tenha tido conheci
mento.
—
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Artigo 50.°
(Falta de cumprimento dos deveres)
Se durante o período da suspensão o condenado deixar de cum
prir, com culpa, qualquer dos deveres impostos na sentença, ou for
punido por outro crime, pode o tribunal, conforme os casos:
a) Fazer-lhe uma solene advertência;
b) Exigir-lhe garantias do cumprimento dos deveres impostos;
c) Prorrogar o período de suspensão até metade do prazo mi
cialmente fixado, mas não por menos de 1 ano;
d) Revogar a suspensão da pena.
Artigo 51.°

(Revogação)
1
A suspensão será sempre revogada se, durante o respectivo
período, o condenado cometer crime doloso por que venha a ser
punido com pena de prisão.
2— A revogação determina o cumprimento da pena cuja exe
cução estava suspensa, sem que o condenado possa exigir a resti
tuição das prestações que haja efectuado nos termos do n.° 1 do
artigo 49.°
—

Artigo 2.°
(Extinção da pena)
Se a suspensão não for revogada, a pena considerar-se-á extinta.
SECÇÃO III
Regime de prova
Artigo 53.°
(Pressupostos e duração)
Se o réu for considerado culpado pela prática de crime
punível com pena de prisão não superior a 3 anos, com ou sem
multa, e a suspensão da execução da pena não se mostrar adequada
para a sua recuperação social, pode ser sujeito ao regime de prova
desde que, consideradas as circunstâncias previstas no n.° 2 do ar
tigo 48.°, seja de concluir que por este meio pode ser afastado da
criminalidade e as necessidades de reprovação e de prevenção de
crime a isso se não oponham.
—
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2— O regime de prova pode durar de 1 a 3 anos contados
desde o dia em que a sentença transitar em julgado, sem prejuízo
da possibilidade da sua prorrogação.

Artigo 54.°
(Elementos)
1
O regime de prova assenta num plano individual de readap
tação social do delinquente, executado com a colaboração de um
trabalhador social, do qual deve ser dado conhecimento ao delin
quente, obtendo-se, sempre que possível, o seu acordo.
2—Além dos deveres referidos no n.° 1 do artigo 49.°, o tri
bunal pode impor ao condenado outros, destinados a assegurar a
sua readaptação, e, especialmente, prescrever:
—

a) Que não exerça determinadas profissões;
b) Que não frequente certos meios ou lugares;
c) Que não resida em certos lugares ou regiões;
d) Que não acompanhe, aloje ou receba pessoas suspeitas ou de
má conduta;
e) Que não frequente certas associações ou não participe em
determinadas reuniões;
f) Que não tenha em seu poder objectos capazes de facilitar
a prática de outro crime;
g) Qualquer outro comportamento que interesse ao plano de
reabilitação social do delinquente ou ao aperfeiçoamento do
seu sentimento de responsabilidade.
3
ses em
prestar
perante

O tribunal pode ainda determinar o internamento até 2 me
instituições adequadas e impor ao condenado o dever de
caução de boa conduta ou de se apresentar periodicamente
o tribunal ou outras entidades não policiais.

—

Artigo 55.°

(Execução do regime de prova)
A execução do regime de prova será regulada em legislação
especial que fixará os direitos e os deveres dos trabalhadores sociais
e dos delinquentes.
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Artigo 56.°
(Falta de cumprimento dos deveres)
Se o delinquente sujeito ao regime de prova deixar de cumprir,
com culpa, qualquer dos deveres impostos, ou não corresponder ao
plano de readaptação social previsto, pode o tribunal:
a) Fazer-lhe sima solene advertência;
1,) Prorrogar o período do regime até 5 anos;
c) Revogar o regime de prova.

Artigo 57.°
Revogaço)
1
O regime de prova será revogado sempre que, no decurso
dele, o agente pratique um crime doloso por que venha a ser punido
em pena de prisão.
2— A revogação determina a fixação da pena que ao crime
caberia se não tivesse tido lugar o regime de prova, não podendo
o agente exigir a restituição de prestações que haja efectuado.
—

Artigo 58.°
(Extinção da pena)

Se o regime de prova não for revogado, considerar-se-á extinto.
SECÇÃO IV
Admoestaçulo e prestaçito de trabalho

Artigo 59.°
(Admoestação)
Se o agente for considerado culpado pela prática de crime
1
a que, concretamente, corresponde a pena de prisão, com ou sem
multa, não superior a 3 meses, ou só pena de multa até ao mesmo
limite, pode o tribunal limitar-se a proferis uma admoestação.
2—A admoestação só terá lugar quando facilite a recuperação
do delinquente, o dano tenha sido reparado e não haja necessidade
de utilizar outras medidas penais previstas na lei.
A admoestação consiste numa solena e adequada censura
3
oral feita em atidiência pelo tribunal ao réu considerado culpado.
—

—
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Artigo 60.°

(Prestação de trabalho a favor da comunidade)
1
Se o agente for considerado culpado pela prática de crime
a que, concretamente, corresponda a pena de prisão com ou sem
multa, não superior a 3 meses, ou só pena de multa até ao mesmo
limite, pode o tribunal condená-lo à prestação de trabalho a favor
da comunidade.
2—A prestação de trabalho a favor da comunidade consiste
na prestação de serviços gratuitos, durante períodos não compreen
didos nas horas normais de trabalho, ao Estado, a outras pessoas
colectivas de direito público ou entidades privadas que o tribunal
considere de interesse para a comunidade.
3—A prestação do trabalho pode ter a duração de 9 a 180
horas, que não podem exceder, por dia, o permitido segundo o re
gime de horas extraordinárias aplicável.
4—Esta sanção deve ser aplicada com a aceitação do réu con
siderado culpado.
5—A prestação de trabalho a favor da comunidade é controlada
por órgãos de serviço social.
6—-Caso o agente, após a condenação, se coloque intencionalmente em condições de não poder trabalhar ou se recuse, sem justa
causa, a prestar o trabalho, será punido com a pena prevista no
n.° 3 do artigo 3$8.°
7—Se o agente não puder prestar o trabalho por causa super
veniente que lhe não seja imputável, o tribunal, conforme os casos,
poderá aplicar-lhe uma pena de multa. ou mesmo isentá-lo da pena.
—

SEcÇÃO V
Liberdade condicional
Artigo 61.0
(Pressupostos e duração)
Os condenados a pena de prisão de duração superior a
6 meses podem ser postos em liberdade condicional quando tiverem
cumprido metade da pena, se tiverem bom comportamento prisional
e mostrarem capacidade de se readaptarem à vida social e vontade
séria de o fazerem.
2— Os condenados a pena de prisão superior a 6 anos não serão
postos em liberdade definitiva sem passarem previamente pelo regime
de liberdade condicional; e serão sujeitos a este regime logo que
—
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hajam cumprido cinco sextos da pena, se antes não tiverem aprovei
tado do disposto no número anterior.
A duração da liberdade condicional não será inferior a 3
3
meses nem superior a 5 anos; o limite mínimo será, no entanto,
elevado para o tempo de prisão que ao libertado falte cumprir,
sempre que este tempo não exceda 5 anos.
—

Artigo 62.°
(Regime)

(

É aplicável à liberdade condicional o disposto nos n.° 2 e 3
do artigo 54.° e no artigo 56°, com as seguintes modificações:
a) O período da prorrogação não pode exceder metade da dura
ção inicialmente fixada para a liberdade condicional;
b) A assistência pós-prisional pode ser dispensada.

Artigo 63.°
(Revogação)
A revogação da liberdade condicional é obrigatória quando
o delinquente seja punido por crime doloso em pena de prisão
superior a 1 ano.
2— A revogação determina a execução da pena de prisão ainda
não ctimprida; pode, contudo, o tribunal, se o considerar justificado,
reduzir até metade o tempo de prisão a cumprir, não tendo o delin
quente, em caso algum, direito à restituição de prestações que haja
efectuado. Relativamente à prisão que venha a executar-se, pode ser
concedida, nos termos gerais, nova liberdade condicional.
—

Artigo 64.°
(Extinção da pena)
A pena considera-se inteiramente cumprida e extinta, se a liber
dade condicional não for revogada, logo que expire o período da
duração desta.

(
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CAPITULO II
Penas acessórias
Artigo 65.°
(Princípio geral)
Nenhuma pena envolve, como efeito necessário, a perda de direitos
civis, profissionais ou políticos.
Artigo 66.°
(Pena de demissão)
1
Pode ser demitido da função pbiica na sentença condena
fória o funcionário que tiver praticado o crime com flagrante e
grave abuso da função que exerce ou com manifesta e grave vio
lação dos deveres que lhe são inerentes.
2— O funcionário público pode ainda ser demitido quando o
crime, embora praticado fora do exercício da função pública, revele
que o agente é incapaz ou indigno de exercer o cargo ou implique
a perda da confiança geral necessária ao exercício da função.
3
O disposto nos números anteriores só pode ter lugar rela
tivamente a crimes punidos com pena de prisão superior a 2 anos.
4—Quando não for decretada a demissão, deve o tribunal
comunicar a condenação à autoridade de que o funcionário depende.
—

—

Artigo 67.°

(Suspensão temporária da função)
O réu definitivamente condenado a pena de prisão, que não for
demitido, incorre na suspensão do cargo enquanto durar o cumpri
mento da pena.
Artigo 68.°

(Efeitos da demissão e da suspensão)
Salvo disposição em contrário, a pena de demissão deter
mina a perda de todos os direitos e regalias atribuidos aos funcio
nários públicos e igual efeito produz a suspensão relativamente ao
período da sua duração.
2— A pena de demissão não envolve a perda do direito à
aposentação ou à reforma, nem impossibilita o funcionário de ser
—
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nomeado para cargos políticos ou lugares diferentes ou que podem
ser exercidos sem que o seu titular reúna as particulares condições
de dignidade e de confiança que o cargo de que foi demitido exige.

Artigo 69.°
(Interdição do exercício de outras profissões ou direitos)
1
O disposto no artigo 66°, n.°° 1 e 2, no artigo 67.° e no
artigo 68.° é aplicável à interdição de profissões ou actividades cujo
exercício depende de um título público ou de uma autorização ou
homologação da autoridade pública; nestes casos o tribunal pode
determinar, em vez da demissão, a proibição do exercício da pro
fissão ou actividade.
2—À prática de certos crimes pode ainda corresponder, por
força da lei, a incapacidade para eleger c) Presidente da República,
os membros de assembleias legislativas ou de autarquias locais, para
ser eleito como tal, para ser jurado, ou ainda para exercer o poder
paternal, a titela, a curatela ou a administração de bens.
—

Artigo 70.°
(Reabilitação)
Quem for condenado em demissão ou na interdição do exercício
de certa profissão ou de quaisquer direitos poderá ser reabilitado
judicialmente se, pelo menos por um período de 2 anos depois de
cumprir a pena principal, se tiver comportado por forma que torne
razoável supor haver-se tornado capaz, digno e merecedor da con
fiança que o cargo de que foi demitido exige ou de exercer a pro
fissão ou os direitos de que foi privado.
TITULO IV

Da escolha e da medida da pena
CAPITULO 1
Regras gerais
Artigo

71.0

(Critério para escolha da pena)
Se ao crime forem aplicáveis pena privativa ou pena não priva
tiva da liberdade, deve o tribunal dar preferência fundamentada à

1. Série
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segunda sempre que ela se mostre suficiente para promover a recupe
ração social do delinquente e satisfaça as exigências de reprovação
e de prevenção do crime.
Artigo 72.°
(Determinação da medida da pena)

A determinação da medida da pena, dentro dos limites
definidos na lei, far-se-á em função da culpa do agente, tendo ainda
em conta as exigências de prevenção de futuros crimes.
Na determinação da pena, o tribunal atenderá a todas as
2
circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de crime, deponham
a favor do agente ou contra ele, considerando, nomeadamente:
—

—

a) O grau de ilicitude do facto, o modo de execução deste e a
gravidade das suas consequências, bem como o grau de vio
lação dos deveres impostos ao agente;
b) A intensidade do dolo ou da negligência;
e) Os sentimentos manifestados na preparação do crime e os
fins ou motivos que o determinaram;
d) As condições pessoais do agente e a sua situação económica;
e) A conduta anterior ao facto e a posterior a este, especialmente
quando esta seja destinada a reparar as consequências do
crime;
f) A gravidade da falta de preparação para manter uma con
duta lícita, manifestada no facto, quando essa falta deva ser
censurada através da aplicação da pena.
Na sentença devem ser expressamente referidos os funda
3
mentos da medida da pena.
—

Artigo 73.°
(Atenuação especial da pena)
O tribunal pode atenuar especialmente a pena para além
dos casos expressamente previstos na lei, quando existam circuns
tâncias anteriores ou posteriores ao crime, ou contemporâneas dele
que diminuam por forma acentuada a ilicitude do facto ou a culpa
—

do agente.

2
Serão consideradas para este efeito, entre outras, as circuns
tâncias seguintes:
—

a) Ter o agente actuado sob a influência de ameaça grave ou
sob o ascendente da pessoa de quem depende ou a quem
deve obediência;
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b) Ter sido a conduta do agente determinada por motivo hon
roso, por forte solicitação ou tentação da própria vitima ou
por provocação injttsta ou ofensa imerecida;
c) Ter havido actos demonstrativos do arrependimento sincero
do agente, nomeadamente a reparação, até onde lhe era possí
vel, dos danos causados;
d) Ter decorrido muito tempo sobre a prática do crime, man
tendo o agente boa conduta.
Artigo 74.
(Termos de atenuação especial)
Havendo lugar à atenuação especial da pena, o limite má
1
ximo é reduzido de um terço, observando-se, quanto ao limite mí
nimo, o seguinte:
a) Se o Emite mínimo da pena de prisão prevista para o crime
for de 8 anos ou mais, a pena aplicada não pode ser inferior
a 2 anos;
b) Se o limite mínimo da pena de prisão para o crime for supe
rior a 2 e inferior a 8 anos, a pena aplicada não pode ser
ser inferior a 1 ano;
c) Se o limite mínimo da pena de prisão prevista para o crime
for o mínimo legal, pode a pena aplicada ser a de prisão
por dias livres;
d) Se a pena prevista para o crime for a de prisão até 2 anos,
pode esta pena ser reduzida ao mínimo legal ou substituída
por multa, dentro dos limites legais desta; e pode ser apli
cada apenas a multa prescrita na lei se esta previr a apli
cação cumulativa dela com pena de prisão;
e) A pena de multa será reduzida na medida que for razoável.
—

2— A atenuação especial da pena não exclui a aplicação do
regime de prova ou dos princípios que regulam a pena de multa,
nem a possibilidade de suspensão da execução da pena.

Artigo 75.°

(Dispensa de pena)
Quando o facto constituir crime punível com pena de pri
1
são não superior a 6 meses, com ou sem multa até ao mesmo
limite, pode o tribunal não aplicar qualquer pena, se a culpa do
—
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agente for diminuta, o dano tiver sido reparado e a tal se não opu
serem as exigências da recuperação do delinquente e da prevenção
geral.
2
Se o juiz tiver razões para crer que os pressupostos indicados
na última parte do número anterior estão em vias de se verificarem,
pode adiar a sentença para reapreciação do caso dentro do prazo
míximo de 1 ano, em dia que logo marcará.
—

CAPITULO II
Reincidência
Artigo 76.
(Pressupostos)
Será punido como reincidente aquele que, por si só ou sob
qualquer forma de comparticipação, cometer um crime doloso a que
corresponda pena de prisão, depois de ter sido condenado por sen
tença transitada em julgado em pena de prisão total ou parcialmente
cumprida, por outro crime doloso, se as circunstâncias do caso mos
trarem que a condenação ou condenações anteriores não constituíram
suficiente prevenção contra o crime.
2—O crime anterior por que o agente tenha sido condenado
não conta para a reincidência se entre a sua prática e a do crime
seguinte tiverem decorrido mais de 5 anos; neste prazo não é, po
rém, contado o tempo durante o qual o agente cumpriu pena de
prisão ou medida de segurança privativa de liberdade.
3
As condenações proferidas por tribunais estrangeiros só con
tam para efeitos da reincidência quando o facto constituir também
crime doloso segundo o direito português.
4—A prescrição, a amnistia e o indulto da pena equiparam-se,
para efeito deste artigo, ao seu cumprimento.
—

Artigo 77.°
(Efeitos)
Em caso de reincidência é elevado de um terço o limite
mínimo da pena aplicável ao crime. A agravação, porém, não exce
derá a medida da pena mais grave aplicada nas condenações ante
riores e a pena aplicável não pode ir além do máximo previsto no
tipo legal do crime.
2
As disposições respeitantes à pena relativamente indetermi
nada, quando aplicáveis, prevalecem sobre as regras próprias da
punição da reincidência.
—

—
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CAPITULO III
Punição do concurso de crimes e do crime continuado
Artigo 78.°
(Regras da punição
Quando alguém tiver praticado vários crimes antes de tran
1
sitar em julgado a condenação por qualquer deles, será condenado
numa única pena. Na determinação concreta da pena serão con
siderados, em conjunto, os factos e a personalidade do agente.
2
A pena aplicável tem como limite superior a soma das penas
completamente aplicadas aos vários crimes, sem que possa ultra
passar os limites previstos nos artigos 40.° e 46.°
3
A pena de multa e a prisão por condenação em alternativa,
nos termos dos n.°’ 3 e 4 do artigo 46.°, são sempre cumuladas
entre si e com a pena de prisão.
4—As penas acessórias e as medidas de segurança podem ser
sempre aplicadas ao agente, ainda que previstas para um só dos
crimes praticados por uma só das leis aplicáveis.
5
O crime continuado é punível com a pena correspondente
à conduta mais grave que íntegra a continuação.
—

—

—

—

Artigo 79.°
(Conhecimento superveniente do concurso)
1 —Se, depois de uma condenação transitada em julgado, mas
antes de a respectiva pena estar cumprida, prescrita ou extinta, se
mostrar que o agente tinha praticado, anteriormente àquela conde
nação, outro ou outros crimes, será proferida uma nova sentença
em que serão aplicáveis as regras do artigo anterior.
As penas acessórias e as medidas de segurança aplicadas
2
pela sentença anterior manter-se-ão, salvo quando se mostrem des
necessárias em vista da nova decisão; se forem aplicáveis apenas
ao crime que falta apreciar, só serão decretadas se ainda forem
necessárias em face da decisão anterior.
—

(
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OAPITULO IV
Desconto da prisão e da multa anteriores
á condenação
Artigo 8O.
(Prisão preventiva)
1 —A prisão preventiva sofrida pelo arguido no processo em
que vier a ser condenado é descontada no cumprimento da pena
qcte lhe for aplicada.
2—Se for aplicada pena de multa, a prisão preventiva será des
contada à razão de 1 dia de multa por 1 dia de prisão, salvo se
a multa for de quantia determinada, caso em que se fará o des
conto que parecer equitativo.
Artigo 81.°
(Pena anterior)
Quando a pena imposta por decisão transitada em julgado
1
for posteriormente substituida por outra, será descontada nesta a
pena anterior, na medida em que já estiver cumprida.
2—Se, porém, for de multa a pena anterior e de prisão a pos
terior, ou inversamente, far-se-á na nova pena o desconto que pare
cer equitativo.
—

Artigo 82.°
(Pena sofrida em país estmngeiro

É descontada, nos termos dos artigos anteriores, a prisão ou
multa que o arguido já tenha sofrido em país estrangeiro.
TÍTULO V
Da pena relativamente indetennrnada

CAPITULO 1
Delinquentes por tendência
Artigo 83.°

(Pressupostos e efeitos)
1 —Se alguém praticar um crime doloso a que devesse aplicar
-se, concretamente. prisão por mais de 2 anos, e tiver cometido
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anteriormente 2 ou mais crimes dolosos a cada um dos quais tenha
sido aplicada prisão, também por mais de 2 anos, será punido com
uma pena relativamente indeterminada, sempre que a avaliação con
junta dos factos praticados e da personalidade do agente revele acen
tuada inclinação para o crime, que no momento da condenação ainda
persista.
2— A pena relativamente determinada tem um mínimo corres
pondente a dois terços da pena de prisão que concretamente caberia
ao crime e um máximo correspondente a esta pena acrescida de
6 anos.
3
Qualquer crime anterior deixa de ser tomado em conta,
para o efeito do disposto no n° 1, quando entre a sua prática e a
do crime seguinte tenham decorrido mais de 5 anos; neste prazo
não é computado o período durante o qual o delinquente cumpriu
qualquer pena de prisão ou qualquer medida de segurança privativa
da liberdade.
4— São tomados em conta os actos julgados em país estrangeiro,
desde que constituam crimes a que devesse concretamente aplicar-se
prisão por mais de 2 anos segundo o direito português.
—

Artigo

$4.0

(Outros casos de aplicação da pena)
Se alguém praticar um crime doloso a que devesse aplicar-se concretamente prisão e tiver cometido anteriormente 4 crimes
dolosos a cada um dos quais tenha sido também aplicada pena de
prisão, será punido com uma pena relativamente indeterminada sem
pre que se verifiquem os restantes pressupostos fixados no artigo
anterior.
2—A pena relativamente indeterminada tem um mínimo corres
pondente a dois terços da pena de prisão que concretamente caberia
ao crime cometido e um máximo correspondente a esta pena, acres
cida de 4 anos.
—

Artigo 85.°
(Resfriçes)
1
Se os crimes forem praticados antes de o delinquente ter
completado os 25 anos de idade, o disposto no artigo anterior só
será aplicado se aquele tiver já sido anteriormente condenado por
2 ou mais crimes e houver cumprido prisão num mínimo de 6
meses.
—

(
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2—O limite máximo da pena relativamente indeterminada re
sultará de um acréscimo de 2 anos à prisão que concretamente cabe
ria ao crime cometido.
3—O prazo referido no n.° 3 do artigo 83.° será, para os
efeitos deste artigo, de 3 anos.
CAPITULO II
Alcoólicos e equiparados

Artigo 86.°
(Pressupostos e efeitos)
Se um alcoólico habitual ou com tendência para abusar de
bebidas alcoólicas praticar um crime a que devesse aplicar-se coa
cretamente prisão, será punido com uma pena relativamente inde
terminada, sempre que o crime tenha sido praticado em estado de
embriaguez ou esteja relacionado com o alcoolismo ou a tendência
d agente.
2—O disposto no número anterior não é aplicável quando o
delinquente seja condenado em pena suspensa ou sujeito ao regime
de prova.
3
A pena relativamente indeterminada tem o mínimo corres
pondente a metade da pena de prisão que concretamente caberia
ao crime cometido e um máximo correspondente a esta pena, acres
cida de 2 anos na primeira condenação e de 4 anos nas restantes.
—

—

Artigo

$7.0

(Regras da execuçío da pena)
A execução da pena prevista no artigo anterior deverá ser orien
tada no sentido de eliminar o alcoolismo do agente ou combater
a sua tendência para abusar de bebidas alcoólicas.

Artigo 88.°
(Abuso de estupefacientes)
O que fica disposto para os alcoólicos é aplicável, com as devi
das adaptações, aos delinquentes que abusem de estupefacientes.
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CAPíTULO III

Disposições comuns
Artigo 89.°
(Liberdade condicional)
1 —Ë aplicável ao delinquente condenado a pena relativamente
indeterminada o disposto nos artigos 61.° a 64,°, com as modifica
ções constantes dos números seguintes.
2—A libertação do delinquente é sempre condicional, podendo
a respectiva sentença estabelecer como condição o ingresso do liber
tado num lar ou casa de transição, ou impor qualquer outra medida
que facilite a sua readaptação social, nomeadamente a abstenção de
bebidas alcoólicas ou de estupefacientes.
A duração da liberdade condicional é de 1 a 2 anos, pror
3
rogável até 5.
4—Até 2 meses antes de se completar o tempo mínimo da pena,
deve a administração prisional enviar ao tribunal competente parecer
fundamentado sobre a concessão da liberdade condicional; se esta
não for concedida, novo parecer será remetido decorrido 1 ano, e,
assim sucessivamente. até se atingir o máximo da pena.
A revogação da liberdade condicional determina a continua
5
ção do cumprimento da pena relativamente indeterminada, não po
dendo ser proposta nova liberdade condicional antes de decorridos
2 anos, sem prejuízo do disposto na parte final do número anterior.
—

—

Artigo 90.°
(Plano de readaptação)
No caso de aplicação de uma pena relativamente indeter
minada, a administração prisional elaborará com a maior brevidade
—

possível um plano individual da readaptação do delinquente com base
nos conhecimentos que sobre ele tenha e. sempre que possível, com
a stta concordância.
2
No decttrso do cumprimento da pena deverão ser feitas as
modificações no plano de readaptação exigidas pelo progresso do
delinquente e outras circunstâncias relevantes.
O plano de readaptação e as suas modificações serão sem
3
pre comunicadas ao delinquente.
—

—

(
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TÍTULO VI

Das medidas de segurança
CAPITULO 1
Internamento de inimputáveis
Artigo 91.°
(Pressupostos e limites)
Quando um facto descrito num tipo legal de crime for
praticado por indivíduo inimputável nos termos do artigo 20.0, será
este mandado internar pelo tribunal em estabelecimento de cura,
tratamento ou segurança, sempre que, por virtude da anomalia psí
quica e da natureza e gravidade do facto praticado, houver fun
dado receio que venha a cometer outros factos típicos graves.
2— Quando o facto praticado pelo inimputável consista em ho
micídio ou ofensas corporais graves, ou em outros actos de violência
puníveis com pena superior a 3 anos, e existam razões para recear
a prática de outros factos da mesma natureza e gravidade, o inter
namento terá a duração mínima de 3 anos.
—

Artigo 92.°
(Cessação do internamento)
1
O internamento findará quando o tribunal verificar que
cessou o estado de perigosidade criminal que lhe deu origem.
2— O primeiro internamento de um inimputável não pode, po
rém, exceder em mais de 4 anos o limite máximo da pena corres
pondente ao tipo de crime praticado pelo inimputávevl, excepto se
o perigo de novos crimes contra pessoas for de tal modo grave
que desaconselhe o risco da sua libertação.
—

Artigo 93.°
(Revisão da situação do internado)
1 —Se for invocada a existência de causa justificada da cessa
ção do internamento, o tribunal pode a todo o tempo apreciar a
questão.
2
A apreciação é obrigatória, independentemente de alegação,
decorridos 3 anos sobre o início do internamento e 2 sobre a deci
são que o tenha mantido.
—
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3
Fica ressalvado, em qualquer caso, o prazo mínimo de inter
namento fixado no n.° 2 do artigo 91.°
—

Artigo 94.’
(Libertação a título de ensaio)
Decorridos os prazos mínimos de internamento, pode o de
linquente inimputável ser libertado a título de ensaio, por um período
mínimo de 2 anos, desde que haja sérias razões para presumir que
o internado já não oferece o perigo da prática de novos factos
ilícitos.
2— A decisão que conceda a libertação imporá ao libertado os
deveres considerados necessários à prevenção da sua perigosidade e,
em especial, o de se submeter a tratamentos e regimes de cura apro
pria’dos e se prestar a exames e observações nos lugares que lhe
forem indicados.
Os internados postos em liberdade a título de ensaio serão
3
colocados sob a vigilância tutelar de trabalhadores sociais especia
lizados.
4—Se o ensaio confirmar a cessação da perigosidade criminal,
o tribunal converterá em definitiva a libertação do internado; de
contrário, será ordenado o seu internamento ou aplicada a medida
que, nos termos da lei e em face da conduta ou da personalidade
do agente, se mostre mais adequada.
5—Se durante o período de ensaio, e em face da conduta do
libertado, se verificar que não é adequado o regime de liberdade,
deverá o tribunal ordenar o internamento do delinquente ou aplicar
outra medida, nos termos da última parte do nimero anterior.
—

—

Artigo 95.’
(Liberdade experimental)
1
A liberdade definitiva de um internado nos estabelecimentos
destinados a inimputáveis, quando não tenha tido lugar a libertação
a título de ensaio, será sempre precedida de um período de liber
dade experimental não inferior a 2 anos nem superior a 5.
2—É aplicável à liberdade experimental prevista no número
anterior o disposto nos n.°’ 2, 3, 4 e 5 do artigo anterior.
—

Artigo 96..’
(Expulsão de estrangeiros)
Em relação a estrangeiros, o internamento de inimputáveis pode
ser substituído pela expulsão do território nacional.

(
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cAPITULO ii
Interdição de profissões
Artigo 97.°
(Pressupostos e períodos de interdição)
1 —Aquele que for condenado por crime cometido com grave
violação dos deveres inerentes à profissão, comércio ou indústria
que exerce, ou dele for absolvido só por falta de imputabilidade,
pode ser interdito ao exercício da respectiva actividade por período
de 1 a 5 anos quando, em face do acto praticado e da persona
lidade do agente, haja fundado receio de este vir a praticar outros
crimes que ponham em perigo, directa ou indirectamente, certas pes
soas ou a colectividade.
2—O período da interdição conta-se a partir do trânsito em
julgado da respectiva decisao, mas suspende-se durante o cumprimento,
pelo agente, de qualquer sanção criminal privativa de liberdade.

Artigo 98.°
(Efeitos)
Durante o período de interdição, o delinquente não pode
exercer a profissão, comércio ou indústria, nem directamente, nem
por interposta pessoa.
2—A violação da proibição contida no número anterior será
punível nos termos do artigo 393.°
—

CAPITULO III
Suspensão e reexame das medidas de segurança
Artigo 99.°
(Suspensão do internamento)
O internamento de inimputáveis perigosos pode ser suspetiso
condicionalmente por um período de 2 a 5 anos, desde que o tri
bunal conclua que à suspensão se não opõe a necessidade de pre
venção da perigosidade.
2—É aplicável a este caso o disposto nos n.° 2, 3 e 4 do
artigo
—

940
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Artigo 1OO.
(Suspensão da interdição da profissão)
1
Se não tiver havido condenação por falta de imputabilidade,
o delinquente tiver sido sujeito a regime de prova ou a execução
da pena tiver sido suspensa, a interdição de profissão pode também
ser suspensa por um período de 2 a 5 anos, mas nunca inferior ao
período de regime de prova ou de suspensão da execução da pena.
2—A suspensão da interdição pode ser acompanhada da impo
sição dos deveres que o tribunal julgue necessários.
Se a suspensão da execução da pena ou o regime de prova
3
forem revogados, caducará a suspensão da interdição.
—

—

Artigo 1O1.°
(Reexame das medidas de segurança)
1
Não pode iniciar-se a execução de uma medida de segu
rança, decorridos 3 anos sobre a decisão que a decretou, sem que
seja novamente apreciada pelo tribunal a situação que lhe deu causa,
salvo se o delinquente esteve sujeito durante esse tempo a outra
medida privativa de liberdade.
2-—- O tribunal pode confirmar, suspender condicionalmente, con
verter ou revogar a medida de segurança.
—

CAPITULO IV
Do internamento de imputáveis portadores
de anomalia psíquica
Artigo 103.°
(Internamento de imputáveis em estabelecimento
destinados a inimputáveis)
1
Quando o delinquente não for declarado inimputável, mas
se mostrar que, por virtude da anomalia psíquica de que sofre,
o regime dos estabelecimentos comuns lhe é prejudicial, ou que ele
perturba seriamente esse regime, pode o tribunal ordenar o seu
internamento em estabelecimento destinado a inimputáveis, por tempo
correspondente à duração da pena.
2—O internamento previsto no número anterior não prejudica
a possibilidade de liberdade condicional, nem impede o reinterna
mento do delinquente em estabelecimentos comuns pelo tempo de
privação de liberdade que lhe falte cumprir, logo que cesse a causa
determinante do internamento em estabelecimento especial.
—

(
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Artigo 104.°
(Anomalia psíquica posterior à prática do crime)
1—Se a anomalia psíquica, com efeitos previstos nos artigos 91.0
ou 103.°, sobrevier ao agente depois da prática do crime, o tri
bunal ordenará o seu internamento nos estabelecimentos destinados
a inimputáveis.
2— Findo o internamento, será levado em conta na duração
da pena o tempo que ele tiver durado, mas, independentemente da
duração do internamento, o tribunal pode conceder logo a liberdade
condicional ao delinquente.

Artigo 105.0
(Anomalia psíquica posterior sem perigosidadu)
1
Se a anomalia psíquica sobrevinda ao agente depois da prá
tica do crime o não tornar criminalmente perigoso, nos termos do
artigo 91.°, suspender-se-á a execução da pena até que cesse o estado
de anomalia psíquica que deu causa à suspensão.
2— A decisão que ordenar a suspensão pode sujeitar o delin
quente ao cumprimento dos deveres e à vigilância previstos nos
n.°0 2 e 3 do artigo 94.°
3
Cessando a causa da suspensão, pode o tribunal, em vez
de ordenar a execução da pena que esteja por cumprir, conceder
logo a liberdade condicional ou decretar a suspensão da execução
da pena.
—

—

Artigo 106.°

(S1mulaço da anomalia psíquica)
As alterações ao regime normal da execução da pena, fundadas
no que dispõem os artigos 103.° e 104.°, cadctcam logo que se mos
tre que a anomalia psíquica do agente foi simulada.

TITULO VII
Da perda de coisas ou direitos relacionados
com o crime

Artigo 107.°
(Perda)
1
Serão declarados perdidos a favor do Estado os objectos
que sirvam ou estavam destinados a servir para a prática de um
—
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crime, ou que por este foram produzidos, quando pela sua natureza
ou pelas circunstâncias do caso ponham em perigo a segurança das
pessoas, a moral ou a ordem pública, ou ofereçam sérios riscos
de serem utilizados para o cometimento de novos crimes.
2— A perda dos objectos tem lugar, ainda que nenhuma pessoa
determinada possa ser criminalmente perseguida ou condenada.
3—Se a lei não fixar destino especial aos objectos perdidos
nos termos dos números anteriores, pode o juiz ordenar que sejam
total ou p-arcialmente destruídos ou postos fora do comércio.

Artigo lO$.°

(

(Objectos de terceiro)
Se os objectos a que se refere o artigo anterior não per
1
tencerem, na data do crime, a nenhum dos agentes do facto cri
minoso ou seus beneficiários ou já não lhes pertencerem no mo
mento em que a perda foi decretada, será atribuída ao respectivo
titular uma indemnização igual ao valor dos objectos perdidos, por
cujo pagamento os agentes do crime respondem solidariamente. No
caso de insolvabilidade destes, será devolvida ao Estado a respon
sabilidade pela indemnização.
2— Não há lugar à indemnização quando os titulares dos objec
tos tenham concorrido censuravelmente para a sua utilização ou
produção, ou quando de modo igualmente reprovável os tenham
adquirido, ou do crime hajam tiraio vantagens.
—

Artigo lO9.
(Perda de coisas ou direitos relacionados com o crime)
Toda a recompensa dada ou prometida aos agentes do crime
é perdida a favor do Estado. Tratando-se de qualquer vantagem
insusceptível de transferência directa, ficará o Estado com o direito
de exigir de quem a recebeu ou se obrigou a pagá-la o valor corres
pondente.
2— São ainda perdidos a favor do Estado, sem prejuízo dos
direitos do ofendido ou de tercíros, os instrumentos, objectos ou
produtos do crime não abrangídos pelo disposto no artigo 1O7.,
e os objectos, direitos ou vantagens que, através do crime, hajam
sido directamente adquiridos pelos seus agentes.
3
Se os instrumentos ou objectos não estiverem em poder dos
agentes, devem estes pagar ao Estado o valor correspondente sem
prejuízo dos direitos do ofendido ou de terceiros.
—

—

(
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4— No caso de alguém responder criminalmente por actuação
em nome de outrem nos termos do artigo 12° e a recompensa do
crime e as vantagens dele provenientes aproveitarem à pessoa em
nome de quem o facto foi praticado, aplicar-se-á a esta o disposto
nos números anteriores para os agentes do crime.
Artigo 11O.°
(Pagamento diferido ou em prestações)
É extensivo às obrigações patrimoniais referidas nos artigos ante
riores o regime previsto para a pena de multa nos n.°’ 5 e 6 do
artigo 46.°

TITULO VIII
Da queixa e da acusação particular
Artigo 111.0
(TiüiTares do direito de queixa)
1
Quando o procedimento criminal depender de queixa, tem
legitimidade para apresentá-la, salvo disposição em contrário, a pes
soa ofendida, considerando-se como tal o titular dos interesses que
a lei especialmente quis proteger com a incriminação.
2—Se o ofendido morrer sem ter apresentado queixa nem ter
renunciado a ela, o direito de queixa pertence ao cônjuge sobrevivo,
não separado judicialmente de pessoas e bens, e aos descendentes
e, na falta deles, aos ascendentes, irmãos e seus descendentes, salvo
se algumas destas pessoas houver comparticipado no crime.
3
Quando o ofendido for incapaz, o direito de queixa per.
tence ao seu representante legal, ao cônjuge, não separado judicial
mente de pessoas e bens e aos descendentes, e, na falta deles, aos
ascendentes, irmãos e seus descendentes. Se, porém, tiver mais de 16
anos o ofendido tem também legitimidade para deduzir a queixa.
4—Qualquer das pessoas referidas nos n.°’ 2 e 3 deste artigo
pode apresentar queixa independentemente do acordo das restantes.
—

—

Artigo 1 12.°

(Extinção do direito de queixa)
1
O direito de queixa extingue-se no prazo de 6 meses, a
contar da data em que o titular teve conhecimento do facto e dos
—

ORDEM DO EXERCITO N.° 9

968

l. Série,

seus autores, ou a partir da morte do ofendido, ou da data em que
ele se tornou incapaz.
2— Sendo vários os titulares do direito de queixa, o prazo conta-se autonomamente para cada um deles.
Artigo 113.°

(Extensão dos efeitos da queixa)
A apresentação da queixa contra um dos comparticipantes no

crime torna o procedimento criminal extensivo aos restantes.
Artigo 114.°
(Renúncia e desistência da queixa)
1
O direito de queixa não pode ser exercido se o titular expres
samente a ele tiver renunciado ou tiver praticado factos donde a
renúncia necessariamente se deduza.
2— O queixoso pode desistir da queixa desde que não haja
oposição do arguido, até à publicação da sentença da 1.’ instância.
A desistência impede que a queixa seja renovada.
3
A desistência da queixa e o seu não exercício tempestivo
relativamente a um dos comparticipantes no crime aproveitam aos
restantes, nos casos em que também estes não possam ser perse
guidos sem queixa.
4— Quando o direito de queixa tiver sido exercido por várias
pessoas, tanto a renúncia como a desistência exigem o acordo de
todas elas.
—

—

Artigo 115.°
(Participação da autoridade pública)
Salvo disposição da lei em contrário, se o procedimento criminal
depender de participação de autoridade pública, a participação por
ela apresentada não pode ser objecto de renúncia nem retirada.

Artigo 116.°
(Acusação particular)
O disposto nos artigos anteriores é aplicável, com as necessárias
adaptações, aos casos em que o procedimento criminal dependa de
acusação particular.

(
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TITULO DC
De extinção da responsabilidade criminal

CAPITULO 1
Prescrição do procedimento criminal
Artigo 117.°
(Prazos de prescrição)

O procedimento crimínal extingue-se, por efeito da prescri
1
ção, logo que sobre a prática do crime sejam decorridos os seguintes
prazos:
—

a) 15 anos, quando se trate de crimes a que corresponda pena
de prisão com um limite máximo superior a 10 anos;
b) 10 anos, quando se trate de crimes a que corresponda pena
de prisão comum um limite máximo igual ou superior a
5 anos, mas que não exceda 10 anos;
c) 5 anos, quando se trate de crimes a que corresponda pena
de prisão com um limite máximo igual ou superior a 1 ano,
mas que não exceda 5 anos;
d) 2 anos, nos casos restantes.
2—Para determinação no máximo da pena aplicável a cada
crime a que se refere o número anterior, não contam as agravantes
ou atenuantes que, dentro do mesmo tipo de crime, modifiquem
os limites da pena.
3
Quando a lei estabelecer para qualquer crime, em alternativa
ou conjuntamente, pena de prisão ou de multa, só a primeira é
considerada para efeitos deste artigo.
—

Artigo 118.°
(Início do prazo)
O prazo de prescrição do procedimento criminal corre desde
o dia em que o facto se consumou.
Porém, o prazo de prescrição só corre:
2
—

—

a) Nos crimes permanentes, desde o dia em que cessa a coo
sumação;
b) Nos crimes continuados e nos crimes habituais, desde o dia
da prática do último acto criminoso;
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c) Nos crimes não consumados, desde o dia do último acto de

execução.
3
No caso
tos deste artigo,
4—Quando
tipo de crime, o
que o resultado
—

de cumplicidade atender-se-á sempre, para os efei
ao facto do autor.
a produção de certo resultado não faz parte do
prazo de prescrição sú corre a partir do dia em
se verifique.
Artigo 1 19.°
(Suspensão da prescrição)

1
A prescrição do procedimento criminal suspende-se, para
além dos casos especialmente previstos na lei, durante o tempo
em que:
—

a) O procedimento criminal não possa legalmente iniciar-se ou
não possa continuar por falta de uma autorização legal ou
de uma sentença prévia a proferir por tribunal não penal,
ou por efeito da devolução de uma questão prejudicial para
juízo não penal;
b) O procedimento criminal esteja pendente, a partir da notifica
ção do despacho de pronúncia ou equivalente, salvo no caso
de processo de ausentes;
c) O delinquente cumpra no estrangeiro uma pena ou uma me
dida de segurança privativa da liberdade.
2— No caso previsto na alínea b) do número anterior, a sus
pensão não pode ultrapassar 2 anos, quando não haja lugar a recurso,
ou 3 anos, havendo-o.
3
A prescrição volta a correr a partir do dia em que cessa
a causa da suspensão.
—

Artigo 120.°
(Interrupção da prescrição)

1

—

A prescrição do procedimento criminal interrompe-se:

a) Com a notificação para as primeiras declarações para com
parência ou interrogatório do agente, como arguido, na ins
trução preparatória;
b) Com a prisão;
c) Com a notificação do despacho de pronúncia ou equivalente;
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d) Com a marcação do dia para o julgamento no processo de
ausentes.
2— Depois de cada interrupção começa a correr novo prazo
prescricional.
3
A prescrição do procedimento criminal terá sempre lugar
quando, desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver
decorrido o prazo normal da prescrição acrescido de metade. Quando,
por força de disposição especial, o prazo de prescrição for inferior
a 2 anos, o limite máximo da prescrição corresponderá ao dobro
desse prazo.
—

CAPITULO II
Prescrição das penas
Artigo 121.°
(Prazos de prescrição)
—

a)
b)
c)
d)

As penas prescrevem nos prazos seguintes:

20 anos, se
15 anos, se
10 anos, se
4 anos, nos

forem
forem
forem
casos

superiores a 10 anos de prisão;
iguais ou superiores a 5 anos de prisão;
iguais ou superiores a 2 anos de prisão;
restantes.

2— Quando ao crime forem aplicadas penas de várias espécies,
a prescrição de qualquer delas não se completa sem que as restan
tes hajam prescrito também.
3
O prazo de prescrição começa a correr no dia em que tran
sitar em julgado a decisão que aplicou a pena.
—

Artigo 122.°
(Efeitos da prescrição da pena principal)
A prescrição da pena principal envolve a prescrição da pena
acessória que ainda não tiver sido executada, bem como dos efeitos
da pena que ainda se não tenham verificado.
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Artigo 123.°
(Suspensão da prescrição)
1
A prescrição da pena suspende-se, para além dos casos espe
cialmente previstos na lei, durante o tempo em que:
—

a) Por força da lei, a execução não possa começar ou continuar
a ter lugar;
b) O condenado esteja a cumprir outra pena, ou se encontre em
liberdade condicional, em regime de prova, ou com suspensão
de execução da pena;
e) Perdure a dilação do pagamento da multa.
2—A prescrição volta a correr a partir do dia em que cessa
a causa da suspensão.
Artigo 124.°
(Interrupção da prescrição)
1

—

A prescrição da pena interrompe-se:

a) Com a sua execução;
b) Com a prática, pela autoridade competente, dos actos des
tinados a fazê-la executar, se a execução se tornar impossível
por o condenado se encontrar em local donde não possa ser
extraditado ou onde não possa ser alcançado.
2—Depois de cada interrupção começa a correr novo prazo
de prescrição.
3
A prescrição da pena terá sempre lugar quando, desde o
início daquela e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido
o prazo normal da prescrição acrescido de metade.
—

CAPITULO III
Outras causas de extinção

Artigo 125.°
(Morte do agente)
A morte do agente extingue tanto o procedimento criminal
como a pena ou medida de segurança.

1.’ Sírie
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Artigo 126.°
(Amnistia)
A amnistia extingue o procedimento criminal e, no caso de
já ter havido condenação, faz cessar a execução tanto da pena prin
cipal como das penas acessórias.
2—No caso de concurso de crimes, a amnistia é aplicável a
cada um dos crimes a que foi concedida.
3—A amnistia pode ser subordinada ao cumprimento de certos
deveres e não prejudica a indemnização de perdas e danos que for
devida.
4— Salvo disposição cm contrário, a amnistia não aproveita aos
reincidentes nem aos condenados em pena indeterminada.
—

Artigo 127.°
(Indulto)
O indulto extingue a pena, no todo ou em parte, ou subs
titui-a por outra prevista na lei.
2
No caso de concurso de crimes, em que se tenha procedido
ao cúmulo das penas, o indulto incide sobre a pena única.
3
É aplicável ao indulto o disposto nos n.° 3 e 4 do artigo
anterior.
—

—

—

TÍTULO X
Da indemnização de perdas e danos por crime
CAPITULO O NICO
Artigo 12$.°
(Responsabilidade civil emergente de crime)
A indemnização de perdas e danos emergentes de um crime é
regulada pela lei civil.
Artigo 129.°
(Indemnização dos lesados)
Legislação especial assegurará, através da criação de um
1
seguro social, a indemnização do lesado que não possa ser satisfeita
pelo delinquente.
—
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2— Enquanto não tiver aplicação efectiva a legislação referida
no número anterior, o tribunal poderá atribuir ao lesado, a reque
rimento deste e até ao limite do dano causado, os objectos decla
rados perdidos ou o produto da sua venda, o preço ou o valor
correspondente a vantagens provenientes do crime, pagos ao Estado
ou transferidos a seu favor por força dos artigos 107.° a l1O.
3
Se o dano provocado pelo crime for de tal modo que o
lesado fique privado de meios de subsistência e se for de prever que
o delinquente o não reparará, poderá ainda o tribunal atribuir ao
mesmo lesado, no todo ou em parte e até ao limite do dano, o
montante da multa.
4—O Estado ficará sub-rogado no direito do lesado à indemni
zação até ao montante que tiver satisfeito.
—

TITULO XI
Disposições suplementares
CAPITULO õNICO
Artigo 130.°
(Inscrição no regime criminal)
A inscrição no registo criminal das penas e medidas de segtl
rança, bem como a reabilitação, para além do disposto no artigo 70.”,
serão reguladas por legislação especial.

LIVRO II
Parte especial
TÍTULO 1
Dos crimes contra as pessoas
CAPITULO 1
Dos crimes contra a vida
Artigo 13l.
(Homicídio)
Quem matar outrem será punido com prisão de 8 a 16 anos.

1. Série
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Artigo 132.°

(Homicídio qualificado)
Se a morte for causada em circunstâncias que revelem espe
cial censurabilidade ou perversidade do agente a pena será a de prisão
de 12 a 20 anos.
2—É susceptível de revelar a especial censurabilidade ou per
versidade a que se refere o número anterior, entre outras, a circuns
tância de o agente:
—

a) Ser descendente ou ascendente, natural ou adoptivo, da vitima;
b) Empregar tortura ou acto de crueldade para aumentar o sofri
mento da vítima;
c) Ser determinado por avidez, pelo prazer de matar, para exci
tação ou para satisfação do instinto sexual ou por qualquer
motivo torpe ou fútil;
d) Ser determinado por ódio racial ou religioso;
e) Ter em vista preparar, facilitar, executar ou encobrir um
outro crime;
1) Utilizar veneno, qualquer outro meio insidioso ou quando o
meio empregado se traduzir na prática de um crime de perigo
comum;
g) Agir com premeditação, entendendo-se por esta a frieza de
ânimo, a reflexão sobre os meios empregados ou o protela
mento da intenção de matar por mais de 24 horas.

Artigo 133.°
(Homicídio privilegiado)
Será punido com pena de prisão de 1 a 5 anos quem for levado
a matar outrem dominado por compreensível emoção violenta ou
por compaixão, desespero ou outro motivo, de relevante valor social
ou moral, que diminua sensivelmente a sua culpa.

Artigo 134.
(Homicídio a pedido da vítima)
Quem matar outra pessoa imputável e maior determinado pelo
pedido instante, consciente, livre e expresso que ela lhe fez será
punido com pena de prisão de 6 meses a 3 anos.
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Artigo 135.°
(Incitamento ou ajuda ao suicídio)
1
Quem incitar outrem a suicidar-se, ou lhe prestar ajuda para
esse fim, será punido com irisão de 6 meses a 3 anos, se o suicídio
efectivamente se tiver consumado ou tentado.
2—Se a pessoa incitada ou a quem se presta ajuda for menor
de 16 anos, inimputável, ou tiver sensivelmente diminuída, por qual
quer motivo, a resistência moral, a pena será a de prisão de 2 a
8 anos, podendo, no entanto, ser especialmente atenuada.
—

Artigo 136.°
(Homicídio por negligência)
Quem, por negligência, causar a morte de outrem será punido
com prisão até 2 anos.
2
Quando se tratar de negligência grosseira poderá a pena
elevar-se até 3 anos de prisão.
—

—

Artigo 1 37.°
(Infanticídio privilegiado)
A mãe que matar o filho durante ou logo após o parto, estando
ainda sob a sua influência perturbadora ou para ocultar a desonra
será punida com prisão de 1 a 5 anos.

Artigo 138.°

(Exposição ou abandono)
—

Será punido com prisão de 6 meses a 5 anos quem:

a) Expuser outra pessoa em lugar que a sujeite a uma situação
de perigo para a vida, de que ela, só por si, não possa
defender-se;

b) Abandonar outra pessoa, confiada à sua guarda ou que tem
o dever de educar, vigiar ou assistir, ou que por ele foi
intencionalmente incapacitada, e que se encontra em situação
de perigo para a vida, contra o qual se não pode defender,
não lhe prestando os socorros que poderiam remover ou
diminuir esse perigo ou assistência devida.
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2— Se do crime resultar a morte, que poderia ser prevista pelo
agente como consequência necessária da conduta, a prisão será de
2 a 8 anos.
3
Se o perigo para a vida a que se refere o n.° 1 estiver ligado
à idade, doença ou fragilidade da vítima, a pena será de 1 a 5 anos.
4—Se, no caso dos números anteriores, a exposição ou aban
dono for levado a cabo pela mãe para ocultar a sua desonra e não
tiver ocorrido a morte, a pena não poderá exceder 2 anos; se, p0rém, resultar a morte, que poderia ser prevista como consequência
necessária da conduta, a pena será a de prisão até 4 anos.
—

CAPITULO II
Dos crimes contra a vida intra-uterina
Aritgo 139.°
(Aborto)
Quem, por qualquer meio e sem consentimento da mulher grá
vida, a fizer abortar será punido com prisão de 2 a 8 anos.

Artigo 140.°

(Aborto consentido)
1
Quem, por qualquer meio e com consentimento da mulher
grávida, a fizer abortar será punido com prisão até 3 anos.
2— Na mesma pena incorre a mulher grávida que der consen
timento ao aborto causado por terceiro ou que, por facto próprio
ou de outrem, se fizer abortar.
3
Se o aborto previsto nos números anteriores tiver o objec
tivo de ocultar a desonra da mulher, será punido com prisão até
2 anos.
—

—

Artigo 141.°
(Aborto agravado)
Quando do aborto ou dos meios empregados resultar a
morte ou uma grave lesão para o corpo ou para a saúde da mulher
grávida, o máximo da pena aplicável será aumentada de um terço.
2—A mesma pena será aplicada ao agente que se dedicar habi
tualmente à prática do aborto ou o realizar com intenção lucrativa.
—
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A agravação prevista neste artigo não será aplicável à pró
3
pria mulher grávida.
—

CAPÍTULO III
Dos crimes contra a integridade física

Artigo 142.°
(Ofensas corporais simples)
Quem causar urna ofensa no corpo ou na saúde de outrem
1
será punido com prisão até 2 anos ou com mttlta até 180 dias.
2—O procedimento criminal só terá lugar mediante queixa.
—

Artigo 143.°
(Ofensas corporais graves)
Quem ofender o corpo ou a saúde de outrem, de forma a:
a) Mutilá-lo gravemente, privando-o de um importante órgào ou
membro, ou a desfigurá-lo grave e permanentemente;
b) Tirar-lhe ou afectar-lhe, de maneira grave, a sua capacidade
de trabalho, as suas capacidades intelectuais, a sua capacidade
de procriação ou a possibilidade de utilizar o corpo, os sen
tidos ou a linguagem;
c) Provocar-lhe doença que ponha em perigo a vida, doença
particularmente dolorosa ou permanente, outra enfermidade
ou anomalia psíquica grave e incurável ou aborto;
será puido com prisão de 1 a 5 anos.
Artigo ‘144.°

(Ofensas corporais com dolo de perigo)
Quem, através de uma ofensa para o corpo ou para a saúde
de outrem, criar para o ofendido um perigo para a vida ou o
perigo de verificação dos efeitos previstos no artigo arterior será
punido com prisão de 6 meses a 3 anos.
2—A mesma pena será aplicável a quem cometa uma ofensa
contra o corpo ou contra a saúde de outrem, utilizando meios par
ticularmente perigosos ou insidiosos, juntamente com três ou mais
pessoas, ou quando o meio empregado se traduzir na prática de um
crime de perigo comum.
—

1°
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Artigo 145.°

(Agravação pelo resultado)
1
Quem, em virtude de ofensa corporal ou à saúde de outrem
causar a morte do ofendido será punido com prisão de 6 meses a
3 anos, no caso do artigo 142.°, e com prisão de 2 a 8 anos, no
caso dos artigos 143° e 144.
2— Se o agente, querendo tão-só produzir as ofensas previstas
no artigo 142.° ou criar a situação prevista no artigo 144.°, vier
a causar as ofensas previstas no artigo 143.°, será punido com prisão
de 6 meses a 3 anos ou de 1 a 4 anos, consoante se verifique o caso
do artigo 142.° ou do artigo 144.°
—

Artigo 146.°

(Envenenamento)
Quem ministrar substâncias venenosas ou outras
1
análoga com intenção de prejudicar a saúde física ou
ofendido será punido com prisão de 2 a 6 anos.
2—Se o agente, querendo apenas criar a situação
n.° 1, vier a causar a morte dci ofendido, será punido
com prisão de 3 a 9 anos.
3
Se o agente, querendo apenas criar a situação
n.° 1, viera a causar a morte do ofendido, será punido
de 6 a 12 anos.
—

—

de natureza
psíquica do
prevista no
com prisão
prevista no
com prisão

Artigo 147.°
(Ofensas corporais privilegiadas)
1
Quem causar uma ofensa no corpo ou na saúde de outrem
será punido, quando se verifiquem as circunstâncias previstas no ar
tigo 133°:
—

a) Com prisão até
isento da pena,
b) Com prisão até
145.°, n.° 2;
e) Com prisão até

6 meses ou multa até 50 dias, ou mesmo
no caso do artigo 142°;
1 ano, nos casos dos artigos 143°, 144.° e
2 anos, no caso do artigo 145.°, n.° 1.

2
A pena de prisão pode também ser reduzida até 6 meses
e multa até 50 dias ou o agente ser mesmo isento da pena quando,
no caso do artigo 142.°, houver lesões recíprocas, não se provando
qual dos contendores agrediu primeiro.
—
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Artigo 148.°
(Ofensas corporais por negligência)
1
Quem causar, por negligência, ofensas no corpo ou na saúde
de outrem será punido com prisão até 6 meses ou multa até 50 dias.
2— O juiz pode isentar de pena o agente quando a culpa deste
se revelar sensivelmente diminuída e:
—

a O agressor for médico e, no exercício da sua função, provo
car ofensas no corpo ou na saúde que não causem doença
ou incapacidade para o trabalho por mais de 8 dias;
1)) Da agressão não resultar doença oti incapacidade para o tra
balho por mais 3 dias.
3
Se do facto resultar uma ofensa corporal grave, nos termos
do artigo l43.°, ou a criação de um perigo para a vida, nos termos
do artigo 144.°, a pena será a de prisão até 1 ano e multa até
100 dias.
4—O procedimento criminal depende de queixa.
—

Artigo 149.°

(Consentimento)
1
Os bens jurídicos violados por ofensa no corpo ou na
saúde consideram-se livremente disponíveis pelo seu titular quando
o facto não ofenda os bons costumes.
2— Para decidir sobre se a ofensa no corpo ou na saúde con
traria os bons costumes tornar-se-ão em conta, nomeadamente, os
motivos e os fins do agente ou do ofendido, bem como os meios
empregados e a amplitude previsível da ofensa.
—

Artigo 150.°
(Intervenções e tratamento médico-cirúrgicos)
As intervenções e outros tratamentos que, segundo o estado
dos conhecimentos e da experiência da medicina, se mostrem indi
cados e forem levados a cabo, de acordo com as teger artis, por
um médico ou outra pessoa legalmente autorizada a empreendê-los
com intenção de prevenir, diagnosticar, debelar ou minorar uma
doença, um sofrimento, uma lesão ou fadiga corporal ou uma per
turbação mental não se consideram ofensas corporais.
—
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2—Se da violação das kgey anis resultar um perigo para o
corpo, a saúde ou a vida do paciente, o agente será punido com
prisão até 2 anos.
3
O procedimento criminal depende de queixa.
—

Artigo 151.°
(Parfldpaço em rixa)
Quem intervir ou tomar parte em rixa de 2 ou mais pes
1
soas, donde resulte a morte ou uma ofensa corporal grave, será
punido com prisão até 2 anos e multa até 100 dias.
2—O disposto neste artigo não é aplicável quando a partici
pação em rixa se limitou a reagir contra im ataque, a defender
outrem, a separar os contendores ou foi determinada por qualquer
outro motivo não censurável.
—

Artigo 1 52.°
(Tifo de arma de fogo, uso de arma de arremesso e ameaças)
1
O tiro de arma de fogo, o emprego de arma de arremesso
contra alguma pessoa, posto que qualquer destes factos não seja
classificado como tentativa de homicídio, nem dele resulte ferimento
ou contusão, e bem assim a ameaça. com qualquer das ditas armas,
em disposição de ofender, ou feita por uma reunião de 3 ou mais
indivíduos, em disposição de causar mal imediato, consideram-se
ofensa corporal e são punidos:
—

tzj O tiro de arma de fogo ou o emprego de qualquer arma de
arremesso, com prisão até 6 meses:
b) A ameaça com arma de fogo ou qualquer arma de arremesso,
em disposição de ofender, com prisão até 3 meses;
c) A ameaça feita por 3 ou mais indivíduos em disposição de
causar mal imediato, com prisão até 2 anos.
2— Dependerá de queixa do ofendido o procedimento criminal
por simples ameaça com qualquer arma ou meio de agressão que
não seja arma de fogo, arma proibida ou outro meio gravemente
perigoso. Se a ameaça for de uma ofensa corporal cujo procedimento
criminal dependa de queixa do ofendido, o procedimento judicial por
aquela ameaça dependerá igualmente desta queixa.
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Artigo 153.°
(Maus tratos ou sobrecarga de menores

e de subordinados ou entre cônjuges)
1
O pai, mãe ou tutor de menor de 16 anos ou todo aquele
que o tenha a seu cuidado ou à sua guarda ou a quem caiba a
—

responsabilidade da sua direcção ou educação será punido com pri
são de 6 meses a 3 anos e multa até 100 dias quando, devido a
malvadez ou egoísmo:
a) Lhe infligir maus tratos físicos, o tratar cruelmente ou não
lhe prestar os cuidados ou assistência à saúde que os deveres

decorrentes das suas funções lhe impõem; ou
b) O empregar em actividades perigosas, proibidas ou desumanas,
ou sobrecarregar, física ou intelectualmente, com trabalhos
excessivos ou inadequados de forma a ofender a sua saúde,
ou o seu desenvolvimento intelectual, ou a expô-lo a grave
perigo.
2—Da mesma forma será punido quem tiver como seu subor
dinado, por relação de trabalho, mulher grávida, pessoa fraca de
saúde ou menor, se se verificarem os restantes pressupostos do n. 1.
Da mesma forma será ainda punido quem infligir ao seu
3
cônjuge o tratamento descrito na alínea a) do n.° 1 deste artigo.
—

Artigo 154.°
(Agravação pelo resultado)
Se, no caso do artigo anterior, do facto resultar uma ofensa
corporal grave ou a morte, a pena aplicável será, respectivamente,
a de prisão de 6 meses a 4 anos e multa até 120 dias e a de prisão
de 3 a 9 anos e multa até 250 dias.
CAPITULO IV
Dos crimes contra a liberdade das pessoas
Artigo 155.
(Ameaças)
1 —Quem ameaçar outrem com a prática de um crime, provo
cando-lhe receio, medo ou inquietação, ou de modo a prejudicar a
sua liberdade de determinação, será punido com prisão até 1 ano
ou multa até 100 dias.
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tratar de ameaça com a prática de crime
de prisão superior a 3 anos, poderá a pri
e a multa até 180 dias.
criminal depende de queixa.
Artigo 156.°

(Coacção)
Quem, por meio da violência, ameaça de violência, ameaça
de queixa criminal ou de revelação de um facto atentatório da
honra e da consideração, ou ameaça com a prática de um crime,
constranger outrem a uma acção ou omissão ou a suportar uma
actividade será punido com prisão até 2 anos ou multa até 180
dias, ou com uma e outra pena, cumulativamente.
2— A tentativa é punível.
3
A coacção so será punível quando for censurável a utiliza
ção do meio para atingir o fim visado.
4—A punição por este crime não consome aquela que couber
aos meios empregados para o executar.
—

—

Artigo 157.°

(Coacção grave)
1 —Quando a coacção for feita:
a) Através da ameaça de crime a que corresponda pena superior
a 3 anos de prisão;
b) Por funcionário, com grave abuso da sua autoridade;
c) Através de ameaça da qual resulte, como consequência ade
quada, suicídio ou tentativa de suicídio da pessoa ameaçada
ou daquela sobre a qual o mal deve recair;
a pena será a de prisão de 6 meses a 3 anos.
No caso da alínea b) do número anterior, se a coacção visar
2
obter dinheiro, serviços u qualquer outra coisa que não seja devida,
a prisão poderá elevar-se a 5 anos.
—

Artigo 158.°
(Intervenção e tratamento médico-cirúrgicos arbitrários)
1 —As pessoas indicadas no artigo 150.° que, em vista dos fins
também nele apontados, fizerem intervenções ou tratamentos sem
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consentimento do paciente serão puníveis com prisão até 3 anos e
multa até 120 dias.
2— O agente não será punível quando o consentimento:
a) Só puder ser obtido com o adiamento que implique um perigo
para a vida ou um grave perigo para o corpo ou para a
saúde;
b) foi dado para uma intervenção ou tratamento diferente, mas
o que foi realizado é imposto pelo estado dos conhecimentos
ou experiência da medicina, como meio para evitar um perigo
para o corpo ou para a saúde;
e não se verificarem circunstâncias que permitam concluir com segu
rança que o consentimento seria recusado.
3
O agente não será igualmente punível quando a intervenção
ou o tratamento forem impostos pelo cumprimento de uma obriga
ção legal.
4—Se, por negligência, se representarem falsamente os pressu
postos do consentimento, o agente será punido com prisão até 6
meses e multa até 50 dias.
5
O procedimento criminal depende de queixa.
—

—

Artigo 159.°
(Requisitos do consentimento)

Para efeitos do artigo anterior, o consentimento só será eficaz
quando o paciente tiver sido devidamente esclarecido sobre a índole,
alcance, envergadura e possíveis consequências da intervenção ou do
tratamento, salvo se isso implicar o esclarecimento de circunstâncias
que, a serem conhecidas pelo paciente, seriam susceptíveis de lhe
provocar perturbações comprometedoras da finalidade visada.
Artigo 160.°

(Sequestro)
Quem detiver, prender, mantiver presa ou detida outra pes
soa, ou de qualquer forma a privar da sua liberdade, será punido
com prisão até 2 anos.
2—A prisão será, porém, de 2 a 10 anos se a privação da
liberdade:
—

a) Durar por mais de 2 dias;
b) For precedida ou acompanhada de agressão à integridade fí
sica, tortura, tratamento cruel e desumano ou com emprego
de outros meios violentos;
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c) For praticado com o falso pretexto de que a vítima sofria

de anomalia psíquica;
d) For praticado simulando o agente, de qualquer modo, auto
ridade pública, ou com grave abuso dos poderes inerentes às
funções públicas;
e) Tiver como resultado o suicídio, privação da razão ou
impossibilidade permanente para o trabalho da vítima;
f) Ocorrer depois de o ofendido ter 5ido fraudulentamente atraído
a um local em termos de não poder socorrer-se da autoridade
pública ou de tercciro para s livrar da detenção;
g) For praticada por 2 ou mais pessoas.
Para o efeito da alínea b) do número anterior, considera-se
3
privação da liberdade com emprego de outros meios violentos aquela
uue é precedida ou acompanhada de ameaças com arma, da utili
zação de narcóticos ou outras substâncias susceptíveis de anularem
ou diminuírem a resistência da vítima ou ainda da ameaça de infligir
um mal que constitua crime relativamente à vítima ou a pessoa de
sua família.
4—A prisão poderá, porém, elevar-se a 15 anos quando da
privação da liberdade resultar a morte da vítima.
—

Artigo 161.°
(Escravidão)
1 —Quem reduzir outra pessoa ao estado ou à condição de
escravo será punido com prisão de 8 a 15 anos.
2— Na mesma pena incorre quem alienar, ceder ou adquirir
pessoa humana ou dela se apossar com intenção dc a manter na
situação prevista no número anterior.

Artigo ‘1i62.°

(Rapto)
Quem raptar ou privar da ]iberdade outrem, sem o seu
consentimento ou com consentimento obtido através de ameaça ou
astúcia, para obter um resgate ou para forçar a autoridade pública
ou um terceiro a praticar um facto, a abster-se de o praticar ou
tolerar que se pratique, será punido com prisão de 4 a 8 anos.
2— Se o rapto for acompanhado de alguma das circunstâncias
previstas no n.° 2 do artigo 16O., a pena será a de prisão de 4 a
lO anos.
—
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3—A pena será agravada até ao máximo de 15 anos de prisão
se das circunstâncias previstas no número anterior resultar a morte
da vitima.
Artigo 163.°
(Rapto de menor)
Quem raptar ou privar de liberdade menor de 16 anos com
1
a intenção de o explorar ou obter recompensa pela sua entrega ou
com intenções libidinosas ou de utilização na prostituição será punido
com prisão de 6 a 10 anos.
2— Se o crime for acompanhado de alguma das circunstâncias
previstas no n.° 2 do artigo 160°, a pena será a de prisão de $ a
15 anos.
3—Se dos maus tratos referidos no número anterior resultar
a morte, a pena será a de prisão de 10 a 20 anos.
—

CAPITULO V
Dos crimes contra a honra
Artigo 164.°
(Difamação)
Quem, dirigido-se a terceiros, imputar a outra pessoa, mesmo
1
sob a forma de suspeita, um facto, ou formular sobre ela um juízo,
ofensivos da sua honra ou consideração, ou reproduzir uma tal
imputação ou juízo, será punido com prisão até 6 meses e multa
até 50 dias.
2— O agente não será punido:
—

a) Quando a imputação for feita para realizar o interesse público
legítimo ou por qualquer outra justa causa; e
b) Prove a verdade da mesma imputação ou tenha fundamento
sério para, em boa fé, a reputar como verdadeira.
3 —A boa fé exclui-se quando o agente não tiver cumprido o
dever da informação, que as circunstâncias do caso impunham, sobre
a verdade da imputação.
4—Quando a imputação for de facto que constitua crime, será
também admissível a prova, mas limitada à resultante de condena
ção por sentença transitada em julgado.
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Artigo 165.°

(Injúrias)
1
Quem injuriar outrem imputando-lhe factos, mesmo sob a
forma de suspeita, ou dirigindo-lhe palavras, ofensivos da sua honra
ou consideração, será punido com prisão até 3 meses e multa até
30 dias.
2—Tratando-se de imputação de factos, serão aplicáveis à
injúria as regras dos n.° 2, 3 e 4 do artigo anterior.
-—

Artigo 166.
(Equiparação à difamação ou injúria)
À difamação ou injúria verbais serão equiparadas as feitas por
escrito, gestos, imagens ou qualquer outro meio de expressão.
Artigo l67.°
(Publicidade e calúnia)
—As penas da difamação ou injúrias serão elevadas de um
terço nos seus limites mínimo e máximo:
a) Se tais crimes forem praticados por meios que facilitem a

divulgação da ofensa;
h) Se, quando for admissível a prova dos factos, se averiguar
que o agente conhecia a falsidade da imputação.
2—Se o crime for cometido através dos meios de comunicação
social, a prisão poderá elevar-se a 2 anos e a multa até 240 dias.
Artigo 168.°
(Agravação)
1
As penas previstas nos artigos anteriores serão elevadas de
metade nos seus limites mínimo e máximo, sendo a vítima membro
de órgão de soberania, magistrado, comandante da força pública,
professor ou examinador públicos, no exercício das suas funções ou
por causa delas.
2—As mesmas penas serão elevadas de um terço nos seus limi
tes mínimo e máximo, sendo a vítima funcionário, membro das
forças armadas ou das forças militarizadas, e verificando-se as cir
cunstâncias referidas no número anterior.
—
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Artigo 169.°
(Ofensa à memória de pessoa falecida)
1
Quem ofender a memória de pessoa falecida, difamando-a,
será punido com prisão até
meses e multa até 50 dias.
2— Nenhuma pena, porém, será imposta se decorrerem mais
de 50 anos depois da morte da pessoa difamada.
3
Têm legitimidade para exercer o direito de queixa por este
crime os ascendentes, descendentes e o cônjuge não separado judicial
mente.
—

—

Artigo 170.”
(Equivocidade das imputações)
Quando a imputação de um facto ou a formulação de um juízo,
a que se referem os artigos anteriores, for feita de forma imprecisa
ou equívoca, poderá, quem se julgue por eles ofendido ou quem
o represente na titularidade do direito de queixa, pedir ao seu autor
esclarecimentos em juízo. Se o interpelado se recusar a dá-los ou,
segundo o critério do juiz não os der satisfatoriamente, responderá
pela injúria ou difamação. conforme os casos.

Artigo 171.”
(Explicações)
Será isento de pena quem, antes da sentença, der em juízo
explicações satisfatórias da difamação ou injúria de que for acusado,
se o ofendido, quem o represente ou integre a sua vontade como
titular do direito de queixa, as aceitar como suficientes.

Artigo 1 72.°
Retorsão
1 —Quando a difamação ou injúria for provocada por uma
conduta ilícita ou repreensível do ofendido, pode o seu agente ser
isento de pena.
2—Se o ofendido ripostar imediatamente com uma injúria ou
difamação a outra injúria ou difamação simples, o juiz poderá isen
tar de pena ambos os delinquentes ou um só deles, conforme as
circunstâncias.
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Artigo l73.°
(Injúrias através de ofensas corporais)
Quem cometer contra outrem uma ofensa corporal que, pela
sua natureza, meio empregado ou outras circunstâncias, revela inten
ção de injuriar, será punido com a pena de injúria, salvo se à
ofensa corporal corresponder concretamente pena mais grave, que,
neste caso, se acumulará com aquela.

Artigo 174.°
(Queixa e actisação)
O procedimento criminal pelos crimes previstos neste capítulo
depende de acusação, salvo os casos do artigo l68.°, em que é sufi
ciente a queixa.
Artigo 175.°
(Publïcação da sentença)
Quando a difamação ou injúria tiver sido cometida pubti
camente, em assembleia, reunião ou em qualquer meio que facilite
a sua divulgação, a sentença condenatória deverá ordenar o conhe
cimento público da condenação.
2—O conhecimento público referido no número anterior de
pende de requcrimnto do ofendido ou de quem o represente ou
integre a sua vontade no exercício do direito de queixa, devendo
a sentença determinar a forma e o prazo do seu cumprimento.
3—Se a ofensa tiver sido feita em publicação periódica, o
conhecimento público da condenação deve ser dado através de inser
ção da sentença, sem quaisquer comentário, no lugar correspondente
da mesma publicação e em caracteres iguais àqueles em que a ofensa
foi publicada. Se a ofensa tiver sido feita pela radiodifusão ou pela
televisão, deverá o tribunal fixar os termos do conhecimento público
da sentença, sem quaisquer comentários, por forma a que este se
aproxime, tanto quanto possível, das condiçfíes em que aquela ofensa
foi divulgada.
4—-O conhecimento público será feito, sempre que possível, à
custa do delinquente.
5—Incorre na pena prevista no n.° 3 do artigo 388° quem de
sobedecer à ordem do tribunal destinada, nos termos dos n.° 2
e 3 do presente artigo, a dar conhecimento público da condenação.
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CAPITULO VI
Dos crimes contra a reserva da vida privada
Artigo 176.°

(Introdução em casa aliem)
Quem se introduzir na habitação de outra pessoa, contra
1
vontade expressa ou presumida de quem de direito, ou nela perma
necer depois de intimado a retirar-se, será punido com prisão até
6 meses ou multa até 120 dias.
2— Se o crime for cometido de noite ou em lugar ermo, ou
com emprego de violências, com uso de armas ou mediante arrom
bamento, escalamento, chaves falsas ou por 2 ou mais pessoas, ou
simulando autoridade pública, a pena será a de prisão de 1 a 4
anos, salvo se ao meio empregado corresponder pena mais grave,
que será, então, aplicada cumulativamente com a dos n.°’ 1 ou 2,
conforme o caso.
—

Artigo 177.°
(Introdução em lugar vedado ao público)
Quem, contra vontade expressa ou presumida de quem de
direito, entrar ou permanecer em pátios, jardins ou espaços vedados
anexos à habitação, barcos ou outros meios de transporte, lugar
vedado e destinado a um serviço ou empresa públicos, a um ser
viço de transporte ou ao exercício de profissões ou actividades, ou
em qualquer outro lugar reservado ou não livremente acessível ao
público, será punido com prisão até 3 meses.
2— O procedimento criminal depende de queixa, salvo nos casos
em que se verifiquem as circunstâncias do n.° 2 do artigo anterior
e sempre que os bens atingidos pertençam a um serviço ou empresa
públicos.
—

Artigo 1 72.°
(Divulgação de factos referentes à intimidade
da vida privada)
Quem, por qualquer meio e com a intenção de devassar,
1
divulgar factos ou circunstâncias pertinentes à vida privada das pes
soas, designadamente relativos à intimidade da vida familiar ou sexual
ou a doenças graves, será punido com prisão até 1 ano.
—
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2
O agente não será punido quando a divulgação for feita
como meio adequado para realizar um interesse público legítimo
ou tenha qualquer outra causa justa.
3—O procedimento criminal depende de queixa.
—

Artigo 179.°
(Gravações e fotografias ilícitas)

1
direito:

—

Quem, sem justa causa e sem consentimento de quem de

a) Gravar palavras proferidas por outrem e não destinadas ao
ao público, mesmo que lhe sejam dirigidas;
b) Utilizar ou deixar utilizar por outrem as gravações a que
se refere a alínea anterior;
c) Fotografar, filmar ou registar aspectos da vida particular de
outrem, mesmo que neles tenha legitimamente participado;
d) Utilizar ou permitir ciue se utilizem as fotografias, os filmes,
ou os registos indevidamente obtidos, a que se refere a alinea
anterior;
será punido com prisão até 1 ano e multa até 60 dias.
2—O procedimento criminal depende de queixa.

Artigo 1 $0.0

(Intromissão na vida privada)
Quem, com o propósito de devassar a intimidade da vida
privada de outrem:
—

a) Interceptar, escutar, registar, utilizar, transmitir ou divulgar,
sem consentimento de quem nela participe, qualquer conversa
ou comunicação particular;
b) Captar, registar ou divulgar a imagem de pessoas sem con
sentimento delas;
c) Observar às ocultas as pessoas que se encontrem em lugar
privado;
será punido com prisão até 1 ano e multa até 60 dias.
2—O procedimento criminal depende de queixa.
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Artigo 181.°

(Devassa por meio de informática)
1
(1Iem:

—

Será punido com prisão até 1 ano e multa até 60 dias

a) Criar ou mantiver um ficheiro automatizado de dados de
carácter pessoal, em infracção à lei;
b) Fornecer falsas informações no pedido de autorização de
constituição ou manutenção de um ficheiro automatizado de
dados de carácter pessoal ou proceder a alterações não con
sentidas pelo instrumento de criação;
c) Modificar, suprimir ou acrescentar de forma indevida infor
mações pessoais a um ficheiro automatizado de dados de
carácter pessoal;
cl) Desviar da finalidade legalmente consentida informações de
carácter pessoal não públicas.
2
É punido com prisão até 2 anos quem processar ou mandar
processar dados de carácter pessoal referentes a convicções políticas,
religiosas, filoficas, bem como outras atinentes à privacidade, em
infracção à lei.
—

Artigo 182.°
(Violaçilo do segredo de correspondência e telecomunicação)
Quem, sem consentimento de quem de direito, abrir enco
1
inenda, carta ou qualquer outro escrito que se encontre fechado e
que lhe não seja dirigido, ou tomar conhecimento, por processos téc
nicos do seu conteúdo, será punido com prisão até 6 meses e multa
até 50 dias.
2— Na mesma pena incorre quem, sem autorização de quem
de direito, se intrometer ou tomar conhecimento do conteúdo de
comunicação telefónica ou telegráfica.
3
A pena será agravada no caso de divulgação a terceiros
do conteúdo das cartas, telefonemas ou telegramas ilicitamente obtido.
4—O procedimento criminal depende de queixa.
—

—

Artigo 183.°
Agravação
As penas serão elevadas ao dobro nos seus limites mínimo e
máximo quando qualquer dos crimes previsto nos artigos 178.° a
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182.° for praticado para obter urna recompensa ou um enriqueci
mento para si ou para terceiro, ou para causar um prejuízo a outrem.
Artigo 124.°

(Violação do segredo profissioiml)
Quem, sem justa causa e sem consentimento de quem de direito,
revelar ou se aproveítar de um segredo de que tenha conhecimento
em razão do seu estado, ofício, emprego, profissão ou arte, se essa
rveIação ou aproveitamento puder causar prejuízo ao Estado ou a
terceiros, será punido com prisão até
ano e multa até 120 dias.
Artigo 185.°

(Exclusão de ilicilude)
O facto previsto no artigo anterior não será punível se for
revelado no cumprimento de um dever jurídico sensivelmente supe
rior ou visar um interesse público ou privado legítimo, quando,
considerados os interesses em conflito e os deveres de informação
que, segundo as circunstâncias, se impõem ao agente, se puder con
siderar meio adequado para alcançar aqueLe fim.
TITULO II
Dos crnnes contra a paz e a humanidade
CAPITULO 1
Dos crimes contra a paz

Artigo 166.°
(Incitamento á guerra)
Quem, pública e repetidamente, incitar ao ódio contra um povo,
com a intenção de desencadear tinia guerra, será punido com prisão
de 6 meses a 3 anos.
‘Artigo 187.°
(Aliciamento de forças armadas)
Quem intentar o recrutamento de elementos das forças armadas

portuguesas para uma guerra contra o Estado ou território estran
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geiro, pondo desse modo em perigo a convivência pacífica entre
povos, será punido com prisão de 2 a 6 anos.
Artigo 18.°
(Recrutamento de mercenários)

Quem recrutar ou intentar recrutar mercenários:
a) Para o serviço militar de um Estado estrangeiro;
h) Para qualquer organização armada nacional ou estrangeira
que se proponha, através de meios violentos, derrubar o
governo legítimo de outro Estado ou atentar contra a inde
pendência, a integridade territorial ou o funcionamento nor
mal das instituições do mesmo Estado;
será punido com prisão de 2 a 6 anos.
CAPITULO II
Dos crimes contra a humanidade
Artigo 189.°
(Genocídio e discriminação racial)
Quem, com intenção de destruir, no todo ou em parte, uma
comunidade ou um grupo nacional, étnico, racial, reLigioso ou social,
praticar alguns dos actos seguintes:
—

a) Homicídio de membros da comunidade ou do grupo;
b) Ofensa grave à integridade física ou psíquica de membros da
comunidade ou do grupo;
e) Sujeição da comunidade ou do grupo a condições da exis
tência ou a tratamentos desumanos, susceptíveis de virem a
provocar a destruição da comunidade ou do grupo;
d) Transferência violenta de crianças para outra comunidade ou
outro grupo;
será punido com prisão de 10 a 25 anos.
Será punido com prisão de 1 a 5 anos quem, em reunião
2
pública, por escrito destinado a divulgação ou através de qualquer
meio de comunicação social:
—

a) Difamar ou injuriar uma pessoa ou um grupo de pessoas ou
expuser as mesmas a desprezo público por causa da sua raça,
da sua cor ou da sua origem étnica;

).
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h) Provocar actos de violência contra pessoa ou grupos de pes
soas de outra raça, de outra cor ou de outra origem étnica.
3

—

Será punido com prisão de 2 a 8 anos quem:

a) Fundar ou constituir organizações ou desenvolver actividades
de propaganda organizada que incitem à discriminação, ao
ódio ou à violência raciais ou que os encoragem;
b) Participe nas organizações ou nas actividades referidas na ali
nea anterior ou preste assistência a quaisquer actividades ra
cistas, incluindo o seu financiamento.

Artigo 190.’
fCrimes dc guerra contra civis, feridos, doentes
e prisioneiros de guerra)
Quem, violando as normas e os princípios de direito ínter
nacional geral ou comum, em tempo de guerra, de conflito armado
ou durante a ocupação, praticar sobre a população civil, sobre os
feridos, sobre os doentes ou sobre os prisioneiros de guerra alguns
dos seguintes actos:
—

a) Homicídio;
b) Torturas;
e) Tratamentos desumanos, incluindo a sujeição a experiências
médicas ou científicas;
d) Ofensas graves à integridade física ou psíquica:
‘) Deportação;
í) Constrangimento a servir nas forças armadas inimigas;
g) Restrições graves injustificadas e prolongadas da liberdade;
h) Subtracção ou destruição injustificada de bens patrimonais
dc grande valor.
será punido com prisão de 10 a 20 anos.
2— A pena será agravada de um quarto nos seus limites mínimo
e máximo quando os actos referidos no número anterior forem pra
ticados sobre membros da Cruz Vermelha oti de outras instituições
humanitárias.

Artigo 191.’
(Subtracção às garantias do Estado de direito português)
Quem, agindo com violência, ameaças ou quaisquer meios
ardilosos, fizer que outrem saia para fora do âmbito de protecção
—
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da lei penal portuguesa e se exponha a ser perseguido por razões
políticas com risco para a vida, liberdade ou integridade pessoal,
através de violência ou medidas contrárias aos prïncípios fundamen
tais do Estado dc direito português, será punido com prisão de
3 a 10 anos.
2— Na mesma pena incorre quem, pelos mesmos meios, impedir
outrem de abandonar aquela situação de perigo ou o forçar a per
manecer nela.
Artigo 192.°

(Destruição de monumentos culturais e históricos)
Quem, violando as normas de princípios de direito internacional
geral ou comum, em tempo de guerra, de conflito armado, ou du
rante a ocupação, sem necessidade militar, destruir ou danificar
monumentos culturais e históricos ou estabelecimentos afectos à
ciência, às artes, à cultura, à religião ou a fins humanitários, será
punido om prisão de 3 a 10 anos.

TITULO III
Dos crimes contra valores e interesses da vida
em sociedade
CAPíTULO 1

Dos crimes contra os fundamentos ético-sociais
da vida social
SECÇÃO 1

Dos crimes contra a família
Artigo 193.°
(Bigamia)
1 —Quem, estando ligado por casamento com valor ou eficácia
civil, contrair outro casamento será punido com prisão até 2 anos
e multa até 100 dias.
2
Quem contrair casamento com pessoa ligada a outrem, por
casamento com valor ou eficácia civil, será punido com prisão até
1 ano e multa até 100 dias.
—
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Artigo 194.°
(Simulação de competência para celebrar o casamento)
Quem, atribuindo-se falsamente competência para tal, permitir
que perante si se celebre casamento será. punido com prisão até
2 anos e multa até 100 dias.

Artigo 195.”
(Falsificação ou supressão de estado civil)
Quem fizer figurar no registo civil um nascimento inexistente
ou quem, de maneira a pôr em perigo a verificação oficial do ver
dadeiro estado civil ou a posição jurídica familiar, usurpar, alterar,
supuser ou encobrir o seu estado civil ou a posição jurídica fami
liar de outra pessoa, será punido com prisão até 2 anos ou multa
até 100 dias.
Artigo 196.”
(Subtracção de menores)
Quem subtrair um menor ou, por fraude, violência ou
1
ameaça de grave mal, o determinar a fugir a quem tem o exercício
do poder paternal, ou da tutela ou se recusar a entregá-lo a quem
legitimamente o reclame, será punido com prisão até 3 anos e multa
até 100 dias.
2
O procedimento criminal depende de queixa.
—

—

Artigo 197.°
(Omissão de assistência material à família)
•l —Quem, estando legalmente obrigado a prestar alimentos e
em condições de o fazer, não cumprir essa obrigação de maneira
a independentemente de auxílio de terceiros, pôr em perigo a satis
fação das necessidades fundamentais de quem a eles tem direito, será
punido com prisão até 2 anos ou multa até 180 dias.
2—No caso de alimentos a filho menor ou à mulher que se
encontre grávida, sendo a gravidez conhecida do marido, a pena
será de prisão até 3 anos ou multa até 200 dias.
3
O procedimento criminal depende de queixa.
—
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Artigo l98.
(Omissão de assistência material fora do casamento)

Quem deixar de prestar a mulher por ele engravidada, fora
do casamento, o auxílio que, segundo as circunstâncias, lhe pode
ser exigido e ela precisa, por virtude da gravidei ou do parto,
expondo-a, ou ao filho, a uma situação de necessidade, será punido
com prisão até 3 anos ou multa até 300 dias.
2
Na mesma pena incorre quem deixar de prestar os alimentos
a que voluntariamente se obrigou, relativamente a seu filho menor
ou a mulher por si engravidada.
3
O procedimento criminal depende de queixa.
—

—

—

Artigo 199.°
(Abandono de cônjuge ou de filhos em perigo moral)
Quem infringir grosseiramente dever de socorrer ou ajudar
o outro cônjuge ou os deveres inerentes ao poder paternal que lhe
cumpram por força da lei ou decisão judicial, relativamente a me
nor, quando dai resultar perigo de que caia em situação de aban
dono físico, intelectual ou moral, será punido com prisão até 2 anos
mi multa até 180 dias.
=

2
O procedimento criminal depende de queixa quando o ofen
dido for o cônjuge.

Artigo 200.°
(Não execução da pena)
A pena aplicada nos casos dos artigos l97. a 199.° deixará de
executar-se se as obrigações a que se referem aqueles artigos vierem,
entretanto, a ser cumpridas.

SECÇÃO II
Dos crimes sexuais

Artigo 201.°
(Violação)
Quem tiver cúpula com mulher, por meio de violência, grave
1
ameaça ou, depois de, para realizar a cúpula, a ter tornado incons
ciente ou posto na impossibilidade de resistir ou ainda, pelos mesmos
—
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meios, a constranger a ter cúpula com terceiro, será punido com
prisão de 2 a 8 anos.
2— Na mesma pena incorre quem, independentemente dos meios
empregados, tiver cúpula ou acto análogo com menor de 12 anos
ou favorecer estes actos com terceiro.
3
No caso do n.° 1 deste artigo, se a vítima, através do seu
comportamento ou da sua especial ligação com o agente, tiver con
tribuído de forma sensível para o facto, será a pena especialmente
atenuada.
—

Artigo 202.°

(Violação de mulher inconsciente)
1
Quem tiver cúpula com mu]her inconsciente, incapaz de resis
tir fisicamente ou portadora de anomalia psíquica que lhe tire a
capacidade para avaliar o sentido moral da cúpula ou se determinar
de harmonia com essa avaliação, ou com mulher menor de 14 anos,
será punido com prisão de 2 a 5 anos.
2— Na mesma pena incorre quem, nas circunstâncias descritas
no número anterior, constranger a mulher à cúpula ou favorecer
esta com terceiro.
—

Artigo 203.0

(Cópula mediante fraude)
Quem tiver cópula com mu’her, fazendo-lhe supor a existência
de casamento, ou provocando ou aproveitando um erro de forma
que a vítima considere a cúpula conjugal, será punido com prisão
de 6 meses a 3 anos.
Artigo 204.°

(Estupro)
Quem tiver cúpula com maior de 14 anos e menor de 16 anos,
abusando da sua inexperiência ou mediante promessa séria de casa
mento, será punido com prisão até 2 anos.
Artigo 205.°

(Atentado ao pudor com violência)
Quem, por meio de violência, ameaça grave ou depois de,
1
para esse fim, a tornar inconsciente ou a ter posto na impossibili
—
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dade de resistir, praticar contra outra pessoa atentado ao pudor,
será punido com prisão até 3 anos.
2— Na mesma pena incorre quem, independentemente dos meios
empregados, praticar atentado ao pudor contra menor de 14 anos.
Entende-se por atentado ao pudor o comportamento pelo
3
qual outrem é levado a sofrer, presenciar ou praticar um acto que
viola, em grau elevado, os sentimentos gerais de moralidade sexual.
—

Artigo 206.°
(Atentado ao pudor com pessoa inconsciente)
1 —Quem praticar atentado ao pudor relativamente a pessoa
inconsciente, incapaz de resistir fisicamente ou portadora de anomalia
psíquica, que lhe tire a capacidade para avaliar o sentido moral do
atentado ao pudor ou se determinar de harmonia com essa avalia
ção, será punido com prisão até 3 anos.
2— Quem, independentemente das circunstâncias previstas no
n.° 1 do artigo 205.° e no número anterior, praticar atentado ao
pudor contra menor de 16 anos será punido com prisão até 1 ano.

Artigo 207.°
(Homossexualidade com menores)
Quem, sendo maior, desancaminhar menor de 16 anos do mesmo
sexo para a prática de acto contrário ao pudor, consigo ou com
outrem do mesmo sexo, será punido com prisão até 3 anos.
Artigo 208.°
(Agmvação)
1—As penas previstas nos artigos 201.° a 207.° serão aumen
tadas de um terço nos seus limites mínimo e máximo se o ofendido:
a) For ascendente ou descendente, filho ou neto do outro côn
juge, parente em segundo grau, filho adoptivo, pupilo ou
estiver sob tutela ou curatela, custódia ou autoridade do
agente;
b) For aluno, aprendiz, confiado aos cuidados, assistência ou,
em vista da sua educação ou correcção, à guarda do agente
ou for fiel de qualquer culto de que este seja ministro ou
eclesiástico;
c) Estiver numa relação de dependência hierárquica, económica
ou de trabalho do agente, ou, sendo este funcionário público,

1.
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dele depender a satisfação de qualquer seu negócio ou pre
tensão, e o crime for praticado com grave ofensa dessas
funções ou relações.
2— O disposto no número anterior aplica-se ao caso de o agente
ser portador de doença venérea ou sifilítica e disso tiver conhe
cimento.
3—As penas previstas nos artigos 201.°, 202.0, 205.° e 206.°
serão agravadas de metade nos seus limites mínimo e máximo se
dos actos ai descritos resultar gravidez, ofensa corporal grave, sui
cídio ou morte da vítima.
Artigo 209.°

(Cópula ou atentado ao pudor relativamente a pessoas defidas
ou equiparadas)
Quem, exercendo funções ou trabalhando, a qualquer título que
seja, em prisão ou em outro estabelecimento onde se executem reac
ções criminais, hospitais, hospícios, asilos, clínicas de convalescença
ou de saúde, ou outros estabelecimentos destinados a pessoas care
cidas de assistência ou tratamento, escolas, colégios ou casas de
educação ou correcção e aproveitando-se da sua situação, realizar
cópula ou atentado ao pudor contra quem aí se encontra internado,
será punido com prisão de 6 meses a 3 anos, se por força de outros
preceitos lhe não couber pena mais grave.

Artigo 210.°
(Erro sobre idade)
Quando o tipo legal de crime supuser uma certa idade da vítima
e o agente, censuravelmente, a ignorar, a pena respectiva reduzir-se-á
de metade no seu limite máximo.
Artigo 211.0
(Necessidade de queixa)
1
Nos crimes previstos nOS artigos antecedentes, o procedi
mento criminal depende de queixa do ofendido, do cônjuge ou de
quem sobre a vítima exerce poder paternal, tutela ou curatela.
2—O disposto no número anterior não se aplica quando a
vítima for menor de 12 anos, o facto for cometido por meio de
outro crime que não dependa de acusação ou queixa, quando o
—
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agente seja qualquer das pessoas que nos termos do mesmo número
anterior tenha legitimidade para requerer procedimento criminal ou
ainda quando do crime resulte ofensa corporal grave, suicídio ou
morte da vitima.
Artigo 212.°

(Exibicionismo e ultraje público ao pudor)
Quem, publicamente e em circunstâncias de provocar escândalo,
praticar acto que ofenda gravemente o sentimento geral de pudor
ou de moralidade sexual, será punido com prisão até 1 ano e multa
até 100 dias.
Artigo 213.°
(Ultraje ao pudor de outrem)
1
Quem ofender outra pessoa, praticando com ela, ou diante
dela, acto atentatório ao seu pudor, será punido com prisão até
6 meses e multa até 60 dias.
—

2— O procedimento criminal depende de queixa.

Artigo 214.°

(Tnseminaço artificial)
Quem praticar inseminação artificial em mulher, sem o seu
1
consentimento, será punido com prisão de 1 a 5 anos.
2— O procedimento criminal depende de queixa.
—

Artigo 215.°
(Lenocínio)
Quem fomentar, favorecer ou facilitar a prática de actos
contrários ao pudor ou à moralidade sexual, ou de prostituição
felativamente:
—

a) A pessoa menor ou portadora de anomalia psíquica;

b) A qualquer pessoa, explorando situação de abandono ou de
extrema necessidade económica;
será punido com prisão até 2 anos e multa até 100 dias.
2— Na mesma pena incorre quem explorar o ganho imoral de
prostituta, vivendo, total ou parcialmente, a expensas suas.

1. Série
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‘Artigo 216.°
(Lenocínio agravado)
Relativamente aos comportamentos descritos no artigo anterior,
a pena será:
a) A de prisão de 2 a 4 anos e multa até 150 dias se o agente
os realizar com intenção lucrativa;
h) A de prisão de 2 a 6 anos e multa até 180 dias se os rea
lizar profissionalmente;
e) A de prisão de 2 a 6 anos e multa até 200 dias se usar
fraude, violência ou ameaça grave;
d) A de prisão de 2 a 8 anos e multa até 200 dias se a vítima
for cônjuge, ascendente, descendente, filho adoptivo, enteado
ou tutelado do agente. ou lhe foi entregue em vista da sua
educação, direcção, assistência, guarda ou cuidado.

‘Artigo 2l7.°
(Tráfico de pessoas)
Quem realizar tráfico de pessoas, aliciando, seduzindo ou
desviando alguma, mesmo com o seu consentimento, para a prática,
em outro pais, da prostituição ou de actos contrários ao pudor ou
à moralidade sexual, será punido com prisão de 2 a 8 anos e multa
até 200 dias.
2—Se o agente praticar as condutas referidas no número ante
rior com intenção lucrativa, profissionalmente ou utilizar violência ou
ameaça grave, será a pena agravada de um terço nos seus limites
mínimo e máximo.
3 —Se a vítima for cônjuge, ascendente, descendente, filho adop
tivo, enteado ou tutelado do agente, ou lhe foi entregue em vista
da sua educação, direcção, assistência, guarda ou cuidado, será a
pena agravada de metade, nos seus ]imites mínimo e máximo.
—

Artigo 216.
(Suspensão do poder paternal)
Quem for condenado pelos crimes previstos nos artigos 215.°
a 217.° poderá ser inibido do exercício do poder paternal, da tutela,
da curatela ou da administração de bens pelo tempo de 2 a 5 anos.
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SECÇÃO III
Da violação do dever de solidariedade social
Artigo 219.°
(Omissão de auxílio)

1
Quem, em caso de grave necessidade, nomeadamente provo
cada por desastre, acidente, calamidade pública ou situação de perigo
comum, que ponha em perigo a vida, saúde, integridade física ou
liberdade de outrem, deixar de lhe prestar o auxílio que se revele
necessário ao afastamento do perigo, seja por acção pessoal, seja
promovendo o seu socorro, será punido com prisão até 1 ano e
multa até 100 dias.
2
Se a situação referida no número anterior foi criada por
aquele que omitiu o socorro ou o auxílio devidos, a pena pode
elevar-se a 2 anos de prisão e a multa até 200 dias.
3
A omissão de auxílio não será punível quando se verifiear
grave risco para a vida ou integridade física do próprio ou quando
por outro motivo relevante o auxílio lhe não for exigível.
—

—

—

SECÇÃO IV
Dos crimes contra os sentimentos religiosos
e o respeito devido aos mortos

Artigo 220.°
(Ultraje por motivo de crença ou funçAo religiosa)

Quem publicamente escarnecer ou ofender outrem de ma
1
neira baixa, vil ou grosseira, por motivo das suas crenças ou funções
religiosas, será punido com prisão até 1 ano e multa até 100 dias.
2—Na mesma pena incorre quem publicamente profanar lugar
ou objecto de culto ou veneração religiosa.
3
A tentativa é punível.
—

—

Artigo 221.°
(Coacção religiosa)
Quem, com violência ou ameaça de grave mal, determinar
1
outrem a participar ou a não participar em culto religioso, será
punido com prisão até 6 meses ou multa até 50 dias.
—

(
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2—Se a vítima for cônjuge, parente, afim ou educanda do
agente, o procedimento criminal depende de queixa.
3
A tentativa é punível.
—

Artigo 222.°
(Impedimento ou perturbação de culto)
Quem, com violência ou ameaça de grave mal, impedir ou
1
perturbar o exercício legítimo do culto de qualquer religião será
punido com prisão até 1 ano e multa até 100 dias.
2—A tentativa é punível.
—

Artigo 223.°
(Ultraje a culto religioso)
1 —Quem publicamente escarnecer ou vilipendiar acto de culto
religioso será punido com prisão até 1 ano e multa até 100 dias.
2
A tentativa é punível.
—

Artigo 224.°
(Injúria ou ofensa contra ministro de qualquer religião)
1
A injúria ou ofensa contra ministro de qualquer religião no
exercício ou por ocasião de exercício legítimo do seu ministério será
punida com pena prevista para a injúria ou ofensa, agravada de um
terço nos seus limites mínimo e máximo.
2—O procedimento criminal depende de queixa.
—

Artigo 225.°
(Impedimento ou perturbação de cerimónia fúnebre)
1
Quem, com violência ou ameaça de grave mal, impedir ou
perturbar, directa ou indirectamente, a realização de cortejo ou ceri
mónia fúnebre será punido com prisão até 1 ano e multa até
100 dias.
2—A tentativa é punível.
—

Artigo 226.°
(Destruição, subtracção, ocultação ou profanação de cadáver)
1
Quem, contra ou sem a vontade de quem de direito e fora
dos casos em que a lei o permite, subtrair, destruir ou ocultar
—
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cadáveres ou parte deles, ou cinzas de pessoa falecida, será punido
com prisão até 1 ano e multa até 100 dias.
2
Na mesma pena incorre quem profanar cadáveres, parte
de cadáveres ou cinzas de pessoas falecidas, praticando actos ofen
sivos do respeito devido aos mortos.
3—A tentativa é punível.
—

Artigo 227.°
(Profanação de lugares fúnebres)

Quem profanar o lugar onde repousam pessoas falecidas,
ou monumento ai erigido à sua memória, destruindo-o, danificando-o,
violando-o ou praticando qualquer acto que gravemente ofenda o
respeito que lhes é devido, será punido com prisão até 1 ano e
multa até 100 dias.
2—A tentativa é punível.
—

CAPITULO II
Da falsificação de documentos, moeda,
pesos e medidas
.Mtigo 228.°

(Falsificação de documentos)
Quem, com intenção de causar prejuízo a outrem ou ao
Estado, ou de alcançar para si ou para terceiro um benefício ile
gítimo:
—

a) Fabi-icar documento falso, falsificar ou alterar documento ou
abusar da assinatura de outrem para elaborar um documento
falso;
h} Fizer constar falsamente de documento facto juridicamente
relevante;
r) Usar um documento a que se referem as alíneas anteriores,
falsificado ou fabricado por terceiros;
d Intercalar documento em protocolo, registo ou livro oficial
sem cumprir as formalidades legais:
será punido com prisão até 2 anos e multa até 60 dias.
2—Se os factos referidos nas alíneas a) a c) do número ante
rior disserem respeito a documento autêntico ou com igual força,
a testamento cerrado, a letra de câmbio, a documento comercial
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transmissível por endosso ou a qualquer outro tipo de crédito não
compreendido no artigo 244., a pena será de prisão de 1 a 4 anos

e multa até 90 dias.
3
Se os factos referidos nos números anteriores forem come
tidos por funcionário, no exercício abusivo das suas funções, a pena
será de 1 a 6 anos e multa até 120 dias.
4—Nos casos de pequena gravidade, o tribunal poderá aplicar
tão-só a multa até 60 dias na hipótese do n.° 1, até 90 dias na
hipótese do n.° 2 e até ao seu máximo legal na hipótese do n.° 3
deste artigo.
5—A tentativa é punível.
—

Artigo 229.°

(Qncejto de documentos)
1 —Entende-se por documento a d:eclaração compreendida num
escrito, inteligível para a generalidade ou um certo círculo de pes
soas que, permitindo reconhecer o seu emitente, é idónea a provar
um facto juridicamente relevante, quer tal destino lhe seja dado no
momento da sua emissão quer posteriormente.
2—A declaração corporizada no escrito é equiparada e regis
tada em disco, fita gravada ou qualquer outro meio técnico.

3
A documento é igualmente equiparável o sinal materialmente
feito, dado ou posto numa coisa para provar um facto juridica
mente relevante e que permite reconhecer à generalidade das pessoas
ou a um certo círculo de pessoas o seu destino e a prova que
dele resulta.
—

Artigo 230.°
(Fabrico ou falsificação de notação técnica)
1 —Quem, com a intenção de causar prejuízo a outrem ou ao
Estado, ou de obter para si ou para terceiro um benefício ilegítimo:
a) Fabricar notação lécnica falsa;
b) Falsificar ou alterar notação técnica;
c) Fizer constar falsamente de notação técnica um facto juri
dicamente relevante;
d) Fizer uso das notações a que se referem as alíneas anteriores,
falsificadas por terceiros;
será punido com prisão até 2 anos e multa até 90 dias.

2—É equiparável à falsificação de notações técnicas a acção
prturbadora sobre aparelhos técnicos ou automáticos através da qual
se influenciam os resultados da notação.
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3
A tentativa é punível.
4—Entende-se por notação técnica a notação de um valor, de
um peso ou medida, de um estado ou do decurso de um aconte
cimento feito através de aparelho técnico que actua, total ou par
cialmente, de forma automática, que permite reconhecer à genera
lidade das pessoas ou a um certo circulo de pessoas os seus resultados
e que se destina à prova de um facto juridicamente relevante e isto
quer tal destino lhe seja dado no momento da sua realização, quer
posteriormente.
Artigo 23l.°
(Destruição, danificação ou subtracção de documentos
e notações técnicas)
Quem, com a intenção de causar prejuízo a outrem ou ao
1
Estado, destruir, danificar, tornar não utilizável, fizer desaparecer,
dissimular ou subtrair documento, objecto equiparável ou notação
técnica de que não pode, ou não pode exclusivamente, dispor ou
de que um terceiro, por força de certas disposições legais, pode
exigir a entrega ou a apresentação será punido com prisão até 3
anos e multa até 120 dias.
2— Quando sejam particulares os ofendidos, o procedimento
criminal depende de queixa.
—

Artigo 232.°

(Agravação pela qualidade de fuacionario ou agente)
Se o crime previsto no artigo anterior for cometido por fun
cionário a quem os objectos nele referidos foram confiados ou são
acessíveis em razão das suas funções, a pena será a de prisão de
6 meses a 4 anos.

Artigo 233.°
(Falsificação praticada por funcionário)
O funcionário que, no exercício da sua competência, fizer
constar do documento ou objecto equiparável, a que a lei atribui
fé pública, algum facto que não é verdadeiro ou omitiu facto que
esse documento ou objecto se destina a certificar ou autenticar, ou
intercalar documentos em protocolo, registo ou livro oficial sem
cumprir as formalidades legais será punido com prisão de 1 a 4 anos.
—

j.
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2— Quem, induzindo em erro um funcionário, o levar a fazer
constar de documento ou objecto equiparáveL, a que a lei atribui
fé pública, algum facto que não é verdadeiro ou a omitir facto
juridicamente relevante, será punido com prisão até 3 anos.
Na pena de prisão até 3 anos incorre quem fizer uso de
3
documento ou objecto equiparável, referido nos números anteriores,
com intenção de causar prejuízo a outrem ou ao Estado.
—

Artigo 234.°
(Atestados falsos)
O médico, dentista, enfermeiro, parteira, dirigente ou empre
laboratório ou de instituição de inv;estigação que sirva fins
de
gado
médicos, ou pessoa encarregada de fazer autópsias, que passar ates
tado ou certificado que sabe não corresponder à verdade, sobre o
estado do corpo ou da saúde física ou mental, o nascimento ou a
morte de uma pessoa, destinado a fazer fé perante autoridade pública
ou a prejudicar interesses de outrem, será punido com prisão até
1 ano ou multa até 90 dias.
2—O veterinário que passar atestados nos termos e com os fins
descritos no número anterior relativamente a animais será punido
com as mesmas penas.
Na mesma pena incorre quem passar atestado ou certificado
3
referido nos números anteriores, arrogando-se falsamente as quali
dades ou funções nele referidas.
4— Quem fizer uso dos referidos certificados ou atestados fal
sos, com o fim de enganar uma autoridade pública ou causar pre
juízo a interesses de terceiro, será punido com prisão até 6 meses
ou multa até 30 dias.
—

—

Artigo 235.°

(Uso de documento de identificação alheio)
1—Quem, com intenção de causar prejuízo a outrem ou ao
Estado, utilizar documento de identificação emitido a favor de outra
pessoa será punido com prisão até 1 ano e multa até 30 dias.
2— Na mesma pena incorre quem, com intenção de tornar pos
sível o facto descrito no número anterior, entregar documento de
identificação a pessoa a favor de quem ele não foi emitido.
3
Integram o conceito de documento de identificação o bilhete
de identidade, passaporte, cédula ou outros certificados ou atestados
a que a lei atribuiu igual força de identificação das pessoas, ou
do seu estado ou situação profissional, donde possam resultar quais—

TOlO

ORDEM DO EXËRCITO N. g

t.’ Sti

quer direitos ou vantagens, designadamente no que toca a subsis
tência, aboletamento, deslocação ou meios de ganhar a vida ou de
melhorar o seu nível.
Artigo 236.°
(Confrafacção de moeda)
Quem praticar contrafacção de moeda, com intenção de a pôr
em circulação como legítima, será punido com prisão de 2 a 15 anos.

Artigo 237.°
(Falsificação ou alteração do valor facial da moeda legítima)
Quem, com intenção de a pôr em circulação, falsificar ou alte
rar o valor facial de moeda legítima para valor superior ao que
tem será punido com prisão de 1 a 8 anos.
Artigo 23g.°
(Depreciação de valor de moeda legítima)
Quem, com intenção de a pôr em circulação como integra,
depreciar moeda metálica legítima, cerceando-a, limando-a, subme
tendo-a a processos químicos, ou diminuindo, por qualquer outro
modo, o seu valor, será punido com prisão até 2 anos ou multa
até 90 dias.
2 —Com a pena do número anterior será também punido quem,
sem autorização legal e com a intenção de a pôr em circulação, fa
bricar moeda metálica com o mesmo ou maior valor que a legítima.
3
A tentativa é punível.
—

—

Artigo 239.
(Conceito de moeda)
Entende-se por moeda o papel-moeda, compreendendo as notas
de banco e a moeda metálica que tenham curso legal em Portugal
oti em qualquer país estrangeiro.

Artigo 240.°
(Passagem de moeda falsa de concerto com o falsificador)
1
Nas penas indicadas nos artigos anteriores incorre quem,
concertando-se com o agente dos factos neles descritos, realizar a
—
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oti pondo em circulação por qual
quer modo, incluindo a exposição à venda, as ditas moedas.
2 —iA tentativa é punível.

intenção por ele visada, passando

Artigo 241.0
(Passagem de moeda falsa)
Quem, por quatquer modo, incluindo a exposição à venda. pusr
em circulação:
a) Como legítima ou intacta, moeda faLsa ou falsificada;

b Moeda metálica depreciada, pelo seu pleno valor, ou moeda
com o mesmo ou maior valor que o da legítima, mas fabri
cada sem autorização legal;
será punido. no caso da alíena a). com prisão de 1 até 5 anos e,
no caso da alin2a b), com prisão até 3 anm e multa até 90 dias.
Artigo 242.
(Atenuação)
Se, no caso do artigo anterior, o agente só teve conhecimento
de que a moeda é falsa ou falsificada, está depreciada ou foi fabri
cada sem autorização legal, depois de a ter recebido, a pena será
a de multa de 15 a 60 dias, mas nunca inferior ao dobro do valor
representado pela moeda que passou ou pôs em circulação.
Artigo 243.°

(Aquisição de moeda falsa para ser posta em circulação)
Quem adquirir, receber em depósito, importar ou por outro
modo introduzir em território português, para si ou para terceiro,
com a intenção de, por qualquer meio, incluindo a exposição à
venda, a passar ou pôr em circulação:
—

a) Como legítima ou intacta, moeda falsa ou falsificada;

h) Moeda metálica depreciada pelo seu pleno valor, ou moeda
com o mesmo ou maior valor que o da legítima, mas fabri
cada sem autorização legal;
será punido, no caso da alínea a), com prisão até 3 anos e, no
caso da alínea b), com prisão até 2 anos e multa até 90 dias.
2
A tentativa é punível.
—--
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Artigo 244.°
(Títulos de crédito)
Para efeitos dos artigos 236.° a 243., são equiparáveis a
moeda os títulos de créditos nacionais e estrangeiros constantes, por
força da lei, de um tipo de papel e de impressão especialmente
destinados a garanti-los contra o perigo de imitações e que, pela
sua natureza e finalidade, não possam, só por si, deixar de incor
porar um valor patrimoniaL.
2—São igualmente equiparáveis a moeda os bilhetes ou frac
ções da lotaria nacional.
3 —O disposto no n.° 1 não abrange a falsificação de títulos
relativamente a elementos a cuja garantia e identificação especial
mente se não destina o uso do papel ou impressão.
—

Artigo 245.°
(Falsificação de valores selados)
1 —Quem, com intenção de os empregar ou os pôr em circula
ção, por qualquer forma, incluindo a exposição à venda como legí
timos ou intactos, praticar contrafacção, ou falsificação de valores
selados ou timbrados, cujo fornecimento seja exclusivo do Estado
Português, nomeadamente papel selado, papel selado de letra, selos
fiscais ou postais, será punido com prisão de 1 a 5 anos.
2
Na pena de prisão até 3 anos incorre quem:
—

a) Empregar como legítimos ou intactos os referidos valores
selados ou timbrados, quando falsos ou falsificados;
b) Com aquela intenção importar, adquirir, receber em depósito,
para si ou para terceiros, os referidos valores selados ou
timbrados, quando falsos ou falsificados.
3
Se a falsificação consistir tão-somente em fazer desaparecer
dos referidos valores selados ou timbrados o sinal de já haverem
servido, a pena será a de prisão até 3 meses ou multa até 30 dias.
—

Artigo 246.’
(Atenuação)
Se, no caso do n.° 2 do artigo anterior, o agente só teve conhe
cimento de que os valores selados ou timbrados são falsos ou falsi
ficados depois de os ter recebido, a pena será a de multa de 15
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a 60 dias, mas nunca inferior ao dobro do valor representado pelos
valores selados ou timbrados que passou ou pôs em circulação.
Artigo 247.°

(Contrafacção ou falsificação de selos, cunhos,
marcas ou chancelas)
Quem, com intenção de os empregar como autênticos ou
intactos, contrafizer ou falsificar selos, cunhos, marcas ou chancelas,
de qualquer autoridade ou repartição pública, será punido com pri
são de 1 a 5 anos e multa até 150 dias.
2— Quem, com a referida intenção, importar, transferir, receber,
detiver ou adquirir, para si ou para outrem, os aludidos selos,
cunhos, marcas ou chancelas falsos ou falsificados será punido com
prisão até 3 anos e multa até 100 dias.
3
Quem, com a intenção de causar prejuízo a outrem ou ao
Estado, utilizar, sem autorização de quem de direito, selos, cunhos,
marcas ou chancelas de qualquer autoridade ou repartição pública,
será punido com prisão até 2 anos e multa até 50 dias.
—

—

Artigo 248.°

(Dos pesos e medidas falsos)
1

—

Quem, com intenção de causar prejuízo a outrem ou ao

Estado:
a) Apuser sobre pesos, medidas, balanças ou outros instrumentos
de medida uma punção falsa ou tiver falsificado a existente;

b) Tiver a]terado pesos, medidas, balanças ou outros instrumen
dos de medida, qualquer que seja a sua natureza, que este
jam sujeitos, legalmente, à existência de uma punção;
c) Tiver utilizado pesos, medidas, balanças ou outros instru

mentos de medida falsos ou falsificados:
será punido com pena de prisão até 2 anos ou multa até 120 dias.
2—A tentativa é punível.

Artigo 249.°
(Atenuação)
Se, no caso do artigo anterior, o agente tiver causado tão-só
um insignificante prejuízo e tiver utilizado uma falsificação grosseira,
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manifestamente apreensível como tal, será punido com pena de prisão
até 6 meses ou multa até 60 dias.
Artigo 250.°
(Actos preparatórios)
Quem, com intenção de preparar a execução dos actos referidos
nos artigos 236.°, 237°, 238°, 244.°, 245.°, 247.° e 248.°, fabricar,
importar, adquirir, para si ou para outrem, fornecer, expuser à venda
ou retiver:
a) formas, cunhos, clichés, prensas de cunhar ou punções, nega
tivos, fotografias ou outros instrumentos que, pela sua na
tureza, são utilizáveis para realizar crimes;
b) Papel que é igual ou susceptível de se confundir com aquele
tipo que é particularmente fabricado para evitar imitações
ou utilizado no fabrico de moeda, titulo de crédito ou valo
res selados;
será punido com prisão até 3 anos.
Artigo 251.0
(Desistência)
Não será punível quem, nos casos dos artigos anteriores, volun
tariamente:
a) Abandonar a preparação dos crimes neles referidos, afastar
o perigo, por eles causado, de que outrem continua a pra
ticar os actos preparatórios, ou impedir a consumação do
crime. Se, neste último caso, a não consumação do crime,
ou o afastamento do perigo de que outros continuem a sua
preparação, tiver lugar independentemente da acção do desis
tente, basta, para a sua não punição, o esforço sério do
agente nesse sentido;
b) Destruir ou inutilizar os meios ou objectos referidos no artigo
anterior, ou der à autoridade pública conhecimento deles ou
a ela os entregar.
Artigo 252.°
(Apreensão e perda)
Serão apreendidas e postas fora do uso ou destruídas as moedas
contrafeitas, falsificadas ou depreciadas, e objectos equiparados, assim
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como os pesos, medidas ou todo e qualquer instrumento destinado
à prática dos crimes previstos neste capítulo.
CAPITULO III
Dos crimes de perigo comum
SECÇÃO 1
Dos incêndios, explosões, radiações e outros crimes
de perigo comum
Artigo 253.
(Incêndio)
1
Quem provocar o incêndio, criando um perigo para a vida
ou integridade física ou para bens patrirnoniais de grande valor de
outra pessoa, será punido com prisão de 2 a 6 anos e multa de 100 a
150 dias.
2
Se o perigo referido no número anterior for imputável a
título de negligência, a pena será a de prisão até 3 anos e multa
até 120 dias.
Se o incêndio for causado por negligência, a pena será a
3
de prisão até 1 ano e multa até 120 dias.
—

—

—

Artigo 254,°
(Perigo de incêndio)
Quem, por dolo ou grae negligência, criar perigo de incên
1
dio em instalações ou estabelecimentos facilmente inflamáveis, flo
restas, matas ou arvoredos, searas ou campos onde se encontrem
depositados ou semeados cereais, palha, feno ou outros produtos
agrícolas facilmente inflamáveis, não os vigiando ou lançando objec
tos a arder, ainda que sem chama viva, será punido com prisão
até 2 anos e com multa até 30 dias.
2—Se as coisas referidas no número anterior forem proprie
dade do agente, este só será punido se, a um tempo, a vida ou
a integridade física, ou bens patrimoniais de grande valor de outra
pessoa, forem por dolo ou grave negligência postos em perigo.
—

Artigo 255.°
(Explosão)
1
Quem provocar explosão, criando um perigo para a vida
ou integridade física ou bens patrimoniais de grande valor de outra
—
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pessoa, será punido com prisão de 2 a 6 anos e multa de 100 a
150 dias.
2— Se a explosão for provocada pela libertação de energia nu
clear, a pena será a de prisão de 2 a $ anos e multa de 100 a
200 dias.
Se o perigo referido nos números anteriores for imputável
3
a título de negligência, a pena será, no caso do n.° 1, a de prisão
até 3 anos e multa até 120 dias e, no do n.° 2, a de prisão até
5 anos e multa até 150 dias.
Se a explosão for provocada por negligência, a pena será,
4
no caso do
1, a de irisão até 2 anos e multa até 100 dias e,
no do n.° 2, a de prisão até 4 anos e multa até 120 dias.
A mera libertação de energia nuclear, criando as situações
5
de perigo previstas nos números anteriores, será punível nos termos
do n.° 2.
—

—

—

Artigo 256.°
(Exposição de pessoas e substâncias radioactivas)
Quem, com a intenção de prejudicar a saúde de outra pes
1
soa, a expuser a radiações, consistentes nos efeitos de substâncias
radioactivas para tal idóneas, será punido com prisão at 4 anos
e multa até 100 dias.
2— Se a acção referida no número anterior se dirigir contra
pessoas indeterminadas, a pena não será inferior a 2 anos e a multa
poderá elevar-se até 150 dias.
—

Artigo 257.°
(Exposição de coisa alheia a substâncias radioactivas)
Quem, com intenção de prejudicar a possibilidade de utilização
de coisa alheia de importante valor, a expuser a radiações, consis
tentes nos efeitos de substâncias radioactivas para tal idóneas, será
punido com prisão até 2 anos e multa até 50 dias.
Artigo 258.°
(Libertação de gases tõxicos ou asfixiantes)
1
Quem, pela libertação de gases tóxicos ou asfixiantes, expu
ser outrem a um perigo para a sua vida ou de grave lesão da sua
integridade física ou da saúde será punido com prisão de 2 a 6 anos
e multa de 100 a 150 dias.
—
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Se o perigo referido no número anterior for criado por
2
negligência, a pena será a de prisão até 3 anos e mula até 120 dias.
3 —Se a acção referida no n.° 1 deste artigo for imputável a
título de negligência, a pena será a de prisão até 2 anos e multa
até 100 dias.
—

Artigo 259.°

(Actos preparatórios)
Quem, para preparar a execução de um dos crimes previstos no
2 do artigo 255.° e nos artigos 256.° e 258.°, fabricar, dissimu
lar, adquirir para si ou para outrem, entregar, detiver ou importar
substância explosiva ou capaz de produzir explosões nucleares, ra
dioactivas ou próprias para a fabricação de gases tóxicos ou asfi
xiantes, bem como a aparlhagem necessária para a execução de
tais crimes, será punido com prisão de 6 meses a 3 anos e multa
até 100 dias.
n.°

Artigo 260.°
(Annas, engenhos, matérias explosivas e análogas)

A importação, fabrico, guarda, compra, venda ou cedência por
qualquer titulo, bem como o transporte, detenção, uso e porte de
armas proibidas, engenhos ou materiais explosivos ou capazes de
produzir explosões nucleares, radioactivos ou próprios para a fabri
cação de gases tóxicos ou asfixiantes, fora das condições legais ou
em contrário das prescrições das autoridades competentes, serão
punidos com prisão até 3 anos ou multa de 100 a 200 dias.
Artigo 261.°
(Inundação e avalancha)
Quem provocar inundação, desprendimento de avalanchas,
1
dc massa de terra ou de pedras, criando um perigo para a vida
ou a integridade física de outrem, ou de bens patrimoniais alheios
de grande valor, será punido com prisão de 2 a 6 anos e multa de
100 a 150 dias.
2—Se o perigo a que se refere o número anterior for criado
por negligência, a pena será a de prisão até 3 anos e multa até
120 dias.
—
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3
Se a acção referida no n.° 1 deste artigo for imputável a
título de negligência, a pena será a de prisão até 2 anos e multa
—

até 100 dias.
Artigo 262.°
(Desmoronamento de construção)
Quem provocar o desmoronamento ou o desabamento de
construção, criando um perigo para a vida ou integridade física ou
para bens patrimoniais de grande valor de outra pessoa, será punido
com prisão de 2 a 6 anos e multa de 100 a 150 dias.
2— Se o perigo a que se refere o número anterior for criado
por negligência, a pena será a de prisão até 3 anos e multa até
120 dias.
3
Se a acção referida no n.° 1 deste artigo for imputável a
título de negligência, a pena uerá a de prisão até 2 anos e multa
até 100 dias.
—

Artigo 263.°

(Violação das regras de construção)
1
Quem, no planeamento, direcção ou execução de construção,
demolição, instalação técnica em construção, ou sua modificação,
infringir as disposições legais ou regulamentares, ou ainda as regras
técnicas que no caso, segundo as normas geralmiente respeitadas ou
reconhecidas, devem ser observadas, criando desse modo um perigo
para a vida, integridade física ou para bens patrimoniais de grande
valor de outrem, será punido com prisão de 2 a 6 anos e multa de
100 a 120 dias.
2— Se o perigo referido no número anterior for criado por
negligência, a pena será a de prisão até 3 anos e multa até 120 dias.
3
Se a acção referida no n.° 1 deste artigo for imputável a
título de negligência, a pena será a de prisão até 2 anos e multa
até 100 dias.
—

—

Artigo 264.°
(Danos em aparelhagem destinada a prevenir acidentes)
1
Quem, total ou parcialmente, danificar, destruir, tirar, impos
sibilitar o uso ou, através de meios técnicos, tornar não utilizável
instalação ou aparelhagem que, em lugar de trabalho, se destina a
prevenir acidentes pessoais, características ou particulares desse tipo
—

de trabalho, criando desse modo um perigo para a vida ou integri
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dade física de outrem, será punido com prisão de 2 a 6 anos e
multa de 100 a 150 dias.

2
Se o perigo referido no número anterior for criado por
negligência, a pena será a de prisão até 3 anos e multa até 120
—

dias.
3
Se a referida no ri.0 1 deste artigo for imputável a título
de negligência, a pena será a de prisão até 2 anos e multa até
100 dias.
—

Artigo 265.0

(Perturbaçüo do funcionamento dos serviços públicos)
1
Quem impedir ou perturbar a exploração ou funcionamento
de serviços públicos de comunicações, tais como correios, telégrafo,
telefones, televisão, ou de serviço de fornecimento ao público de
água, luz, energia ou calor, d:struindo, danificando, tornando não
utilizáveis, modificando, subtraindo ou desviando coisa ou energia
que serve tais serviços, de modo a criar um perigo para a vida,
integridade física ou bens patrimoniais de grande valor de outra
pessoa, será ‘punido com prisão de 2 a 6 anos e multa de 100 a
150 dias.
2—Se o perigo a que se refere o número anterior for criado
por negligência, a pena será a de prisão até 3 anos e multa até
120 dias.
3
Se a acção referida no n.° 1 deste artigo for imputável a
título de negligência, a pena será, a de prisão até 2 anos e multa
até 100 dias.
—

—

Artigo 266.°
(Dano

011

destruiçio de instalações de interesse público)

Quem, total ou parcialmente, destruir, danificar ou tomar
não utilizáveis:
—

a) Grandes instalações para aproveitamento, produção, armaze
namento, condução ou distribuição de água, óleo, gasolina,
gás, calor, electricidade ou energia nuclear;
b) Instalações para protecção contra forças da natureza;
criando um perigo para a vida ou de grave lesão da integridade
física de outrem ou para importantes bens patrimoniais alheios, será
punido com prisão de 2 a 6 anos e multa de ‘100 a 150 dias.

2
Se o perigo referido no número anterior for criado por
negligência, a pena será a de prisão até 3 anos e multa até 120
dias.
—
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Se a acção referida no n.° 1 deste artigo for imputável a
3
título de negligência, a pena será a de prisão até 2 anos e mu1t
té 100 dias.
—

Artigo 267.°
(Agravação)
Quem, através dos crimes descritos nos artigos anteriores, causar,
com negligência, a morte ou lesão corporal grave de outrem será
punido na moldura penal que ao caso caberia, agravada de metade.
Artigo 268.°
(Desistência)
Quem, antes de os crimes referidos nos artigos anteriores terem
provocado dano considerável, remover voluntariamente o perigo por
ele criado poderá ser isento de pena e, em todo o caso, a pena que
lhe caberá será livremente atenuada.

SECÇÃO II
Dos crimes contra a saúde

Artigo 29.°
(Contaminação e envenenamento de água)
1
Quem corromper, contaminar ou poluir, por meio de veneno
ou outras substâncias prejudiciais à saúde, água que possa ser utili
zada para consumo humano, criando um perigo para a vida ou de
grave lesão da saúde ou da integridade física de outrem, será punido
com prisão de 2 a 8 anos e multa de 100 a 150 dias.
2
Se o perigo criado pelas actividades descritas no número
anterior para a saúde ou integridade física de outrem for de pequena
gravidade, ou se limitar a ameaçar número considerável de animais
domésticos ou úteis ao homem, a pena será a de prisão de 6 meses
a 2 anos ou multa até 120 dias.
Se o perigo for criado por negligência, a pena será, no caso
3
do n.° 1, a de 1 a 3 anos e multa até 100 dias e, no caso do
n.° 2, a de 6 meses a 1 ano ou multa até 60 dias.
4—Se a acção descrita nos n.°’ 1 e 2 for imputável a título de
negligência, a pena será a de prisão até 1 ano ou multa até 100
dias.
—

—

—
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5—É aplicável aos casos referidos neste artigo o disposto nos
artigos 267.° e 268.°
Artigo 270.°
(Propagaçílo de doença contagiosa)
1
Quem propagar doença contagiosa, criando um perigo para
a vida ou de grave lesão da saúde ou da integridade física de um
número indeterminado de pessoas, será punido com prisão de 1 a
5 anos e multa de 100 a 150 dias.
2—É aplicável ao crime previsto no número anterior o que
fica disposto no artigo 267.° A mesma agravação terá lugar quando
o agente actuou por baixeza de carácter ou quando causou a epi
demia por meio da difusão de gérmens bacteriológicos ou vírus.
Se a conduta descrita no n.° 1 deste artigo for imputável
3
a título de negligência, a pena será a de prisão até 1 ano e multa
até 60 dias. Tratando-se, todavia, da infracção, por médico, da
obrigação de participar doença contagiosa, a pena será a de prisão
de 6 meses a 2 anos.
—

—

Artigo 271.°
(Difusão de epizootias)
1 —Quem difundir doença, praga, planta ou animal nocivo de
natureza a causar dano a número considerável de animais domés
ticos, ou a quaisquer outros animais úteis ao homem, será punido
com prisão de 6 meses a 3 anos ou multa até 100 dias.
2—A mesma pena será aplicável a quem praticar a conduta
referida no número anterior, quando de natureza a causar dano em
grandes culturas, plantações ou florestas que lhe não pertençam.
E aplicável aos casos referidos neste artigo o disposto no
3
artigo 267.°
—

Artigo 272.°
(I)eterioração de alimentos destinados a animais)

Quem manipular, fabricar ou produzir, importar, armazenar,
puser à venda ou em circulação alimentos ou forragens destinados
a animais domésticos alheios, de forma a criar perigo para a vida
ou de grave lesão para a saúde ou integridade física dos referidos
animais, será punido com prisão até 1 ano ou multa até 100 dias.
2—Se o facto descrito no número anterior for imputável por
negligência, a pena será a de multa até 50 dias.
—
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Artigo 273.°
(Corrupção de subtâncias alimentares ou para fins medicinais)
Quem, no aproveitamento, produção, confecção, fabrico,
serviço, embalagem, transporte, tratamento ou outra qualquer activi
dade que sobre elas incida, de substâncias destinadas a consumo
alheio, para serem comidas, matigadas, bebidas, para fins medi
cinais ou cirúrgicos, as corromper, falsificar, alterar, reduzir o seu
valor nutritivo ou terapêutico, ou lhes juntar ingredientes, de forma
a criar perigo para a vida ou de grave lesão para a saúde e inte
gridade física alheias, será punido com prisão de 2 a 6 anos e multa
de 100 a 150 dias.
2— Na mesma pena incorre quem importar, dissimular, vender,
expuser à venda, tiver em depósito para venda OU, de qualquer forma,
entregar ao consumo alheio:
—

a) As substâncias que forem objecto de qualquer das actividades
referidas no número anterior;
b) As substâncias com o destino e comportando o perigo refe
rido no número anterior, na medida em que forem utilizadas
depois do prazo da sua validade ou estiverem avariadas, cor
ruptas ou alteradas pela mera acção do tempo ou do agentes
a cuja acção estão expostas.
3
Se o perigo para a saúde ou integridade física a que se
referem os números anteriores for de pequena gravidade, a pena
será a de 6 meses a 2 anos ou multa até 100 dias.
4
Se tal perigo for criado por negligência, a pena será, nos
casos dos n.°’ 1 e 2 deste artigo, a de prisão de 3 meses a 2 anos
e multa até 100 dias e, no caso do n.° 3, a de prisão até 1 ano
ou multa até 50 dias.
5
Se a conduta descrita nos números anteriores for levada a
cabo por negligência, a pena será a de prisão até 1 ano e multa
até 50 dias, nos casos dos n.°’ 1 e 2, e a de prisão até 6 meses
ou multa até 20 dias, no caso do n.° 3 deste artigo.
6
É aplicável aos casos referidos neste artigo o disposto nos
artigos 267.° e 268.°
—

—

—

—

Artigo 274.°
(Alteração de análises)
1
O médico analista ou seu empregado, eifermeiro ou empre
gado de laboratório que fornecer dados ou resultados inexactos na
elaboração de análise clínica, radiografia, electrocardiograma, ence
—

1. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 9

1023

falograma ou de qualquer outro exame ou registo auxiliar de um
diagnóstico ou tratamento médico ou cirúrgico, criando um perigo
para a vida ou de grave lesão da saúde ou da integridade física
de outrem, será punido com prisão de 6 meses a 2 anos ou com
multa de 100 a 150 dias.
2
Se o perigo criado para a saúde ou integridade física de
outrem for de pequena gravidade, a pena será a de prisão até 6
meses ou multa de 50 a 100 dias.
3—Se o perigo refcrido no n.° 1 for criado por negligência,
a pena será a de prisão até 1 ano ou multa até 100 dias.
4—Se a conduta descrita no n.° 1 for levada a cabo por negli
gência, a pena será a de prisão até 6 meses ou multa até 50 dias.
—

Artigo 275.°
(AJteraço de receituário)
1
O farmacêutico ou seu empregado que fornecer substâncias
medicinais em desacordo com o que estava prescrito na receita mé
dica, criando um perigo para a vida ou de grave lesão para a saúde
ou integridade física de outrem, será punido com prisão de 6 meses
a 2 anos ou com multa de l0j a 150 dias.
2
Se o perigo criado para a saúde ou integridade física de
outrem for de pequena gravidade, a pera será a de prisão até 6
meses ou multa de 50 a 100 dias.
3
Se o perigo referido no n.° 1 for criado por negligência,
a pena será a de prisão até 1 ano ou multa até 100 dias.
4—Se a conduta descrita no n.° 1 for levada a cabo por negli
gência, a pena será a de prisão até 6 meses ou multa até 50 dias.
5
É aplicável aos casos referidos neste artigo o disposto nos
artigos 267.° e 268.°
—

—

—

—

Artigo 276.°
(Recusa de facultativo)
—O médico que recusar o auxílio da sua profissão, em caso

de perigo para a vida ou de grave lesão para a saúde ou integridade
física de outrem, que de outra maneira não pode ser removido,
será punido com prisão de 6 meses a 4 anos e multa até 150 dias.
2
Se o perigo para a saúde de outrem for de pequena gravi
dade, a pena será a de 2 meses a 1 ano e multa até 50 dias.
3
É aplicável aos casos referidos neste artigo o disposto nos
artigos 267. e 268.°
—

—
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CAPITULO IV
Dos crimes contra a segurança das comunicações

Artigo 277.°
(Perturbação dos serviços de transporte por ar,
água e caminho de ferro)
1
Quem dificultar ou impedir os serviços do transporte por
ar, água ou caminho de ferro:
—

a) Destruindo, danificando ou suprimindo as suas instalações ou

material;
b) Colocando obstáculos ao seu funcionamento;
c) Dando falso aviso ou sinal;
cl) Praticando quaisquer actos de que possa resultar desastre e
criando, dessa forma, um perigo para a vida ou integridade
física ou para bens patrimoniais de grande valor de outra
pessoa;
será punido com pena de prisão de 4 a 10 anos e multa até 250
dias.
2---Se o perigo for causado por negligência a pena será de
prisão até 3 anos e multa até 120 dias.
3—Se a acção descrita no n.° 1 for imputável por negligência
a pena será de prisão até 2 anos ou multa até 100 dias.
4—Quem, usando de violência ou astúcia, atentafldo contra a
livre decisão do seu comandante ou da sua equipagem ou usurpando
o respectivo comando:
a) Se apossar de
b) Desviar uma
rota normal,
anos e multa

uma embarcação ou de uma aeronave em voo;
embarcação ou uma aeronave em voo da sua
será punido com a pena de prisão de 4 a 12
até 250 dias.

5
É considerada aeronave em voo aquela em que, terminado
o embarque, tenham sido fechadas as portas exteriores até ao mo
mento em que uma dessas portas seja aberta para o desembarque.
6— Quem, através dos comportamentos descritos no n.° 4 deste
artigo, se apossar de comboio em circulação ou o desviar do seu
percurso normal, será punido com a pena de prisão de 2 a 8 anos
e multa até 200 dias.
7— Quem, para preparar as infracções previstas neste artigo,
fabricar, adquirir, aetiver ou ceder a outrem arma de fogo, subs
tâncias explosivas ou quaisquer outra substância, dispostivo ou enge
nho destinados a provocar explosão ou incêndio, sërá punido com
a pena de prisão de 2
$ anos e multa até 200 dias.
—

l. Série
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8
É aplicável aos casos referidos neste artigo o disposto nos
artigos 267.° e 268.
—

Artigo 278.°
(Conduçlo perigosa de meio de transporte)
Quem conduzir aeronave, barco, comboio ou outro veículo
destinado aos serviços de transporte por via aérea, água ou terra,
não estando em condições de o fazer com segurança, criando dessa
forma um perigo para a vida ou integridade física ou para bens
patrimoniais de grande valor de outra pessoa, será punido com pri
são de 2 a 6 anos e multa de 100 a 150 dias.
2—Se o perigo a que refere o número anterior for criado por
negligência, a pena será a de prisão até 3 anos e multa até 120
dias.
3
Se a acção descrita no n.° 1 deste artigo for imputável a
—

—

titulo de negligência, a pena será a de prisão até 2 anos e multa
até 100 dias.

4—É aplicável aos casos referidos neste artigo o disposto nos
artigos 267.° e 268.°
Artigo 279.°
(Perturbação de transportes rodoviários)
Quem dificultar ou impedir a segurança rodoviária, des
truindo, danificando ou suprimindo as suas vias de comunicação ou
material circulante, obras de arte ou instalações, colocando obstá
culos ou praticando actos idóneos a causar desastre e criando, dessa
—

forma, um perigo para a vida, saúde ou integridade física de outrem
ou para bens patrimoniais alheios de grande valor, será punido
com prisão de 2 a 6 anos e multa de 50 a 100 dias.
2—Se o perigo for criado por negligência, a pena será a de pri
são até 2 anos e multa até 100 dias.

3
a conduta for imputável por negligência, a pena será a
de prisão até 2 anos e multa até 100 dias.
4
Quem, por meios violentos ou por astúcia, ou usurpando
a legítima condução, se apossar de viatura de transporte ao ser
viço de passageiros ou a desviar do seu percurso normal, será
punido com prisão de 2 a 6 anos e multa até 200 dias.
5
É aplicável aos casos referidos neste artigo o disposto nos
artigos 267.° e 26$.°
—

—

—
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Artigo 280.°

(Lançamento de projéctil contra veículo)
1
Quem arremessar qualquer projéctil contra veículo em mo
vimento, de transporte por ar, água ou terra, será punido com pri
são até 6 mses, salvo se ao facto corresonder, por outra disposição
legal, pena mais grave.
2—Ë aplicável aos casos referidos neste artigo o disposto no
artigo 267.°
—

Artigo 281.0

(Crimes praticados contra condutor ou passageiros de veículo)
1
Quem aproveitar as particulares circunstâncias de transporte
por água, ar ou terra para praticar roubo, extorção violenta ou
ataque à vida, integridade física ou liberdade dos condutores ou
dos passageircys que nele viajam será punido com prisão de 2 a 8
anos, se outra pena mais grave não for aplicável.
2—É aplicável aos casos referidos neste artigo o disposto no
artigo 267.°
—

CAPITULO V

Dos crimes contra a ordem e a tranquilidade públicas
SECÇÃO 1
Dos crimes de anfi-socialidade e assodalidade perigosa

Artigo 282.°
(Crime praticado em estado de embriaguez)
Quem, pela ingestão, voluntária ou por
bidas alcálicas ou outras substâncias tóxicas, se
de completa inimputabilidade e, nesse estado,
criminalmente ilícito, será punido com prisão até
100 dias.
—

negligência, de be
colocar em estado
praticar um acto
1 ano e multa até

2
Se o agente contou ou podia contar que nesse estado come
teria factos criminalmente ilícitos, a pena será a de prisão de 1 a
—

3 anos e multa até 150 dias.

3
A pena aplicada nunca pode, porém, ser suverior à prevista
para o facto que foi praticado pelo inimputável e o procedimento
criminal depende de queixa se o procedimento pelo crime cometido
também o exigir.
—

ORDEM DO EXRClTO N. 9

1. Série

1027

Artigo 283.°
(fornecimento de bebidas alcoólicas a embriagado
ou a ébrio habitual)
Qtiem fornecer bebidas alcoólicas a outrem que se encontre em
briagado ou a um ébrio habitual, que, por via disso, se coloca em
estado de completa inimputabilidade, vindo a realizar os pressupos
tos da punição referidos no artigo anterior, será punido com prisão
até 1 ano ou mtilta até 50 dias.
Artigo 284.°
(Utilização de menores na exploração da mendicidade)
Quem explorar menor de 16 anos, ou inimputável, utilizando-o
para mendigar, será punido com prisão de 6 mese.s a 2 anos.
SECÇÃO II
Dos crimes contra a paz pública
Artigo 285.°
(Instigação pública a um crime)
1
Quem, em reunião pública, através de meios de comuni
cação social ou por divulgação de escritos ou outros meios de
repródução técnica, provocar ou incitar a um crime determinado,
sem que à provocação se siga o efeito criminoso, será punido com
prisão de 3 meses a 3 anos, não podendo, porém, a punição exce
der aquela que caberia ao crime provocado.
2— Se à provocação se seguir o efeito criminoso, será o provo
cador punido como autor do crime praticado.
—

Artigo 286.°
(Apologia pública de um crime)
Quem recompensar ou louvar outrem, em reunião pública, atra
vés de meios de comunicação social ou por divulgação de escritos
ou outros meios de reprodução técnica, por ter praticado determi
nado facto criminoso, criando, dessa forma, o perigo de que um
crime da mesma espécie seja de novo praticado, será punido com
prisão até 6 meses e multa até 50 dias, se ao facto não couber,
por outra disposição legal, pena mtiis grave.
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Artigo 287.°
(Associações criminosas)
Quem fundar grupo, organização ou associação cuja activi
1
dade seja dirigida à prática de crimes será punido com prisão de
6 meses a 6 anos.
2
Na mesma pena incorre quem fizer parte de tais grupos,
organizações ou associações ou quem os apoiar, nomeadamente for
necendo armas, munições, instrumentos de crime, guarda ou locais
para as reuniões, ou qualquer auxilio para que se recrutem novos
elementos.
Na pena de prisão de 2 a 8 anos incorre quem chefiar ou
3
dirigir os grupos, organizações ou associações referidos nos números
anteriores.
4—As penas referidas podem ser livremente atenuadas, ou
deixar mesmo de ser aplicadas, se o agente impedir a continuação
dos grupos, organizações ou associações ou comunicar à autoridade
a sua existência a tempo de esta poder evitar a prática de crimes.
—

—

—

Artigo 288.°
(Organizações terroristas)
Quem promover ou fundar grupo, organização ou associa
1
ção terrorista será punido com prisão de 5 a 15 anos.
2— Considera-se grupo, organização ou associação terrorista
todo o agrupamento de 2 ou mais pessoas que, actuando concerta
damente, visem prejudicar a integridade e a independência nacionais
ou impedir, alterar ou subverter o funcionamento das instituições do
Estado previstas na Constituição ou forçar a autoridade pública à
prática de um acto, a abster-se de o praticar ou a tolerar que se
pratique ou ainda a intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou
a população em geral mediante a prática de quaisquer crimes:
—

a) Contra a vida, a integridade física ou a liberdade das pes
soas;
b) Contra a segurança dos transportes e comunicações, incluindo
as telegráficas, telefónicas, de radiodifusão ou de televisão;
c) De produção dolosa de perigo comum, através de incêndio,
libertação de substâncias radioactivas ou de gases tóxicos ou
asfixiantes, de inundação ou avalancha, desmoronamento de
construção, contaminação de alimentos e águas destinados
a consumo humano ou difusão de epizootias;
d) De sabotagem;

1. Série
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e) Que impliquem o emprego de bombas, granadas, armas de

fogo, substâncias ou engenhos explosivos, meios incendiários
de qualquer natureza, encomendas ou cartas armadilhadas.
3
Na pena do n.° 1 deste artigo incorre quem aderir aos
grupos, organizações ou associações terroristas referidos no número
anterior.
4—Quando um grupo, organização ou associação ou as pes
soas referidas nos n.°’ 1 e 3 possuam qualquer dos meios ifldica
dos na alínea e) do n.° 2 destinados à concretização dos seus pro
pósitos criminosos a pena será agravada de um terço nos seus limi
tes mínimo e máximo.
5—Na pena de prisão de 10 a 15 anos incorre quem chefiar
ou dirigir grupo, organização ou associação terrorista.
6— Os actos preparatórios da constituição de um grupo, orga
nização ou associação terrorista serão punidos com prisão de 2 a
$ anos.
7
É aplicável aos casos referidos neste artigo o disposto no
n.” 4 do artigo 287.°
—

—

Artigo 289.’
(Terrorismo)
Quem praticar qualquer •dos crimes referidos nas alineas a)
a d) ou com o emprego de meios referidos na alínea e), todas do
n.° 2 do artigo anterior, agindo com a intenção de prejudicar a
integridade e a independência nacionais, ou destruir, alterar ou sub
verter o funcionamento das instituições do Estado previstas na Cons
tituição ou para forçar a autoridade pública à prática de um acto,
a abster-se de o praticar, ou tolerar que se pratique ou para inti
midar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral,
será punido com a prisão de 2 a 10 anos ou na pena correspon
dente ao crime praticado, agravada de um terço nos seus limites
mínimo e máximo se for igual ou superior.
2—A cumplicidade e a tentativa são, respectivamente, equipa
radas à autoria e à consumação.
3
Se o agente abandonar voluntariamente a sua actividade,
afastar ou fizer diminuir consi;deravelmente o perigo por ela cau
sado, impedir que o resultado que a lei quer evitar se verifique,
auxiliar concretamente na recolha de provas decisivas para a iden
tificação ou a captura dos outros responsáveis, poderá a pena ser
livremente atenuada ou decretar-se mesmo a sua isenção.
—

—
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Artigo 290.0
Participaç5o em motim)
Quem tomar parte em motim público, durante o qual fo
1
rem cometidas colectivamente violências contra as pessoas ou pro
priedades. será punido com prísão até 1 ano e multa até 150 dias,
se outra pena mais grave lhe não couber pela sua participação no
crime cometido.
2— A pena será a de prisão de 3 meses a 3 anos, se o agente
provocou ou dirigiu o motim.
Se o agente se retirou do motim por ordem ou admoes3
tação da autoridade sem cometer violências, nem as ter provocado,
será isento de pena.
—

—

Artigo

291.0

(Participação em motim armado)
Os limites mínimo e máximo da pena elevar-se-ão no caso
1
do artigo anterior ao dobro se o motim for armado.
2— Considera-se armado o motim em que um dos intervenientes
é portador de arma de fogo osiensiva ou em que váris dos par
ticipantes são portadoiles de armas de fogo, ostensivas ou ocultas,
ou objectos, ostensivos ou ocultos, utilizados como armas ou tra
zidos para servir de armas.
Para efeito do número anterior nao se considera armado o
3
motim:
a) Em que as armas são trazidas acidentalmente e sem intenção
de as utilizar;
b) Quando o-s participantes qtie tragam armas irrsediatamente
se retiram ou são expulsos.
—

—

4—Quem trouxer arma sem conhecimento dos outros será pu
nido como se efectivamente participasse em motim armado.
Artigo 292.°

(Desobediência à ordem de dispersão de reunião pública)
1 —Quem não obedecer à ordem legítima de se retirar de ajun
tamento ou reunião pública, dada por autoridade competente, m
a advertência de que a desobediência é criminosa, será punido com
prisão até 1 ano e multa até 30 dias.
Se os desobedientes fonem os promotores de reunião ou
2
ajuntamento, a rena será de prisão até 3 anos e multa até 100 dias.
—

1.’ Série
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Artigo 293.°
(Ameaça com prática de crime)
Quem, através da ameaça da prática de um crime, causar alarme
ou inquietação entre a população será punido com prisão até 2 anos.
Artigo 294.°

(Abuso e simulação de sinais de perigo)
Quem utilizar abusivament sinais ou chamadas de alarme ou
de socorro ou simuladamente fizer crer que, por virtude de desastre,
de perigo ou de situação de necessickde colectiva, é exigí’el o
auxílio alheio, será punido com prisão até 1 ano e multa de 20
a 100 dias.
SECÇÃO III

Dos crimes contra sinais de identificação
Artigo 295.°
(Abuso de designações, sinais ou uniformes)
1
Quem, ilegitimamente e com intenção de fazer crer que
pertencem, empregar ou usar designações, sinais, uniformes ou trajos
próprios de função de serviço público, nacional ou estrangeiro, será
punido com prisão até 6 meses ou multa até 50 dias.
2— A pena será de prisão até 1 ano ou multa até 100 dias
se as designações, sinais ou uniformes ou trajos forem privativos de
pessoas que exerçam autoridade pública.
—

TITULO IV
Dos crimes contra o património

CAPITULO 1
Dos crimes contra a propriedade
Artigo 296.°

(Furto)
Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para
outrem subtrair coisa móvel alheia, será punido com prisão até
3 anos.
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Artigo 297.°
(Furto qualificado)
1
móvel:

—

Será punível com prisão de 1 a 10 anos quem furtar coisa

a) Com valor consideravelmente elevado;
b) Que tenha valor científico, artístico ou histórico e que se
encontre em colecções públicas ou acessíveís ao público;
c) Que possua elevada significação no desenvolvimento tecno
lógico ou económico;
d) Que, pela sua natureza, seja substância altamente perigosa;
e) Fechada em gavetas, cofres ou outros receptáculos, equipa
dos com fechaduras ou outros dispositivos especialmente des
tinados à sua segurança;
f) Particularmente acessível ao agente;
g) Transportada em qualquer veículo ou colocada em lugar des
tinado ao depósito de objectos ou transportada por passa
geiros utentes de qualquer transporte colectivo, mesmo que
a infracção tenha lugar na estação, gare ou cais respectivos.
2— Na mesma pena incorn quem praticar o furto:
a) Em lugares destinados ao culto religioso, relativamente a
objectos a ele afectos ou em cemitérios, relativamente a objec
tos religiosos ou destinados a venerar a memória dos mortos;
b) Aproveitando uma situação de abandono ou impossibilidade
de autodefesa de vítima, de desastre ou uma oportunidade
resultante de perigo comum;
c) De noite ou em lugar ermo;
d) Penetrando em edificação, habitação, ainda que móvel, esta
belecimento comercial ou industrial ou outros espaços fecha
dos, por arrombamento, escalamento ou chaves falsas, ou
tendo-se aí introduzido furtivamente ou escondido com inten
ção de furtar;
e) Habitualmente ou fazendo da sua prática, total ou parcialmente, modo de vida;
f Com usurpação de título, uniforme ou insígnia de empregado
público, civil ou militar, ou alegando falsa ordem de auto
ridade pública;
g) Trazendo, no momento do crime, armas aparientes ou ocultas;
Ii) Com o concurso de 2 ou mais pessoas.
3
Se a coisa for de insignificante valor, não haverá lugar à
qualificação.
—

(
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Artigo 298.°
(Arrombamento, escalamento e chaves falsas)
1
É arrombamento o rompimento, fractura ou destruição no
todo ou em parte, de qualquer construção, que servir a fechar ou
a impedir a entrada, exterior ou interiormente, de casa ou lugar
fechado dela dependente, ou de móveis destinados a guardar quais
quer objectos.
2—É escalamento a introdução em casa ou lugar fechado, dela
dependente, por telhados, portas, janelas, paredes ou por qualquer
construção que sirva para fechar ou impedir a entrada ou passa
gem e, bem assim, por abertura subterrânea não destinada à entrada.
3
São consideradas chaves falsas:
—

—

a) As imitadas, contrafeitas ou alteradas;
b) As verdadeiras, quando, fortuita ou sub-repticiamente, este
jam fora do poder de quem tiver o direito de as usar;
c) As gazuas ou quaisquer instrumentos que possam servir para
abrir fechaduras ou outros dispositivos de segurança.
Artigo 299.°
(Furto de coisa pertencente ao sector publico ou cooperativo)
Se a coisa subtraida pertencer ao sector público ou cooperativo,
os limites mínimo e máximo das penas previstas no artigo anterior
serão agravadas até um terço.
Artigo 300.°
(Abuso de confiança)
1
Quem, ilegitimamente, se apropriar de coisa móvel que lhe
foi entregue por título não translativo de propriedade, será punido
com prisão até 3 anos.
2—A prisão será de 1 a 8 anos:
—

a) Quando a restituição ou a reparação integral do prejuízo
causado sem dano ilegítimo de terceiro, se não façam até
ao momento de ser instaurado o procedimento criminal e o
valor da coisa for consideravelmente elevado;
b) Quando o agente recebeu a coisa em depósito imposto pela
lei em razão de ofício, emprego, profissão ou na qualidade
de tutor, curador ou depositário jndicial.
3

—

O disposto no artigo 299.° aplica-se ao abuso de confiança.
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Artigo 301.°

Restituiçiío)
Quando o objecto do furto ou da apropriação ilícita for
restituído ou tiver lugar a reparação integral do prejuízo causado,
sem dano ilegítimo de terceiro pelo agente, antes de ser instaurado
o procedimento criminal, os limites da pena serão reduzidos a
metade.
2—Tratando-se de coisas de pequeno valor, a prisão não será
superior a 6 meses, podendo mesmo o tribunal isentar o agente
da pena.
A restituição ou a reparação parcial tomar-se-ão em conta
3
na respectiva proporção.
—

—

Artigo 302.°

(Furto por necessidade e formigueiro)
1

—

supostos
dela se
dias ou
de pena
2
objectos
tidade e
cônjuge,
3
depende

—

—

Quem, por necessidade, quando se não verifiquem os pres
do artigo 35.°, subtrair coisa alheia de pequeno valor ou
apropriar ilegitimamente será punido com prisão até 45
multa até 20 dias, podendo ainda o agente ser isento
pelo tribunal.
O regime do número anterior aplicar-se-á tratando-se de
comestíveis, bebidas ou produtos agrícolas em pequena quan
de pequeno valor, para utilização imediata pelo agente, seu
parentes ou afins até 3.° grau.
Em todos os casos deste artigo, o procedimento criminal
de queixa.

Artigo 303.°
(furto familiar)
Os crimes de furto ou de abuso de confiança praticados
por um cônjuge em prejuízo do outro não são puníveis, salvo se:
—

a) Os cônjuges estiverem separados judicialmente de pessoas e
bens ou separados de facto há mais de 2 anos;
b) Estiver pendente acção de declaração de nulidade ou de anu
lação do casamento, de separação de pessoas e bens ou de
divórcio.
2— Não são igualmente puníveis os crimes referidos no número
anterior quando cometidos pelo ascendente em prejuízo do descen
dente ou quando cometidos por este em prejuízo do ascendente.

1.
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3
Os crimes previstos nos n.°’ 1 e 2 deste artigo serão, toda
via, puníveis quando o prejuízo causado for consideravelmente ele
vado, picando, no entanto, o procedimento criminal dependente de
queixa.
4—Sendo o furto ou abuso de confiança praticados contra
irmão, cunhado ou sogro, padrasto, madrasta, enteado, tutor ou
mestre, o procedimento criminal depende de queixa.
5
No caso do número anterior, quando o agente viva em
comunhão de habitaçã.o com o ofendido e o prejuízo não seja, con
sideradas as circunstâncias do caso, particularmente importante, o
tribunal poderá atenuar livremente a pena ou isentar o agente de
punição.
6— No caso de o ofendido ser menor, o direito de queixa
pertencerá a quem legalmente o represente, salvo se este for o
agente da infracção, caso em que tal direito caberá a qualquer
familiar.
—

—

Artigo 304.°

(Furto de uso de veículo)
Quem utilizar automóvel ou outro veículo motorizado, aero
nave, barco ou bicicleta contra a vontade de quem de direito será
punido com prisão até 2 anos ou multa até 50 dias, salvo se pena
mais grave for cominada para o facto em outra disposição legal.
2—Se o facto descrito no n.° 1 for cometido mediante ameaça,
constrangimento ou violéncia contra uma pessoa, a pena será agra
vada de metade nos seus limites mínimo e máximo.
Quando o agente viva em comunhão de habitação com o
3
ofendido, o facto referido no n.° 1 não será punível.
—

—

Artigo 3Q5

(Apropriaçilo ilicita em caso de acessão ou de coisa achada)
Quem se apropriar ilegitimamente de coisa alheia que entrou
na sua posse ou detenção por efeito de força natural, erro, caso
fortuito ou por qualquer maneira independente da sua vontade,
será punido com prisão até 1 ano ou multa até 90 dias.
2
A mesma pena será aplicada àquele que se apropriar ile
gitimamente de objectos alheios que haja encontrado.
3—É aplicável o regime do artigo 30l.°, mas, tratando-se de
coisa de pequeno valor, a pena não será superior a 3 meses.
4
O procedimento criminal depende de queixa.
—

—

—

1036

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 9

1. Série

Artigo 306.°
(Roubo)

1
Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou
para outrem subtrair, ou constranger a que lhe entreguem, coisa
móvel alheia, utilizando violência contra uma pessoa ou amea
çando-a com um perigo iminente para a integridade física ou para
a vida, ou pondo-a, por qualquer maneira, na impossibilidade de
resistir, será punido com prisão de 1 a 8 anos.
2—A prisão será a de 2 a 10 anos se:
—

a) Qualquer dos agentes utilizar arma ou se servir de veículo
motorizado;
b) A apropriação tiver por objecto dinheiro confiado a pessoas
profissionalmente encarregadas de o transportar, de o con
servar ou de lhe dar certo destino.
3—A prisão será, porém, de 3 e 12 anos se:
a) Qualquer dos agentes utilizar arma de fogo;
b) A pessoa sobre quem recair a ameaça ou a violência for
posta em perigo de viJa Oit, co:n dolo ou grave negligência,
forem causadas ofensas à sua integridade física ou à sua
saúde.
4— Se qualquer dos agentes causar a morte de outra pessoa
com grave negligência, a mutilar ou lhe infringir qualquer cruel
dade, a iena será a de prisão de 5 a 15 anos.
5—A pena elevar-se-á nos seus limites mínimo e máximo de
metade, quando se verifiquem, singular ou cumuiativamente, quais
quer das circunstâncias que qualifiquem o furto.

Artigo 307.°

(Violência depois de apropriaço
As penas previstas no artigo anterior serão, conforme os casos,
aplicadas àqueles que utilizarem os meios previstos no mesmo artigo
anterior para, quando encontrados em flagrante delito de furto,
conservarem ou não restituírem as coisas subtraidas ou para se exi
mirem, a si ou a algum dos seus comparticipantes, à acção da

justiça.
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Artigo 30$.°
(Dano)
Quem destruir, danificar, desfigurar ou tornar não utilizável
1
coisa alheia será punido com prisão até 2 anos ou multa até
90 dias.
2— O procedimento criminal depende de queixa.
—

Artigo 309.°
Agravação
Se o dano for praticado:
1) Com violência ou ameaça contra as pessoas ou por meio
de substâncias inflamáveis ou explosivas;
2) Em monumento público;
3) Sobre coisas:
a) Naturais ou produzidas pelo homem, oficialmente arroladas ou postas sob a protecção oficial pela lei, por motivos
científicos, artísticos, etnográfioos ou históricos;
b) Destinadas à decoração ou ao uso ou utilidade públicos;
c) Significativas para a ciência, história, desenvolvimento téc
nico, quando em edifício público, colecção ou lugar acessível
ao público;
d) Com particular importância para o desenvolvimento eco
nómico, quando funcionalmente inseridas nas unidades a
que pertencem;
4) Revelando baixeza de carácter;
será punido com prisão de 2 a 6 anos ou multa até 200 dias.
Artigo 3lO.°
(Agravação e atenuação)
A pena do artigo anterior é igualmente aplicável se o agente,
tornando não utilizável coisa alheia ou subtraindo-a sem intenção
de apropriação, quiser desse mcYdo causar um prejuízo particularmente
grave.
2— Se o prejuízo for de pequeno valor, a pena não excederá
6 meses de prisão ou 30 dias de multa, podendo também o agente
ser isento de pena.
3
O procedimento criminal depende de queixa.
—

—

1O3
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Artigo 311.°

(Usurpaçílo de coisa imóvel)
1

—

Quem, por meio de violência ou ameaça grave, invadir ou

ocupar coisa imóvel com intenção de exercer direito de propriedade,
posse, uso ou servidão não tutelados por lei, sentença ou acto
administrativo definitivo e executório, será punido com prisão até
2 anos e multa até 50 dias, se outra pena mais elevada lhe não
couber em atenção ao meio utilizado.
2— Na mesma pena incorre quem, pelos meios in±cados no
número anterior, desviar ou represar águas, sem que a isso tenha
direito, com a intenção de alcançar um benefício para si ou para
terceiros.
3
O procedimento criminal depende de queixa.
—

Artigo

3:12.0

(Alteração de marcos)
Quem, com a intenção de se apropriar, total ou parcial1
mente, de coisa inóvel alheia, arrancar, suprimir ou alterar marco,
será punido com prisão até 6 meses e multa até 25 dias.
2— Consideram-se marcos quaisquer construções, plantações, va
lados, tapumes ou outros sinais destinados a estabelecer os limites
entre diferentes propriedades, postos por decisão judicial ou com
o acordo de quem está legitimamente autorizado para o dar.
3
O procedimento criminal depende de queixa.
4—É aplicável aos crimes previstos neste artigo e nos arti
—

—

gos 308.° a 311.0 o disposto ilas artigos 30l.° e 303°

CAPÍTULO II

Dos crimes contra o património em geral

Artigo 313.°
(Burla)
Quem, com a intenção de obter para si ou para terceiro
1
um enriquecimento ilegítimo através de erro ou engano sobre fac
tos, que astuciosamente provocou, determinar outrem à prática de
—

actos que lhe causem, ou causem a outra pessoa, prejuízos patri
moniais, será punido com prisão até 3 anos.
2—É aplicável a este crime o disposto nos artigos 301.° e 303.°
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Artigo 314.0

(Burla agravada)
anos se:
A prisão será de 1 a 10
lmente à burla;
a) O agente se entregar habitua
difícil situação económica;
em
r
fica
b) A pessoa prejudicada
e não for
consideravelmente elevado
c) O valor do prejuízo for
, até
dano ilegítimo de terceiro
reparado pelo agente, sem
nto criminal.
ser instaurado o procedime

Artigo 315.°

(Burla relativa a seguros)
total ou

ber a terceiro valor
Quem receber ou fizer rece
1
parcial de um seguro:
o re
ou agravando sensivelmente
a) Provocando um resultado
erto;
—

cujo risco estava cob
sultado causado por acidente
ou da
a terceiro lesão da saúde
b) Causando a si próprio ou
lesão
da
cias
ndo as consequên
integridade física ou agrava
ente
acid
por
ada
voc
ade física pro
da saúde ou da intègrid
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anos.
será punido com prisão até 3
do ar
tância indicada na alínea c)
uns
circ
a
o-se
and
2—Verific
de 1 a 10 anos.
301.0
tigo anterior a prisão será
crime o disposto no artigo
este
É aplicável a
3
—

Artigo 3l6.

idas, alimentos, alojamento
(Burla para obtenção de beb
de transporte)
e
ou acesso a recintos meios
não pagar:
Quem, com a intenção de
cimento
entos ou bebidas em estab1e
a) Se fizer servir de alim
ia;
ústr
ind
ou
o
seu fornecimento comérci
1

—

que faz do

estalagem ou

iço de hotel, pousada,
b) Utilizar quartos ou serv
logo;
aná
outro estabelecimento
nto
rte ou entrar em qualquer reci
spo
tran
de
os
c) Utilizar mei
ço;
pre
um
de
nto
ame
pag
o
õe
público sabendo que tal sup
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e efectivamente se negar a solver
a dívida contraída, será punido
com prisão até 6 meses ou multa até
15 dias.
2— É aplicávet o disposto no artigo
302.°
Artigo 317.

(Extorso
1
Quem, com a intenção de conseguír para
si ou para terceiro
um enriquecimento ilegítimo, constrang
er outra pessoa, com violên
cias ou ameaças ou pondo-a na impo
ssibilidade de resistir, a uma
disposição patrimonial que acarrete,
para ela ou para outrem, um
prejuízo, será punido com a pena
de prisão:
—

a) De 1 a 8 anos se forem utilíztd:as violê
ncias, a vitima for
posta na impossibilidade de resistir
ou a ameaça consistir
num perigo para a vida ou de grave lesão
da saúde ou da
integridade física;
6) De 6 meses a 4 anos se a amea
ça consistir em revelar a
outrem a intenção de publicar, denu
nciar ou revelar factos
cuja divulgação pode lesar gtlavemente
a sua reputação ou
a de terceiros;
c) Até 3 anos nos restantes casos.
2
No caso da alínea a) do númeno anter
ior, a pena elevar-se-á correspondentemente, verificando-se
as circunstâncias dos n. 2,
3, 4 e 5 do artigo 306.° até aos limit
es aí estabelecidos.
3
Se a ameaça referida na alínea b)
do número anterior for
de divulgação através de meio de
comunicação social, a moldura
penal elevar-se-á de um terço.
4
Se a vítima da extorsão ou a pess
oa que haja de sofrer
o mal ameaçado se suicidar ou tenta
r suicidar-se, sendo esta cir
cunstância previsível plo agente,
a pena aplicável será a de prisão
d 2 a 10 anos.
5
Se os factos previstos no n.° 1 forem
cometidos por 2 ou
mais pessoas que actuem como grup
o organizado, a moldura peiat
elevar-se-á de metade.
—

—

—

—

Artigo 318.°
(Extorsão de documento)
Quem obtiver, como garantia de
dívida e abusaitdo da situação
de necessidade de outrem, documento
que pode dar causa a proce
dimento criminal será punido cotn
prisão até 2 anos e muita até
20 dias.
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Artigo 319h’
Infideidade
1 —Quem, tendo-lhe sido confiado, por lei ou por acto jurí
dico, o encargo de dispor de interesses patrimoniais alheios ou de
os admínistrar ou fiscalizar, intencíonalmente e com grave violação
dos deveres que assumiu, causar a tais interesses um prejuízo patri
monial importante, será punido com prisão até 1 ano e multa até
60 dias, ou só com multa até 120 dias.
2—É aplicável o disposto nos artigos 301.° e 303.°

3

—

A tentativa é punível.
Artigo 320.

(Usura)
Quem, com intenção de alcançar um benefício patrimonial
para si ou para outrem na concessão, outorga, renovação, desconto
ou prorrogação do prazo de pagamento de um crédito, explorar a
situação de necessidade, anomalia mental, inépcia, ligeireza ou rela
ção de dependência do devedor, fazendo que ele se obrigue ou pro
meta, sobre qualquer forma, a seu favor ou de terceiros, vantagem
pecuniária, que for, segundo as circunstâncias do caso, manifestamente desproporcionada com a contraprestação, será punido com
prisão até 2 anos e multa até 90 dias.
—

2— Quem, por força das circunstâncias indicadas no número
anterior, para conceder ou outorgar, renovar, descontar ou prono
gar o prazo do pagamento de um crédito, fizer com que alguém,
sob qualquer forma, se obrigue ou prometa pagar, a ele ou a ter
ceiros, juro ou quaisquer outras vantagens superiores ao limite
fixado na lei, será punido com prisão até 1 ano e multa até
45 dias.
Na mesma pena incorre quem adquirir, a qualquer título,
3
crédito da natureza indicada nos números anteriores, com a inten
ção de utilizar, a seu favor ou de terceiros, as referidas vantagens
patrímoniais usurárias.
4— A pena pode elevar-se até 3 anos de prisão e ao máximo
de multa, quando o agente:
—

a) Se empregar habitualmente à usura;

b) Dissimular as ilegítimas vantagens patrimoniais exigindo letras
ou simulando contratos;
c) Provocar, conscientemente, através da usura, a ruína patri
monial da vítima.
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Artigo 321.°
(Usura relativa a menores e incapazes)
1 —Quem, com a intenção de alcançar, para sí ou para ter
ceiro, vantagem patrimonial, abusando da situação de necessidade,
dependência, inexperiência, fraqueza de carácter ou ligeireza, de
menores, de pessoas incapazes ou portadoras de anomalia psíquica,
susceptívdl de as fazer interditar, os induzir à prática de um acto
jurídico que lhes acarrete, ou a terceiro, prejuízo patrimonial, será
punido com prisão até 2 anos e multa até 45 dias.
2
É aplicável a este artigo o disposto no n.° 4 do artigo
—

anterior.

Artigo 322.°
(Usura habitual)
Quem, fora dos casos indicados nos artigos 320.° e 32l.°, com
a intenção de obter, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial,
aproveitar a situação de dependência, inexperiência, estado mental,
fraqueza de carácter ou ligeira de outrem, para obter a promessa
ou concessão, para si ou para terceiro, de uma prestação em ma
nifesta desproporção, no tempo do negócio, com a respectiva contraprestação, será punido com prisão até 1 ano e multa até 30 dias,
se o agente fizer modo de vida de tais actividades ou se entregar
habitualmente a elas.
Artigo 323.°

«senção de pena)
As condutas previstas nos artigos 320.° a 322.° não são puníveis
se o agente, antes de contra ele ser instaurado procedimento cri
minal:
a) Renunciar à entrega da vantagem ou benefício patrimonial
pretendidos;
b) Renunciar ou entregar o que recebeu a mais do que, sem
o excesso usurário, devia ter recebido, acrescido da taxa
legal desde o dia em que recebeu as vantagens patrimo&ais
usurárias;

c) Modificar o negócio, de acordo com a outra parte, em har
monia com as regras de boa fé.

1. Série
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CAPITULO III

Dos crimes contra direitos patrimoniais
Artigo 324.°

(frustração de créditos)
O devedor sujeito a uma execução já instaurada que des
1
truir, danificar ou fizer desaparecer parte do seu património, para
dessa forma intenci’ortalmente frustrar, total ou parcialmente, a sa
tisfação de um crédito de outrem, será punido, se a sua insolvência
vier a ser declarada, com prisão até 1 ano.
2— O terceiro que jraticar o facto com o conhecimento ou a
favor do devedor, se este vier a ser declarado insolvente, será punido
com prisão até 6 meses e multa até 90 dias.
—

Artigo 325.°
(Falência dolosa)
O devedor comerciante que com a intenção de prejudicar os
seus credores:
—

a) Destruir, danificar, inutilizar ou fizer desaparecer parte do
seu património;
1) Diminuir ficticiamente o seu activo, dissimulando objectos,
invocando dívidas supostas, reconhecendo créditos fictícios,
incitando terceiros a apresentá-los ou simulando, por qual
quer outra forma, uma situação patrimonial inferior à rea
lidade. particuiarmente por meio de contabilidade inexacta
ou de falso balanço;
c) Para retardar a falência, comprar mercadorias a crédito, com
o fim de as vender ou utilizar em pagamento por preço
sensivelmente inferior ao corrente;
será punido, se vier a ser declarado em estado de falência, com
prisão até 5 anos.
2—A mesma pena será aplicada ao concordado que não jus
tificar a regular aplicação dada aos valores do activo existentes à
data da concordata.
3
Qualquer terceiro que, com conhecimento do devedor ou
em seu benefício, praticar os factos referidos no a.° 1 deste artigo,
se o estado de falência vier a ser declarado, será punido com pri
são até 2 anos.
—
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Artigo 326.°
(Falência por negligência)
1
O devedor comerciante que, por grave incúria ou impru
dência, prodigalidade ou despesas manif’estamente exageradas, espe
culações ruinosas, ou grave negligência de exercício da profissão,
—

criar um estado de falência, se esta vier efectivamente a ser decla
rada, será punido com prisão até 1 ano e multa até 100 dias.

2— Aos factos indicados no número anterior é equiparado o
caso do devedor que vier a ser declarado falido, quando tenha dei
xado de cumprir as disposições que a lei estabelece para a regula
ridad’e da escrituração e das transacções comerciais, salvo se a exi
guidade do comércio e as rudimentares habilitações literárias do
falido o relevarem do não cumprimento dessas disposições.
3
O procedimento criminal depende de queixa, que deve ser
exercida dentro de 3 meses a partir da declaração de falência.
4— O direito de queixa não poderá er exercido pelo credor
que tiver induzido o falido a contrair levianamente dividas, a fazer
despesas exageradas, a dedicar-se a especulações ruinosas ou que
o tiver explorado usurariamente.
—

Artigo 327.°
fFavorechnento de credores)
O devedor que, conhecendo a sua situação de insolvência e
com a intenção de favorecer certos credores em prejuízo de outros,
solver dívidas ainda não vencidas ou as solver de maneira diferente
do pagamento em dinheiro ou valores usuais, ou der garantias para
as suas dívidas a que não era obrigado, será punido com prisão

até 2 anos ou até 1 ano, conorme venha a ser declarado em estado
de falência ou de insulvênvia.
Artigo 328.

(Perturbação de arrematações)
Quem, com a intenção de impedir ou prejudicar os resultados
de arrematação judicial ou qualquer outra arrematação pública auto
rizaca ou imposta pela lei, bem como de concurso regido pelo
direito público, conseguir por meio de dádivas, promessas, violên
cias ou ameaças graves, que alguém não lance ou não concbrra,
ou que de alguma forma se prejudique a liberdade dos respectivos
actos, será punido com prisão até 2 anos ou multa até 120 dias,

sem prejuízo da pena mais grave que às violências ou ameaças
couber.

I. Série
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Artigo 329.°

(Receptaço)
Quem, com a intenção de obter, para si ou para terceiro,
vantagem patrimonial, dissimular coisa que foi obtida por outrem,
mediante um facto criminalmente ilícito contra o património, a
receber em penhor, a adquirir por qualquer titulo, a detiver, con
servar, transmitir ou contribuir para a transmitir, ou de qualquer
forma assegurar, para si ou para terceiros, a sua posse, será punido
com prisão até 4 anos e multa até 100 dias.
2— Se o agente fizer modo de vida da receptação ou a pra
ticar habitualmente, a pena será a de prisão de 1 a 6 anos e multa
até 120 dias.
Quem, sem previamente se ter assegurado da sua legítima
3
—

—

proveniência, adquirir ou receber, a qualquer título, coisa que, pela
sua qualidadde ou pela condição de quem lhe oferece ou pelo mon

tante do preço proposto, faz razoavelment’e suspeitar que ela pro
vém de actividade criminosa, srá punido com prisão até 1 ano
ou multa até 50 dias.
Artigo 330.°
(Auxílio material ao criminoso)
Quem auxiliar outrem a aproveitar-se do benefício de coisa
obtida, através de crime contra o património, será punido com pri
são até 2 anos ou m.flta até 90 dias.
—

2—São aplicáveis as disposições dos artigos 301.° a 303.
Artigo 33:1.°
(Âmbito do objecto da receptação e do favorechnento
ou auxílio material a criminoso)
São equiparados às coisas referidas nos artigos 329.° e 330.°

os valores ou produtos com elas directamente obtidos.
CAPITULO IV
Dos crimes coiitra o sector público ou cooperativo
agravados pela qualidade do agente
Artigo 332.°
(Apropriação ilegítima de bens do sector público
ou cooperativo)
Quem, por força do cargo que desempenha detiver a admi
nistração, gerência, ou simples capacidade de dispor relativamente
—
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a bens do sector público ou cooperativo, e deles ilegitimamente se
apropriar ou permitir, intencionalmente, que outrem ilegitimamente
se aproprie, será punido com a pena que ao respectivo crime corres
ponde, agravada de metade nos seus limites mínimo e máximo.
2— A tentativa é punível.
Artigo 333.°

(Administração danosa em unidade económica
do sector público ou cooperativo)
Quem, infringindo intencionalmente as normas de controle
1
ou as regras económicas de uma gestão racional, provocar um dano
material em unidade económi.zt do sector público ou cooperativo,
será punido com pena de prisão até 4 anos.
2—A punição não terá lugar se o dano se verificar contra a
expectativa do agente.
Se o dano patrimonial for de valor consideravelmente eLe
3
vado, a pena de prisão será de 2 a 6 anos.
Se o dano patrimonial for de valor insignificante, a pena
4
será a de prisão até 6 meses e multa até 90 dias, podendo, toda
via, o juiz, segundo as circunstâncias do caso, isentá-lo da pena.
—

—

—

TITULO V
Dos crimes contra o Estado
CAPITULO 1

Dos crimes contra a segurança do Estado
SECÇÃO 1
Dos crimes contra a soberania nacional
SUBSECÇÃO 1
Dos crimes contra a independência e integridade nacionais
Artigo 334.°
(Traição à Pátria)
Quem, por meio de vic1ência, ameaça de violência ou com
auxílio estrangeiro:
a) Tentar separar da Mãe-Pátria, ou entregar a país estrangeiro
ou submeter à soberania estrangeira, todo ou parte do terri
tório português;

1. Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 9

1047

b) Ofender ou puser em perigo a independência do País;
será punido com prisão de 15 a 2G anos.
Artigo 335.°

(Serviço militar em forças armadas inimigas)
1—Quem, sendo português, tomar armas de baixo de bandeira
de nação estrangeira contra Portugal será punido com prisão de
10 a 20 anos.
2— Se antes das hostilidades ou da declaração de guerra o
criminoso estiver ao serviço do Estado inimigo com autorização
do Governo Português poderá a pena ser-lhe reduzida para a de
prisão de 1 a 5 anos.
3
Não é punível quem, estando no território de Estado ini
migo antes da dec]araço de guerra ou das hostilidades, for forçado
pelas leis militares desse Estado inimigo a tomar armas debaixo de
bandeira estrangeira contra Portugal.
—

Artigo 336.°

(Inteligências com o estrangeiro para provocar a guerra)
Quem tiver inteligências com governo de Estado estrangeiro,
com um partido, associação, instituição ou grupo estrangeiro, ou
—

com algum dos seus agentes, com a intenção de promover ou pro
vocar uma guerra ou acção armada contra Portugal, será punido
com prisão de 10 a 20 anos. A pena reduzir-se-á para a de prisão
de 3 a 10 anos se o efeito se não seguiu.
2—Se o agente praticar a acção descrita no número anterior
com a intenção de provocar actos de represália ou hostilidades con
tra interesses essenciais de Portugal nos domínios diplomático, militar,
social ou económico, a pena será de prisão de 3 a 10 anos, redu
zindo-se para a de 1 a 5 anos se o efeito se não seguiu.

Artigo 337.°
(Provocação à guerra ou à represália)
1
Quem, sendo português, estracgeiro ou apátrida residente
em Portugal, conscientemente, por quaisquer actos não autorizados
pelo Governo Português, expuser o Estado Português a uma decla
ração de guerra ou a uma acção armadia, será punido com prisão
—
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de 3 a 10 anos, podendo a pena reduzir-se, se o efeito se não
seguiu, para a de prisão de 1 a 2 anos.
2— Se os actos referidos no número anterior forem apenas idó
neos a expor a represálias de potência estrangeira interesses essen
ciais d’e Portugal nos domínios diplomático, militar, social ou eco
nómico, a pena será a de prisão de 2 a 6 anos, podendo reduzir-se
para a de 6 meses a 2 anos se os actos de represália não vierem
a ter lugar.

Artigo

338.0

(Inteligências com o estrangeiro para consfranger
o Estado Português
Quem tiver inteligências com um governo de um Estado
1
estrangeiro, com partido, associação, instituição ou grupo estrangeiro
ou com algum dos seus agentes, com intenção de constranger o
Estado Portiuguês a:
—

a) Declarar a ‘guerra;
b) Não declarar ou não manter a neutralidade;
c) Deciarar ou manter a neutralidade;
d) Sujeitar-se à ingerência de Estado estrangeiro nos negócios
portugueses de natureza a pôr em perigo a independência
ou integridade de Portugal;
será punido com prisão de 2 a 8 anos.
2—Quem, com a intenção referida no número anterior, publi
camente, fizer ou divulgar afirmações que sabe serem falsas ou
grosseiramente deformadas, será punido com prisão de 1 a 5 anos.
Na pena prevista no número anterior incorre quem, directa
3
ou indirectamente, receber ou aceitar promessa de quaisquer dádivas
para facilitar a ilegítima ingerência estrangeira ros negócios portu
gueses, dirigida a pôr em perigo a independência ou integridade
de Portugal.
—

Artigo 339.°
(Ajuda a forças armadas fnhnigas)
Quem, sendo português, estrangeiro ou apátrida residente em
Portugal, em tempo de guerra ou de acção armada contra Por
tugal, com a intenção de favorecer ou ajudar a execução de opera
ções militares do inimigo contra Portugal ou de causar prejuízo à
defesa militar portuguesa, tiver com o estrangeiro, directa ou indirec
tamente, quaisquer enteadimentos ou praticar quaisquer actos com
vista aos mesmos fins será punido com prisão de 5 a 15 anos,
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podendo rdduzir-se à de 2 a 5 anos se o fim não for atingido ou

o auxílio ou prejuízo for pouco significativo.
Artigo 340.°
(Auxílio a medidas hostis a Portugal)
Quem, sendo português, estrangeiro ou apátrída residente em
Portugal, tiver, directa ou indirectamente, quaisquer entendimentos
com o estrangeiro ou praticar quaisquer actos destinados a favo
recer a execução de medidas hstis ou de represálias de potências
estrangeiras contra interesses essenciais de Portugal nos domínios
diplomático, militar, social ou económico será punido com prisão
de 2 a 10 anos, podendo reduzir-se à de 6 meses a 5 anos se os
fins não forem atingidos ou o auxílio for pouco significativo ou
importante.

Artigo 341.°
(Campanha contra o esforço de guerra)
Quem, sendo português, estrangeiro ou apátrida residente em
Portugal, fizer ou reproduzir, publicamente, em tempo de guerra,
afirmações que sabe serem falsas ou grosseiramente deformadas, com
intenção de impedir ou perturbar o esforço de guerra de Portugal
ou de auxiliar ou fomentar as operações inimigas, será punido com
prisão de 1 a 5 anos.
Artigo 342.°
(Sabotagem contra a defesa nacional)
1
Quem, com a consciência de que pode preji.alicar ou pôr
em perigo a defesa nacional, destruir ou danificar, no todo ou
em parte, mesmo que temporariamente, quaisquer obras militares
ou materiais próprios das forças armadas ou ainda vias e meios
—

de comunicação, transmissão ou transporte, estaleiros, instalações
portuárias, fábricas ou depósitos será punido com prisão de 3 a
10 anos.
2— Quem, com a intenção de praticar os actos previstos no
número anterior importar, fabricar, guardar, comprar, vender, ceder
ou adquirir por qualquer título, distribuir, transportar, detiver ou
usar armas proibidas, engenhos ou substâncias explosivas ou capazes
de produzir explosões nucleares, radioactivas ou próprias para a
fabricação de gases tóxicos ou asfixiantes, será punido com prisão
de 2 a 8 anos.
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Artigo 343.°
(Violação de segredrs de Estado)
1
Quem, pondo em perigo os interesses do Estado Portugu
relativos à sua segurança ou à condução da sua política externa,
transmitir, tornar acessível a pessoas não autorizadas ou tornar pú
blicos factos ou documentos, planos ou outros objectos ou conhe
cimentos, nomeadamente de modelos, de fórmulas ou de quaisquer
notícias sobre eles, que devem, em nome daqueles interesses, man
ter-se secntos relativamente a potências estrangeiras, será punido
com prisão de 3 a 10 anos.
2— A mesma pena será aplicada a quem, pondo em perigo os
interesses referidos no número anterior, destruir, subtrair ou falsi
ficar ou deixar destruir, subtrair ou falsificar documentos, planos
ou outros objectos no mesmo número indicados.
3 —A prisão poderá elevar-se até 15 anos se o agente, com
o facto, violar um particular dever, que as suas funções lhe impõem,
de guardar os segredos de Estado ou os objectos referidos nos nú
—

meros anteriores.
4— A prática por negligência dos factos referidos nos 2 pri
meiros números será punida com prisão de 6 meses a
anos, se
o agente tinha acesso aos objectos ou aos segredos de Estado em
razão das funções ou serviço que exercia ou de missão que lhe
foi conferida por autoridade competente.

Artigo 344.°
(Espionagem)
1
Quem colaborar com governo ou organização, associação
ou serviço de informações estrangeiros ou com algum dos seus agen
tes, com a intenção de ptaticar algum dos factos referidos no
artigo anterior será punido com prisão de 6 a 10 anos.
2—A mesma pena será aplicada a quem, conscientemente, re
crutar, acolher ou receber o agente que pratique os factos referidos
no artigo anterior ou no n.° 1 deste artigo ou, de qualquer modo,
favorecer a prática Lde tais factos.
3—A prisão poderá elevar-se até 15 anos se o agente, com
o facto, violar um particular dever, que as suas funções lhe impõem,
de guardar os segredos de Estado ou os objectos referidos no nú
mero anterior.
—
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Artigo 345.°
(Falsificação, destruição ou subtracção de meios de prova
de interesse nacional)
Quem falsificar, subtrair, destruir, inutilizar, fizer desapa
recer ou dissimular meio de prova sobre factos referentes a relaç6es
entre Portugal e um Estado estrangeiro ou urna organização inter
nacional, pondo em perigo direitos ou interesses nacionais, será
punido com a prisão de 2 a 8 anos.
2
Se a acção ue traduzir em arrancar, deslocar, colocar falsamente, tornar irreconhecível ou, de qualquer forma, suprimir marcos,
balizas ou outros sinais indicativos dos limites do território por
tuguês, a pena será a de prisão até 3 anos.
—

—

Artigo 346.°

(Infidelidade diplomática)
1
Quem, representando oficialmente o Estado Português, con
duzir negócio de Estado com governo estrangeiro ou organização
internacional, com a consciência ou a intenção de causar prejuízo
a direitos ou interesses nacionais, será punido com prisão de 2 a
$ anos.
2
A mesma pena será aplicada ao representante oficial do
Estado Português que perante Estado estrangeiro ou organização
internacional, com a consciência ou a intenção referidas no número
anterior, tomar compromisses para que não esteja devidamente auto
rizado em nome de Portugal.
—

Artigo 347.°
(Violação da confiança de representantes de Portugal
junto de Estado estrangeiro ou organização internacional)
Quem. representando oficialmente o Estado Português junto
de Estado estrangeiro ou organização internacional, praticar actos
contra ordem ou orientação oficial ou der obre certos factos, com
a intenção de induzir em erro o Governo Português, informações
falsas será punido com prisão de 6 meses a 3 anos.
2— O procedimento criminal depende de participação do Governo
Português.
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Artigo 348.°
(Correspondência e comércio em tempo de guerra com súbdito
ou agente de Estado inimigo)
Quem em tempo ‘de guerra, violando proibições legais:
a) Mantiver correspondência com súbdito ou agente de Estado
inimigo;
b) Fizer, directa ou indirectamente, comércio com súbdito ou
agente de Estado inimigo;
será punido com prisão até 5 anos.
Artigo 349.’

(Usurpação da autoridade pública portuguesa)
1 —Quem exercer no País i favor de Estado estrangeiro ou
dos seus agentes actos que saiba serem privativos da autoridade
pública portuguesa será punido com prisão de 6 meses a 5 anos.
2—A mesma ‘ena, agravada, será aplicada a quem em terri
tório nacional praticar factos conducentes à entrega ilícita de qual
quer pessoa, nacional ou estrangeira, a Estado estrangeiro, a agentes
deste ou qualquer entidade pública ou particular existente nesse
Estado usando para tais fin de iolência ou fraude, salvo se ao
facto for plicável por outra disposição legal pena mais grave.
‘

SUBSEcÇÃO II
Dos crimes contra a capacidade militar e defesa nacionais
Artigo 350.°
(Mutilação para isenção de serviço militar)
Quem, mediante mutilação ou qualquer outro meio, inten
cionalmente, se tornar ou fizer tornar, definitiva ou temporariamente,
no todo ou em parte, incapaz para cumprir as obrigações do serviço
militar será iunido com prisão de 6 meses a 3 anos.
2— Na mesma pena incorre quem, intencionalmente, tornar
outrem, com o seu consentimento, definitiva ou temporariamente,
total ou parcialmente, incapaz para cumprir as obrigações do ser
viço militar.
—

1.’ Série
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Artigo 351.’

(Emigração para se subtrair ao serviço militar)
Quem, com a intenção

para país estrangeiro

será

de subtrair ao serviço militar, se passar
punido com prisão até ‘1 ano.
Artigo 352.’

(Desenhos, fotografias e outras actividades contra
a defesa nacional)
Quem, com a intenção de subtrair ao serviço militar, se nacio
nal, executar, sem a devida autorização, desenhos, fotografias ou
operações de filmagem de fortificações, estabelecimentos, obras, vias
de comunicação, barcos, veículos, aeronaves, portos, arsenais, lugares
ou instrumentos militares ou destinados à defesa nacional será punido

com prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave não couber por força
de outra disposição legal.
SUBSECÇÃO III

Dos crimes contra Estados estrangeiros
ou organização internacional
Artigo 353.’
(Ofensas a representantes de Estado estrangeiro
ou de organização internacional)
Quem atentar contra a vida, a integridade física, a liberdade
ou a honra de representante de Estado estrangeiro ou de organiza
ção internacional, encontrajido-se o ofendido em Portugal no desem
penho de funções oficiais, será punido com a pena prevista para
o respectivo crime, agravada de um terço nos seus limites mínimo

e máximo.

Artigo 354,0

(Ultraje de símbolos estrangeiros)

ou

Quem, publicamente, por palavras, gestos, divulgação de escritos
outros meios de comunicação com o público, injuriar a bandeira

oficial ou outro símbolo de soberania de Estado estrangeiro ou
símbolo de organização internacional de que Portugal faça parte
será punido com prisão até 18 meses ou multa até 100 dias.

ORDEM DO EXËRCI1O N.° 9

1054

1. Série

Artigo 355.°
(Condições de punibilidade)
As disposições desta subsecção só se aplicam quando, cumu
1
lativamente, se verificarem as seguintes condições:
—

a) Tratar-se de Estados com os quais Portugal mantenha relações
diplomáticas, e desde que haja reciprocidade no tratamento
penal de tais factos, no momento da sua prática e do seu
julgamento;
b) Participação do Governo Português para instaurar o proce
dimento criminal.

2— No caso de ofensa à honra, é ainda necessário que a par
ticipação referida na alínea b) do número anterior seja requerida
pelo governo estrangeiro ou pelos representantes das respectivas orga
nizações internacionais.

SECÇÃO II
Dos crimes contra a realizaçíio do Estado de direito
Artigo 356.°
(Alteração violenta do Estado de direito)
1
Quem, por meio de violència ou ameaça de violência, tentar
destruir, afterar ou subverter o Estado de direito constitucionalmente
estabelecido será ‘punido com prisão de 5 a 10 anos.
2—Se o crime descrito no número anterior for cometido por
meio de violência armada, a prisão será de 5 a 15 anos.
—

Artigo 357.°
(Incitamento à guerra civil)
Quem, publicamente, incitar habitantes do território portu
guês ou quaisquer forças militares ou militarizadas ao serviço de
Portugal à guerra civil ou à prática dos factos previstos no artigo
sinterior será punido com prisão de 2 a 8 anos.
2—Se os factos descritos no número anterior forem acompanha
dos de distribuição de armas, a prisão será de 5 a 10 anos.
—
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Artigo 358.

(Atentado contra o Presidente da República)
1

—

Quem atentar contra a vida, a integridade física ou a liber

dade do Presidente da República, ou de quem constitucionalmente
o substituir, será punido com prisão de 5 a 15 aros, se ao facto

não couber pena mais grave por força de outra disposição legal.
2—As penas previstas para a censumação dos crimes referidos
no número anterior serão agravadas de um terço nos seus limites
mínimo e máximo.
Artigo 359.°
(Sabotagem)
Quem destruir, impossibilitar o funcionamento ou desviar dos
seus fins normais, total ou parcialmente, definitiva ou tempora
riamente, meios ou vias de comunicação, instalações de serviços
públicos ou destinadas ao abastecimento e satisfação das necessidades
gerais e impreteríveis da população, com a intenção de destruir,
alterar ou subverter o Estado de direito constitucionalmente esta
belecido, será punido com prisão de 3 a 10 anos.
Artigo 360.
(Sequestro e rapto contra membro de órgão de soberania
ou órgão de governo próprio das regiões autónomas)
Quem sequestrar ou raptar membro de órgão de soberania,
1
ministros da República ou membro do governo próprio das regiões
autónomas será punido com prisão de 5 a 110 anos.
2—A prisão elevar-se-á até 15 anos se a privação da liberdade
for precedida ou acompanhada de alguma das circunstâncias pre
vistas no n.° 2 do artigo l60.°
3—A prisão será de 10 a 20 anos quando da privação da liber
dade resultar a morte da vítima.
—

Artigo 361.°

(Armas proibidas, engenhos ou substâncias explosivas)
Quem, com a intenção de destruir, alterar ou subverter o
1
Estado de direito constitucionalmente estabelecido, importar, fabricar,
preparar, guardar, comprar, vender, ceder ou adquirir por qualquer
título, distribuir, transportar, detiver ou usar armas proibidas, enge
—
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nhos, substâncias explosivas ou capazes de produzir explosões nuclea
res, radioactivas ou próprias para a fabricação de gases tóxicos ou
asfixiantes será punido com prisão de 2 a 6 anos.
2
Quem, com a intenção referida no número anterior, furtar
ou roubar, ou conscientemente detiver em seu poder, substâncias
ou engenhos explosivos ou semelhantes, ou armas ou equipamentos
de comunicação, considerados de uso exclusivo das forças armadas
ou das forças militarizadas, será punido com prisão de 2 a $ anos.
3
A cumplicidade e a tentativa são, respectivamente, equipa
radas, à autoria e à consumação.
—

—

Artigo 362.°

(Ofensa à honra do Presidente da República)
Quem injuriar ou ofender a honra e consideração devidas
ao Presidente da República, ou a quem constitucionalmente o subs
tituir, será punido com prisão até 3 anos.
2
Se a injúria, ou a ofensa, for feita por meio de palavras
proferidas publicamente, de publicação de escritos ou de desenho
ou por qualquer meio técnico de comunicação com o público, a
prisão será de 6 meses a 3 anos.
—

—

Artigo 363.°

(Ultraje à República, órgãos de soberania, regiões autónomas
e seus órgãos de governo próprio e às forças armadas)
Quem, com a intenção de destruir, alterar ou subverter o Estado
de direito constitucionalmente estabelecido, em reunião pública ou
por divulgação de escritos ou outros meios de comunicação com
o público, injuriar a República, os órgãos de soberania, os ministros

da República, as regiões autónomas e os seus órgãos de governo
próprio ou as forças armadas, por maneira a fazer perigar o pres
tígio do Estado ou das instituições democráticas, será punido com
prisão de 6 meses a 3 anos.
Artigo 364.°

(Incitamento à desobediência colectiva)
1
Quem, com a intenção de destruir, alterar ou subverter o
Estado de direito constitucionalmente estabelecido, incitar, publica
mente, à desobediência colectiva de leis de ordem pública ou ao
não cumprimento de deveres inerentes às funções públicas será
punido com prisão até 2 anos.
—
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2—Na mesma pena incorre quem, com a intenção referida no
número anterior:
a) Divulgar, em reunião pública ou por qualquer meio de comu
nicação com o público, notícias falsas ou tendenciosas sus
ceptíveis de provocarem alarme ou inquietação na população;
b) Tentar provocar, pelos meios referidos na alínea anterior,
divisões no seio das forças armadas, entre estas e as forças
militarizadas ou entre qualquer destas e os órgãos de sobe
rania;
c) Incitar à ]uta política pela violência.

Artigo 365.
(Campanha no estrangeiro)
Quem, no estrangeiro, desenvolver campanha ou propaganda
com a intenção de destruir, alterar ou subverter violentamente o
Estado de direito constitucionalmente estabelecido será punido com
prisão até 3 anos, se ao facto não couber pena mais grave por
força de outra disposição legal.

Artigo 366.°
(Ligações com o estrangeiro)
Quem, com a intenção de destruir, alterar ou subverter o Estado
de direito constitucionalmente estabelecido, se puser em ligação com
governo de Estado estrangeiro, com partido, associação, instituição
ou grupo estrangeiro ou com algum dos seus agentes para:
1) Receber instruções, directivas, dinheiro ou valores que o repre
sentem;
2) Colaborar em actividades consistindo:
a) Na recolha, preparação ou divulgação pública de notícias
falsas ou grosseiramente deformadas;
b) No aliciamento de agentes ou em facilitar aquelas activi
dades, fornecendo local para reuniões, subsidiando-as ou
fazendo a sua proaganda;
c) Em promessas ou dádivas;
d) Em ameaçar outra pessoa ou utilizar fraude contra ela;
será punido com prisão de 6 meses a 5 anos, se ao facto não cou
ber pena mais grave por força de outra disposição legal.
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Artigo 367.°

(Ultraje de símbolos nacionais e regionais)
Quem, publicamente, por palavras, gestos ou por divulgação de
escritos ou por outros meios de comunicação com o público, injuriar
a República, a Bandeira ou o Hino Nacionais, as armas ou emble
mas de soberania portuguesa, bem como as regiões aut5nomas, as
bandeiras ou os hinos regionais, as armas ou emblemas da respec
tiva autonomia, ou faltar ao respeito que lhes é devido será punido
com prisão até 2 anos ou multa até 200 dias.
Artigo 36$.°
(Coacção contra órgãos constitucionais)
Quem, por meio de violència ou ameaça de violência, impe
dir ou constranger o livre exercício das funções dos órgãos de
soberania, dos ministros da República e dos órgãos de governo pró
prio das regiões autónomas, será punido com prisão de 2 a 8 anos,
se ao facto não couber pena mais grave por força de outra dis
posição legal.
2—Na pena de 1 a 4 anos incorre quem, utilizando os meios
referidos no número anterior, tentar impedir ou constranger o livre
exercício das funções do ministro da República, das assembleias
legionais ou dos governos regionais, bem como do Provedor de
Justiça.
3
Se os factos descritos no n.° 1 forem praticados contra os
órgãos das autarquias locais, a prisão será de 3 meses a 2 anos.
4
Quando os factos descritos no o.° 1 forem cometidos con
tra um membro dos órgãos referidos no n.° 1, a prisão será de
1 a 5 anos. Se forem cometidos contra um membro dos órgãos
referidos no n.° 2 a prisão será de 6 meses a 3 anos. Se forem
cometidos contra um membro dos órgãos referidos no n.° 3, a pri
são será até 1 ano.
—

—

—

Artigo 369.°
(Perturbação do funcionamento dos órgãos constitucionais)
Quem, com tumultos, desordens ou vozearias, perturbar
ilegitimamente o funcionamento dos órgãos referidos no artigo ante
rior, não sendo seu membro, será punido com prisão até 3 anos.
2— Na mesma pena incorre quem, pelos meios referidos no
número anterior, perturbar ilegitimamente o exercício das funções
de qualquer dos membros dos órgãos da soberania ou dos titulares
dos cargos também aí referidos.
—
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Artigo 370.°
(Falsidade na inscrição de eleitor)
1
Quem provocar a sua inscrição no recenseamento eleitoral,
fornecendo elementos falsos, será punido com prisão até 1 ano e
multa até 50 dias.
2— Na mesma pena incorre quem inscrever outrem no recen
seamento eleitoral, sabendo que ele não tem o direito de aí se ins
crever, ou impedir a inscrição de alguém que sabe ter direito a
inscrever-se ou, por qualquer outro modo, falsificar o recenseamento
eleitoral.
—

Artigo 371.°
(Falsificação de cartão de eleitor)
Quem, com intuitos fraudulentos, modificar ou substituir cartão
de eleitor será punido com prisão até 3 anos e multa até 100 dias.
Artigo 372.°

(Obstrução a inscrição)
Quem, por violência, ameaça ou artifício fraudulento, determinar
um eleitor a não se inscrever no recenseamento eleitoral ou a ins
crever-se fora da unidade geográfica ou do local próprio ou para
além do razo será punido com prisão até 1 ano e multa até 50
dias, se pena mais grave não for aplicável por força de outra dis
posição legal.
Artigo 373.°

(Falsificação de cadernos de recenseamento)
Quem conscientemente, por qualquer modo, violar, substituir,
1
destruir ou alterar os cadernos de recenseamento será punido com
prisão até 3 anos e multa até 120 dias.
2—A mesma pena será aplicada aos membros da comissão
recenseadora que, com intuitos fraudulentos, não procedam à elabo
ração e correcção dos cadernos do recenseamento.
—

Artigo 374°

(Perturbação de assembleia eleitoral)
Quem, por meio de violência, ameaça de violência ou partici
pando em tumultos, desordens ou vozearias impedir ou perturbar
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gravemente a realização, funcionamento ou apuramento de resultados
de assembleia ou colégio eleitoral destinados, nos termos da lei, à
eleição dos árgãos de soberania, de regiões autónomas e de autar
quias locais será punido com prisão até 3 anos e multa de 50 a
100 dias.
Artigo 3 750

(Fraude nas eleições)
1
Quem nas eleições referidas no artigo anterior votar em
mais de uma secção ou assembleia de voto, mais de uma vez ou
com várias listas na mesma secção ou assembleia, ou actuar por
qualquer forma que conduza a um falso apuramento de escrutínio,
será punido com prisão até 2 anos e multa de 20 a 60 dias.
—

2
Na mesma pena incorre quem falsear o apuramento, a
publicação ou a acta oficial do resultado da votação.
3
A tentativa é punível.
—

—

Artigo 376.°

(Coacção de eleitor)
Quem, nas eleições referidas no artigo 374.°, com violência,
ameaça de violência ou de grave dano patrimonial ou profissional,
impedir um eleitor de exercer o seu direito de voto ou o forçar
a votar num certo sentido será punido com prisão até 3 anos e
multa de 50 a 100 dias, se pena mais grave não for aplicável por
força de outra disposição legal.

Artigo 377.°

(Fraude e comipção de eleitor)
Quem, nas eleições referidas no artigo 314.°, por -meio de
1
notícias falsas, boatos caluniosos ou através de artifícios fraudulen
tos, impedir que um eleitor vote será punido com prisão até 1 ano
e multa até 50 dias.
2—N’a mesma pena incorre:
—

a) Quem comprar ou vender um voto para as eleições referidas
no mesmo artigo;

b) Quem, não pertencendo a forças públicas devidamente auto
rizadas, entrar armado em qualquer assembleia ou colégio
eleitoral.

1.’ Série
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Artigo 378.°
(Violação do segredo de escrutínio)

Quem, nas eleições referidas no artigo 374.°, realizadas por escru
tínio secreto, sem o consentimento do eleitor, conseguir, por qual
quer meio, obter para si ou para outrem o conhecimento do sentido
em que ele votou ou votará será punido com prisão até 1 ano e
multa até 50 dias.
Artigo 379.°
(Agruvação)
As penas previstas nesta subsecção serão agravadas de um terço
nos seus limites mínimo e máximo se o agente do respectivo crime
for membro da comissão recenseadora, da secção ou assembleia de
voto ou delegado de partido político à comissão, secção ou assem
bleia referidas.
sEcçÃo III

Disposições comuns
Artigo 380.°
(Actos preparatórios)
Os actos preparatórios dos crimes previstos nos artigos 334.°
a 342.° e 356.° a 358.° são punidos com prisão até 3 anos.
Artigo 381.

(Conjura)
Quem, sendo português, ou estrangeiro ou apátrida resi
1
dente em Portugal, conjurar contra a integridade ou independência
nacionais ou contra o Estado de direito português constitucional
mente estabelecido, concertando com otitra ou outras pessoas come
ter qualquer dos crimes declarados nos artigos
335•, 336.°,
356.°, 357.°, n.° 2, ou 358.°, será punido, se a conjura for seguida
de algum acto de execução, com prisão de 1 a 5 anos.
2— Se a conduta referida no número anterior não for seguida
de algum acto de execução, a pena será de prisão de 3 meses a
2 anos.
3—A iena do número anterior será também aplicável quando,
havendo algum acto de execução, existirem atenuantes de excepcional
importância.
—

3340,
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Artigo 382.°

(Desistência)
1
O tribunal pode atenuar livremente a pena, ou até isentar
dela os agentes dos crimes previstos neste capítulo, quando eles
voluntariamente abandonarem a sua actividade, afastarem ou fizerem
diminuir consideravelinente o perigo por ela causado ou impedirem
que o resultado que a lei quer evitar se verifique.
2—- No caso do artigo 356.°, n.° 2. será isento da pena aquele
agente que, não tendo exercido funções de comando ou direcção.
voluntariamente se render sem opor resistência, entregar ou aban
donar as armas, antes da advertência da autoridade ou imediata
mente depois dela. Se o agenie tiver exercido funções de comando
ou direcção, a pena poderá ser livremente atenuada.
3 —--Decretar-se-á, do mesmo modo, a isenção de pena relativa
mente aos comparticipantes que impedirem a prática dos actos cri
minosos a que a conjuração se destinar.
—

Artigo 3

$3.0

(Penas acessórias)
Quem for condenado pelos crimes previstos neste capítulo em
prisão superior a 6 meses poderá ser suspenso do direito de ser
jurado, eleger ou ser eleito para cargo público ou como membro
da assembleia legislativa.
CAPITULO II
Dos crimes contra a autoridade pública

SECÇÃO 1
Da resistência e desobediência à autoridade pública

Artigo 384.°
(Coacção de funcionários)
Quem empregar violência ou ameaça grave contra funcio
1
nário, ou membro das forças armadas ou das forças militarizadas,
para se opor a que ele pratique ou continue a praticar acto legi
timo compreendido nas suas funções ou para o constranger a que
pratique ou continue a praticar acto relacionado com as suas fun
—

ções, mas contrário aos seus deveres, será punido com prisão até
2 anos e multa até 100 dias.

1. Série

ORDEM DO EXRC1TO N.° 9

1063

Se a violência ou ameaça grave produzir o efeito querido,
2
a pena elevar-se-á até 3 anos e a multa até 150 dias.

Artigo 385’.°

(Ofensa a funcionário)
Quem praticar ofensa corporal ou outra violência, sobre
qualquer das pessoas referidas no artigo anterior no exercício das
suas funções ou por causa destas será punido com a pena que cou
ber ao respectivo crime, agravada de um terço nos seus limites
mínimo e máximo.
2—Se o ofendido for membro de um órgão de soberania, do
governo próprio das regiões autónorna, ministro da República, o
Provedor de Justiça ou membro das assembleias legislativas regionais,
governador civil, membro de órgão das autarquias locais, de corpo
ração que exerça autoridade pública, comandante de força pública,
professor ou examinador público, a pena que couber ao crime será
agravada de metade nos seus limites mínimo e máximo.
A agravação prevista no número anterior é extensível à
3
ofensa corporal, ou outra violência praticada contra advogado no
exercício das suas funções em acto presidido por magistrado.
—

—

Artigo 386.°

(Agravação)
Se, no caso dos artigos 384.° e 385.°, a infracção for cometida
com arma ou provocar a morte ou grave perigo para a vida, grave
ofensa ou grave perigo de ofensa para a saúde ou integridade física
ou psíquica d’a vítima, a pena será a de prisão de 1 a 6 anos, se
ao facto não couber pena mais grave por força de outra dispo
sição legal.
Artigo 387.°
(Resistência com motim)
Se o crime previsto no artigo 384.° for praticado com motim,
quem neste participar será punido com prisão de 1 a 2 anos, se
pena mais grave não couber pela sua participação no crime cometido.
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Artigo 388.°
(Desobediência)
Quem faltar à obediência devida a ordem ou mandado
legítimo que tenham sido regularmente comunicados e emanados de
autoridade ou funcionário competente será punido com prisão até
1 ano e multa até 30 dias.
2—A mesma pena será aplicada se uma outra disposição legal
cominar a pena de desobediência simples.
3—A pena será a de prisão até 2 anos e multa até 100 dias
se uma outra disposição legal cominar a pena de desobediência
qualificada.
—

SECÇÃO II
Da tirada, evasão de presos e não cumprimento
de obrigações impostas por sentença criminal
Artigo 329.°
(Tirada de presas)
1
Quem, por meio de violência, ameaça ou artifício, libertar
pessoa legalmente presa, detida ou internada em estabelecimento des
tinado à execução de reacções criminais privativas de liberdade por
ordem da autoridade competente será punido com prisão até 5 anos.
2— Na mesma pena incorre quem instigar, promover ou, de qual
quer forma, auxiliar a evasão de pessoas referidas no número anterior.
—

Artigo 390.°

(Auxílio de funcionário à evasão)
O funcionário ou quem, nos termos da lei, for encarregado da
guarda de qualquer das pessoas referidas no artigo anterior libertar,
deixar evadir, facilitar, promover ou, de qualquer forma, auxiliar
a evasão daquelas pessoas será punido com prisão de 2 a 8 anos.

Artigo 391.°
(Negligência na guarda)
O funcionário ou quem, nos termos da lei, for encarregado da
guarda de qualquer das pessoas referidas no artigo 389.° e, actuando
com negligência grosseira, permitir, desse modo, a evasão será punido
com prisão até 1 ano ou multa até 60 dias.
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Artigo 392.°

tEvasão
Quem, encontrando-se em situação, imposta nos termos da
lei, de detenção, internamento, ou prisão, em regime fechado, ou
aproveitando a sua remoção ou transferência, se evadir, será punido
com prisão até 2 anos.
2
Se a evasão tiver lugar de um estabelecimento que funcione
em regime aberto a pena será de prisão até 4 anos.
3
Se a evasão tiver lugar de um estabelecimento que funcione
em sistema de segurança média, a pena será de prisão até 3 anos.
4—Se o facto for cometido com violência ou por meio de
ameaças contra as pessoas ou mediante arrombamento a pena será
de prisão de 2 a 4 anos.
5
Se a violência ou as ameaças forem exercidas por meio de
armas ou contra um grupo de pessoas, a pena será de prisão de
3 a 5 anos.
6— A pena poderá ser reduzida de metade quando o agente se
entregue, antes da condenação, à autoridade competente.
7
A tentativa é punível.
—

—

—

—

—

Artigo 393.°

(Violação de obrigações impostas por sentença criminal)
Quem violar obrigações referentes ao lugar em que deve apre
sentar-se, residir ou frequentar, ou proibições de exercício de certa
profissão ou actividade, comércio ou indústria, por si ou por outrem,
impostas por sentença criminal será punido com prisão até 1 ano
e multa de 10 a 30 dias.
Artigo 394°

(Motim de presos)
Os presos, detidos ou internados, que se amotinarem ou asso
ciarem com a intenção de, concertando as suas forças:
a) Atacarem funcionário ou outra pessoa, legalmente encarregada
da sua guarda, tratamento ou vigilância, ou o constrangerem,
por violência ou ameaça de violência, a praticar qualquer
acto ou a abster-se de o praticar;
b) Se evadirem ou ajudarem a evadir um de entre eles ou outro
preso;
serão punidos com prisão de 2 a 8 anos.
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Artigo 395.’
(Acumulação)
As penas previstas nos artigos 392.”, 393.” e 394.” aplicam-se
em cúmulo material com aquelas a que o agente tenha sido ou
venha a ser condenado.
SECÇÃO III

Da violação de providências públicas
Artigo 396.”

(Descaminho ou destruição de objectos colocados
sob o poder público)
Quem destruir, danificar, inutilizar ou, de qualquer forma,
1
subtrair ao poder público, a que está sujeito, documento ou qualquer
outro objecto móvel, posto sob a guarda de funcionário competente,
ou por este confiado à sua guarda ou de terceiro, será punido com
prisão até 4 anos e multa até 200 dias.
Se o agente do crime for o funcionário a cuja guarda o
2
objecto tiver sido confiado, será punido com prisão de 1 a 5 anos
e multa até 200 dias.
3
Quando do crime não resultar prejuízo para o Estado ou
outra pessoa, ou o prejuízo for de pequena gravidade, a pena será
a de prisão até 1 ano ou multa até 60 dias.
—

—

—

Artigo 3970
(Violação de arresto ou apreensão legítimos)
Quem destruir, danificar, inutilizar ou subtrair coisa que tiver
sido legalmente arrestada, apreendida ou objecto de providências
cautelares, de forma a prejudicar, total ou parcialmente, a finalidade
destas providências, será punido com prisão até 3 anos ou multa

até 100 dias,
Artigo 398.°

(Quebra de marcas e de selos)
Quem abrir, romper ou inutilizar, total ou parcialmente, marcas
ou selos, apostos legitimamente por funcionário competente, para
identificar, manter inviolável qualquer coisa, ou para certificar que
sobre esta recaiu alguma das providências indicadas no artigo ante
rior, será punido com prisão até 2 anos ou multa até 100 dias.
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Artigo 399.°
(Arrancamentos destruição ou alteração de editais)
Quem arrancar, destruir, danificar, alterar ou, de qualquer forma,
impedir que se conheça um edital afixado por funcionário compe
tente. será punido com prisão até 1 ano ou multa até 50 dias.

SEOÇÃO IV

Da usurpação de funções
Artigo 400.°

(Usurpação de funções)
Quem, sem para tal estar autorizado, exercer funções ou
1
praticar actos próprios de funcionário ou de comando militar ou
de força de segurança péblica, invocando essa qualidade, 5erá punido
com prisão até 2 anos ou multa até 100 dias.
2— Na mesma pena incorre quem exercer profissão, para a
qual a lei exige título ou preenchimento de certas condições, arro
gando-se, expressa ou tacitamente, possuí-lo ou preenchêlas, quando,
efectivamente, o não possui ou as não preenche.
3
Na mesma pena incorre quem condnuar no exercício de fun
ções públicas, depois de lhe ter sido oficialmente notificada a demis
são ou a suspensão dessas funções.
—

—

CAiPITULO III
Dos crimes contra a realização da justiça
Artigo 401.°

(Falso depoimento de parte)
Quem, em processo cível, prestar depoimento de parte, fazendo
falsas declarações relativamente a factos sobre que deve depor, de

pois de ajuramentado e advertido das consequências penais a que
se expõe com a prestação de depoimento falso, será punido com
prisão até 18 meses ou multa até 100 dias.
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402.0

(Falso testemunho, falsas dedarações, perícia,
interpretação ou tradução)
Quem, como testemunha, declarante, perito, técnico, tradutor
ou intérprete, perante tribunal ou funcionário competente para rece
ber, como meio de prova, os seus depoimentos, relatórios, informa
ções ou traduções, fizer depoimento, declaração, apresentar relatório,
der informações ou fizer traduções falsas, será punido com prisão
de 3 meses a 3 anos ou multa até 100 dias.
2— Na mesma pena incorre quem, sem justa causa, se recusar
a depor, prestar declarações, apresentar relatórios, informações ou
traduções.
3
Se o crime referido no n.° 1 for praticado depois de o agente
ter sido ajuramentado e advertido das respectivas consequências pe
riais, a pena será a de prisão de 6 meses a 4 anos ou a de multa
de 50 a 180 dias.
—

—

Artigo 403.°
(Atenuação e isenção de pena)
1 —As penas previstas nos artigos 401.° e 402.° serão, respec
tivamente, reduzidas para as penas de prisão até 1 ano ou multa
até 30 dias, de prisão até 18 meses ou multa até 30 dias e de pri
são até 2 anos ou multa até 50 dias, podendo mesmo o agente ser
isento de pena, quando a falsidade diga respeito a circunstâncias
que não sejam essenciais, não possam exercer influência ou não
tenham significado para a prova a que os depoimentos, relatórios,
informaçães ou traduções se destinem.
2— Se os crimes previstos nos artigos 401.0 e 402.’ tiverem sido
cometidos para evitar que o agente, os seus parentes ou afins até
ao 3.° grau se expusessem ao perigo de virem a ser punidos ou a
ser sujeitos a reacção criminal, poderão as penas ser livremente ate
nuadas ou até mesmo excluir-se a punição.
Artigo 404.°
(Retratação)
1
Se o agente dos crimes previstos nos artigos 401.° e 402.’
se retratar voluntariamente, a tempo de a retratação poder ser tomada
em conta na decisão, ou antes que tenha resultado do depoimento,
declaração, relatório, informação ou tradução falsa, prejuízo para
interesses de terceiros, será isento de pena.
—
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2—O agente pode, igualmente, ser isento de pena ou a pena
que lhe for aplicada ser livremente atenuada, se a retratação evitar
um perigo maior para terceiro. Esta disposição aplica-se, nomeada
mente, quando a retratação ocorrer depois de proferido o despacho
de pronúncia ou equivalente em processo criminal.
A retratação pode fazer-se perante um tribunal, o Ministério
3
Público, a Policia Judiciária ou outra autoridade competente.
—

Artigo 405.°

(Purnço da iustrumentalizaçío)
Quem induzir em erro ou influenciar outrem de forma a que
este, sem dolo, pratique um dos factos descritos nos artigos 401°
e 402.°, será punido com prisão de 6 meses a 3 anos.
Artigo 406.°

(Suborno)
Quem tentar convencer outrem, através de dádiva ou promessa
de qualquer vantagem patrimonial, a praticar o crime previsto no
artigo 402.°, sem que este venha, efectivamente, a ser cometido, será
punido com prisão até 1 ano ou multa até iDo dias.

Artigo 407.°
(Agravação)
As penas previstas nos artigos 401.°, 402.°, 405.° e 406.° serão
agravadas de um terço nos seus limites mínimo e máximo, não se
aplicando o disposto no artigo 403.°:
a) Se o agente actuar com intenção lucrativa;
b) Se do crime resultar a privação de liberdade, admissão de
lugar ou de posição profissional ou a destruição das rela
ções familiares de outrem;
e) Se do crime resultar que, em vez do agente, outrem seja
condenado pelo crime que aquele praticou.
Artigo 408.°

(Denúncia caluniosa)
1 —Quem, por qualquer meio, perante autoridade ou publicamente com a consciência da falsidade da imputação, denunciar ou
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lançar sobre determinada pessoa a suspeita de que esta praticou crime,
contravenção, contra-ordenação ou uma falta disciplinar, com inten
ção de conseguir que contra ela se instaure o respectivo procedimento,
será punido com prisão até 2 anos.
2
Se o meio utilizado pelo agente se traduzir em apresentar,
alterar ou desvirtuar meio de prova, a pena poderá elevar-se a 3
ano€.
Tratando-se de acto de acusação ou equivalente em processo
3
criminal, a pena aplicável será a de 6 meses a 4 anos.
4—A requerimento do ofendido, o tribunal pode mandar publi
car a sentença de condenação nos termos do artigo 175.°
—

—-

Artigo 409.°
(Simulação de crime ou dos seus agentes)

Quem, sem o imputar a determinada pessoa, denunciar um
crime ou fizer criar a suspeita da sua prática à autoridade compe
tente, sabendo que ele não se verificou, será punido com prisão até
1 ano ou multa até 100 dias.
2
Na mesma pena incorre quem procurar iludir as autoridades
sobre os autores de um crime que imagina ter-se verificado ou real
mente se verificou.
3
Se os factos referidos nos números anteriores respeitarem
a contravenção, contra-ordenação ou ilícito disciplinar, a pena será
de multa até 50 dias.
—

—

—

Artigo 410.°
(Favorecimenfo pessoal)
1
Quem, total ou parcialmente, frustrar ou iludir a actividade
probatória ou preventiva das autoridades competentes com a inten
ção ou com a consciência de evitar que outrem, que praticou um
crime, seja submetido a reacção criminal nos termos da lei, será
punido com prisão até 3 anos.
2—Na mesma pena incorre quem prestar auxílio a outrem com
a intenção ou com a consciência de, total ou parcialmente, impedir
ou frustrar a execução da reacção criminal que lhe foi aplicada.
3
A pena não pode, todavia, ser superior à prevista na lei
para o facto pelo qual for julgada a pessoa em benefício da qual
se actuou.
4—Não são puníveis pelas disposições deste artigo o cônjuge,
ascendente, descendente e os colaterais ou afins até ao 30 grau da
—

—

pessoa em benefício da qual actuaram.
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Artigo 411”
fFavorecimento pessoal praticado por funcionário)
Quando o favorecimento previsto no artigo anterior for come
tido por funcionário que intervenha ou tenha competência para inter
vir no respectivo processo, ou por quem tenha competência para
ordenar a execução da reacção criminal, ou seja incumbido de a
executar, será punido com prisão de 6 meses a 4 anos.

Artigo 412.°
(Extorsão de depoimento)
O funcionário que, em processo criminal ou por contra-ordenação
ou disciplinar, utilizar violência, ameaça grave ou outro meio de
coacção ilegítimo, para obter do arguido, declarante, testemunha ou
perito um depoimento escrito ou oral, ou para impedir que eles o
façam, será punido com prisão de 6 meses a 4 anos.

Artigo 41 3°

(Promoção dolosa)
O funcionário competente para promover procedimento criminal

ou por contra-ordenação ou disciplinar que instaurar ou fizer ins
taurar o respectivo procedimento contra determinada pessoa, que
sabe inocente, será punido com prisão de 6 meses a 4 anos.

Artigo 414.”

(Não promoção)
1
O funcionário que, faltando aos deveres do seu cargo, não
promover ou não continuar a promoção de procedimento criminal
contra um infractor, ou não tomar as providências da sua compe
tência para impedir ou prevenir a prática de qualquer crime, será
punido com prisão até 1 ano ou multa até 100 dias.
2— No caso, porém, de o funcionário ter comparticipado no
crime ou, relativamente a esse crime, ter participado qualquer dos
factos previsto nos artigos 329.° e 330.°, será punido com a pena
correspondente, aumentada de um sexto nos seus limites mínimo
e máximo.
—
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Artigo 41 5.°

(Prevaricação)
O funcionário que, conscientemente, conduzir ou decidir contra
direito um processo em que, por virtude da sua competência, inter
vém, com a intenção de, por essa forma, prejudicar ou beneficiar
alguém, será punido com prisão de 1 a 5 anos.
Artigo 416.°
(Denegação de justiça)
O funcionário que se negar a administrar a justiça ou a aplicar
o direito que, nos termos da sua competência, lhe cabe e lhe foram
requeridos, será punido com prisão até 1 ano ou multa até 30 dias.
Artigo 417.°

Pris%o ilegal
‘1
O funcionário que, competente para ordenar ou executar
medidas privativas de liberdade, ordenar ou xecutar uma medida
dessa natureza, por forma ilegal, ou omitir ordená-la ou executá-la,
nos termos da lei, será punido com prisão de 6 meses a 5 anos,
se aos actos que praticou não corresponder rena mais grave, por
força de outra disposição legal.
2— Na mesma pena incorre o funcionário que recusar dar conhe
cimento, a quem, à sua ordem, se encontre privado de liberdade,
dos motivos da detenção, depois de tal lhe ter sido requerido.
3
Se a ordem ou execução ilegal da privação da liberdade,
ou a omissão de a ordenar ou executar conforme a lei, for devida
a negligência grave, a pena será de prisão até 1 ano ou multa até
50 dias.
—

—

Artigo 41&°
(Prevaricação de advogado ou solicitador)
1
O advogado ou solicitador que voluntariamente prejudicar
causa entregue ao seu patrocínio com a intenção de alcançar um
benefício, será punido com prisão de 6 meses a 3 anos.
2—A mesma pena será aplicável ao advogado ou solicitador
que, na mesma causa que lh foi confiada, advogar, procurar, acon
selhar ou ajudar a posição de várias pessoas nela intervenientes e
cujos interesses estejam em conflito, de maneira a, voluntariamente,
—

(
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actuar em benefício de alguma delas e em prejuízo de outra ou
outras.
Artigo 419.°

(Reve]aço de segredo de justiça)
1
Quem publicar ou der conhecím!ento público, no todo ou
em parte, sem autorização do juiz ou funcionários competentes, de
qualquer acto ou documentos de processo crime, antes da audiência
pública de julgamento ou de ser proferido despacho mandando arqui
var o processo, será punido com prisão até 2 anos e multa até
150 dias.
2— Na mesma pena incorre quem publicar ou revelar, no todo
ou em parte, o conteúdo de quaisquer actos, documentos ou dis
cussões do prooesso crime, antes ou depois da audiência de julga
mento, quando este for secreto por força da lei ou determinação
legítima do juiz.
—

CAPITULO IV

Dos crimes cometidos no exercício de funções públicas
SEcÇÃO 1
Da comipço
Artigo 420.°

(Corrupçüo passiva para acto ilícito)
O funcionário que, por si ou interposta pessoa, com o seu
consentimento ou ratificação, solicitar ou receber dinheiro ou pro
—

messa de dinheiro ou qualquer vantagem patrimonial, que não lhe
sejam devidos, para praticar acto que implique violação dos deveres
do seu cargo, será punido com prisão de 1 a 6 anos e multa de
50 a 50 dias.
2—Se o acto não for, porém, executado, a pena será a de
prisão até ii ano e multa até 40 dias.
3—Tratando-se de mera omissão ou demora na prática de acto
relacionado com as suas funções, mas com violação dos deveres
do seu cargo, a pena será, respectivamente, no caso do n.° 1, a de
prisão até 2 anos e multa de 40 a 100 dias, e, no caso do n.° 2,
a de prisão até 1 ano e multa até 20 dias.
4—Se o funcionário, vo1untariamente, repudiar o oferecimento
ou promessa que aceitada, ou restituir o dinheiro ou o valor da
vantagem patrimonial, antes da prática do acto ou da sua omissão

ou demora, ficará isento de pena.
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(Corrupção passiva em causa criminal)
Se, por efeito da corrupção, resultar condenação criminal em
pena mais grave do que a prevista no artigo anterior, sera aquela
aplicada à corrupção.

Artigo 4Z2.°
(Corrupção passiva para o acto lícito)
O funcionário que, por si ou interposta pessoa, com o seu con
sentimento ou ratificação, solicitar ou receber dinheiro ou promessa
de dinheiro ou qualquer vantagem patrimonial, que não lhe sejam
devidos, para praticar acto não contrário aos deveres do seu cargo
e cabendo nas suas funções, será punido com prisão até 6 meses
ou multa até 30 dias.
Artigo 423.°

(Corrupção activa)
Quem der ou prometer a funcionário, por si ou por inter
1
posta pessoa, dinheiro ou outra vantagem patrimonial que ao fun
cionário não sejam devidos, comO os fins indicados nos artigos 420.°
e 421.° será punido, segundo os casos, com as penas previstas em
tais disposições.
2—Se, todavia, o crime tiver sido praticado para evitar que
o agente, os seus parentes ou afins até ao 3.° grau se exponham
ao perigo de serem punidos ou de 9erem sujeitos a uma reacção
criminal, pode o juiz atenuar livremente a pena ou dela isentar o
agente.
3
A isenção da pena prevista no n.° 4 do artigo 420.° só
aproveitará ao agente da corrupção activa 9e ele, voluntariamente,
aceitar o repúdio da promessa ou a restituição do dinheiro ou van
tagem patrimonial que havia feito ou dado.
4— O agente será igualmente isento de pena nos casos em que
o conietiniento do crime tiver resultado de solicitação ou exigência
de funcionário como condição para a prática de actos da respectiva
competência e o primeiro participar o crime às autoridades.
—

—
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SECÇÃO II

Do peculato
Artigo 424.°
(Peculato)
O funcionário que, ilicitamente, se apropriar, em proveito
pr’oprio ou de outra pessoa, de dinheiro ou qualquer outra coisa
móvel, pública ou particular, que lhe foi entregue, estiver na sua
posse ou lhe for acessível em razão das suas funções, será punido
com prisão de 2 a 8 anos e multa até 100 dias, se pena mais grave
lhe não couber por força de outra disposição legal.
2—Se o funcionário der de empréstimo, empenhar, ou, de qual
quer forma, onerar quaisquer objectos referidos no número anterior,
com a consciência de prejudicar ou poder prejudicar o Estado ou
o seu proprietário, será punido com prisão até 3 anos e multa até
50 dias.
—

Artigo 425.°

(Peculato de uso)
1
O funcionário que fizr uso ou permitir a outrem que faça
uso, para fins alheios àque1e a que se destinam, de veículos ou
de outras coisas móveis de valor apreciável, públicos ou particulares,
que lhe forem entregues, estiverem na sua posse ou lhe forem aces
síveis em razão das suas funções, será punido com prisão até 1 ano
ou multa de 10 a 30 dias.
2—Se o funcionário der a dinheiro público um destino para
uso público diferente daquele a que está legalmente afectado, será
punido com prisão até 1 ano ou multa de 10 a 30 dias.
—

Artigo 426.°

Peculato por erro de outrem)
O funcionário que, no exercício das suas funções, aproveitando-se do erro de outrem, receber, para si ou para terceiro, taxas,
emolumentos ou outras importâncias, não devidas ou superiores às
devidas. será punido com prisão até 2 anos ou multa até 100 dias.
Artigo 427.°
(Participação económica em negócio)
1
O funcionário que, com intenção de obter para si ou para
terceiro, participação económica ilícita, lesar em negócio jurídico os
—
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interesses patrimoniais que, no todo ou em parte, lhe cumpre, em
razão das suas funções, administrar, fiscalizar, defender ou realizar,
será punido com prisão até 4 anos e multa de 30 a 90 dias.
2— O funcionário que, por qualquer forma, receber vantagem
patrimonial por efeito de um acto jurídico-civil, relativo a interesses
de que ele tinha, por força das suas funções, no momento do acto,
total ou parcialmente, a disposição, administração ou fiscalização,
ainda que sem os lesar, será punido com multa de 30 a 120 dias.
3
A pena prevista no número anterior é também aplicável
ao funcionário que receber, por qualquer forma, vantagem económica
por efeito de cobrança, arrecadação, liquidação ou pagamento de
que, por força das suas funções, total ou parcialmente, esteja encar
regado de ordenar ou fazer, posto que se não verifique prejuízo
económico para a Fazenda Pública ou para os interesses que assim
efectiva.
—

SECÇÃO III
Do abuso de autoridade
Artigo 428.°

(Infroduçüo em casa alheia)
1
O funcionário que, abusando dos poderes inerentes às suas
funções, praticar o crime de introdução em casa alheia, será punido
com prisão de 3 meses a 2 anos.
2
Se o abuso consistir na não observância das formalidades
legais, a pena será a de prisão até 1 ano ou multa de 10 a 30 dias.
——

—

Artigo 429.°

fimposiçilo ilegal dc contribuições ou impostos)
O funcionário que, sem autorização legal, impuser, fixar ou
receber, com destino ao Tesouro Público, por si ou por outrem,
contribuições, impostos ou importâncias de contribuições ou impostos
superiores às que forem devidas, será punido com multa de 10 a
90 dias.
Artigo 430.°

(Emprego de força pública contra a execução da lei
ou ordem legal)
O funcionário que, sendo competente para requisitar ou ordenar
o emprego de força pública, requisitar ou ordenar este emprego
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para impedir a execução de alguma lei, ou de mandato regular da
justiça ou de ordem legal de alguma autoridade pública, será punido
com prisão até 2 anos e multa de lO a 30 dias.

Artigo 431.°

(Recusa de cooperação)
O funcionário que, tendo recebido requisição legal da autoridade
competente para prestar a devida cooperação para a administração
da justiça ou qualquer serviço público, se recusar a prestá-la, ou
sem motivo legítimo a não prestar, será punido com prisão de 2
meses a 1 ano.

Artigo 43.2°
(Abuso de poderes)
O funcionário que abusar dos poderes ou violar os deveres ine
rentes às suas funções com a intenção de obter, para si ou para
terceiro, um benefício ilegítimo ou causar um prejuízo a outrem,
será punido com prisão de 3 meses a 3 anos ou multa de 10 a 90
dias, se pena mais grave lhe não couber por força de outra dis
posição legal.

SECÇÃO IV

Da violação de segredo
Artigo 433.°
(Violação de segredo por funcionário)
1
O funcionário que, sem estar devidamente autorizado, reve
lar um segredo de que teve conhecimento ou que ]he foi confiado
no exercício das suas funções com a intenção de obter, para si ou
para outrem, um benefício ilegítimo ou de causar um prejuízo do
interesse público ou de terceiros, será punido com prisão até 2 anos
ou multa de 50 a 150 dias.
2— A tentativa é punível.
3
O procedimento criminal depende de queixa da entidade que
superintenda no respectivo serviço ou do ofendido.
—

—
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Artigo 434.

(Violação do segredo de correspondênda
ou de telecomunicações)
1
O funcionário dos serviços dos Correios, Telégrafos e Tele
ou
fones
de telecomunicações que:
—

a) Suprimir ou subtrair carta, encomenda, telegrama ou outra
comunicação confiada àqueles serviços e que lhe é acessível
em razão das suas funções;
h) Abrir carta, encomenda ou outra comunicação que lhe é
acessível em razão das suas funções, ou, sem a abrir, tomar
conhecimento do seu cc)flteúdo
c) Revelar a terceiros comunicações entre determinadas pes
soas, feitas pelo correio, telégrafo, telefone ou outros meios
de telecomunicações daqueles serviços, de que teve conhe
cimento em razão das suas funções;
d) Gravar ou revelar a terceiro o conteúdo, total ou parcial,
das comunicações referidas, ou tornar-lhe possível ouvi-las
ou tomar delas conhecirncnto;
e) Permitir ou promover os factos referidos nas alíneas ante
riores;
será punido com prisão de 6 meses a 3 anos.
2—A prisão poderá, porém, elevar-se até 4 anos, tratando-se
de telecomunicações, quando o agente actuar com a intenção de
conseguir, para si ou para terceiro, um benefício material ou causar
prejuízo a outrem.
Artigo 435.°

(Punição do ex-funcionário)

A violação do segredo prevista nesta secção será punida, mesmo
quando praticada depois de um funcionário ter deixado de exercer
as suas funções.
SECÇÃO V
Do abandono dc funções
Artigo 436.°
(Abandono de funções)
O funcionário que, com a intenção de impedir ou de interrom
per um serviço público, abandonar as stias funções ou negligenciar
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o seu cumprimento, será punido com prisão até 6 meses ou multa
de 20 a 30 dias.

SECÇÃO VI
Disposições gerais
Artigo 437.°
(Conceito de funcionário)
—

Para efeitos da lei penal, a expressão funcionário abrange:

a) O funcionário civil;
b) O agente administrativo;
c) Quem, mesmo provisória ou temporariamente, mediante remu
neração ou a título gratuito, voluntária ou obrigatoriamente,
tenha sido chamado a desempenhar ou a participar no de
sempenho de uma actividade compreendida na função pública
administrativa ou jurisdicional, ou, nas mesmas circunstâncias,
desempenhe funções em organismos de utilidade pública ou
nelas participe.
2—A equiparação a funcionário, para efeitos da lei penal, de
quem desempenhe funções políticas, governativas ou legislativas, será
regulada por lei especial.
O Ministro da Justiça, José Manuel Meneres Sarnpaio Phnentet.

(D. R. —1 Série, Suplemento, n.° 221, de 235et82.)

Decreto-Lei n.° 401/82

de 23 de Setembro
1. O presente diploma visa regular uma matéria de largo interesse
e importância, correspondendo, igualmente, ao imperativo decorrente
do artigo 9.° do Código Penal.
2. Tal interesse e importância não resultam tão-só da ideia de
que o jovem imputável é merecedor de um tratamento penal espe
cializado, mas vão também ao encontro das mais recentes pesquisas
no domínio das ciências humanas e da política criminal, como,
finalmente, entroncam num pensamento vasto e profundo, no qual
a capacidade de ressocialização do homem é pressuposto necessário,
sobretudo quando este se encontra ainda no limiar da sua maturidade.
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3. O direito penal dos jovens imputáveis deve, tanto quanto
possível, aproximar-se dos frincípios e regras do direito reeducador
de menores. Neste sentido se consagra, no artigo 5.°, um princípio
que, não sendo inovador face ao nosso sistema penal, colhe o mais
largo consenso doutrinal, assim como se coloca nas zonas mais
avançadas do tratamento penal de jovens inimputáveis.
4. O principio geral imanente em todo o texto legal é o da
maior flexibilidade na aplicação das medidas de correcção que vem
permitir que a um jovem imputável até aos 21 anos possa ser apli
cada tão-só uma medida correctiva.
Trata-se, em suma, de instituir um direito mais reeducador do
que sancionador, sem esquecer que a reinserção social, para ser
conseguida, não poderá descurar os interesses fundamentais da comu
nidade, e de exigir, sempre que a pena prevista seja a de prisão,
que esta possa ser especialmente atenuada, nos termos gerais, se
para tanto concorrerem sérias razões no sentido de que, assim, se
facilitará aquela reinserção.
5. A inconveniência dos efeitos estigmatizantes das penas acon
selha a que se pense na adopção preferencial de medidas correctivas
para os delinquentes a que o diploma se destina.
Tais medidas comportam uma grande amplitude, já que nelas
se consagra a possibilidade de o juiz, segundo o seu prudente arbí
trio, ordenador o cumprimento de uma obrigação de faccr ou
ornittere ao jovem imputável.
Pode ainda, nesta linha, o juiz, quando assim o julgar conve
niente, decidir-se pelo internamento em centros de detenção, inter
namento que, também ele, pode ser extremamente variável, conforme
mostra o diploma sobre a aplicação das medidas privativas de li
berdade.
Pretende-se, com tudo isto, consagrar um tratamento diferen
ciado que permita uma adequada individualização das reacções da
sociedade.
6. Diga-se que a consagração de toda esta orientação legal, para
além de ir na esteira de uma nobre tradição do nosso ordenamento
penal, não deixa de ser iluminada pelos trabalhos e obras mais re
centes desta problemática, que encontram importantes apoios nas
publicações do Conselho da Europa.
como uttirna
7. As medidas propostas não afastam a aplicação
ratio
da pena de prisão aos imputáveis maiores de 16 anos, quando
isso se torne necessário, para uma adequada e firme defesa da
—

—
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sociedade e prevenção da criminalidade, e esse será o caso de a pena
aplicada ser a de prisão superior a 2 anos.
Para além desta pena, deve, todavia, o juiz dispor de um arse
nal de medidas de correcção, tratamento e prevenção que tornem
possível uma luta eficaz contra a marginalidade criminosa juvenil.
Nestes termos, usando da faculdade conferida pela Lei n.° 24/
/2, de 23 de Agosto, o Governo decreta, nos termos do n.° 2
do artigo 168.° e da alínea d) do n.0 1 do artigo 20l.° da Cons
tituição, o seguinte:
Artigo

1.0

(Âmbito de aplicação)
O presente diploma aplica-se a jovens que tenham cometido
um facto qualificado como crime.
2—É considerado jovem para efeitos deste diploma o agente
que, à data da prática do crime, tiver completado 16 anos sem ter
ainda atingido os 21 anos.
3
O disposto no presente diploma não é aplicável a jovens
penalmente inimputáveis em virtude de anomalia psíquica.
—

—

Artigo 2.°
(Aplicação da lei geral)
A lei geral aplicar-se-á em tudo que não for contrariado pelo
presente diploma.
Artigo 3°
(Dos efeitos das medidas impostas)
A aplicação das medidas previstas nos artigos seguintes não pode
implicar a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos.

Artigo 4.°
(Da atenuação especial relativa a jovens)
Se for aplicável pena de prisão, deve o juiz atenuar especial
mente a pena nos termos dos artigos 73.° e 74.° do Código Penal,
quando tiver sérias razões para crer que da atenuação resultem van
tagens para a reinserção social do jovem condenado.
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Artigo 5.°
(Aplicação subsidiária da legislação relativa a menores)
1
Sempre que ao caso corresponda pena de prisão inferior a
2 anos pode o juiz, consideradas a personalidade e as circunstâncias
do facto, aplicar ao jovem com menos de 18 anos, isolada ou cumu
lativamente, as medidas previstas no artigo 18.° do Decreto-Lei
n.° 314/78, de 27 de Outubro.
2— Quando sejam aplicadas as medidas previstas nas alíneas i)
a 1) do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 314/78, de 27 de Outubro,
pode o juiz, a pedido do jovem e ouvida a direcção do respectivo
estabelecimento, autorizá-lo a permanecer nele depois de completar
18 anos, quando dai resu1tm inequívocas vantagens para a sua for
mação e educação, não podendo essa permanência prolongar-se para
além da data em que o interessado completar 21 anos.
—

Artigo 6.°
(Das medidas de correcção)
Quando das circunstâncias do caso e considerada a perso
1
nalidade do jovem maior de 18 anos e menor de 21 anos resulte
que a pena de prisão até 2 anos não é necessária nem conveniente
à sua reinserção social, poderá o juiz impor-lhe medidas de cor
recção.
2— São unicamente medidas de correcção, para os efeitos do
número anterior, as seguintes:
—

a) Admoeslação;
b) Imposição de determinadas obrigações;
c) Multa;
d) Internamento em centros de detenção.

Artigo 7.°
(Da admoestação)
A admoestação consiste numa solene advertência, que deverá
ser efectuada de forma pública, mas com um mínimo de resguardo
pela esfera social do jovem, tendo em consideração a sua dignidade
e os fins da sua reinserção social.

1.
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Artigo 8.°
(Da imposição de determinadas obrigações)
1
As obrigações impostas pelo juiz deverão ter em conta a
dignidade e a reinserção social do jovem, devendo ainda, tanto quanto
possível, ser obrigações cujo cumprimento não se protele demasiado
no tempo.
2—O não cumprimento culposo de qualquer das obrigações
impostas pelo juiz determinará o internamento em centros de deten
ção, pelo tempo que for considerado necessário, dentro dos limites
prescritos no artigo 10.0
—

Artigo 9.°
(Da multa)
Na fixação da multa serão aplicáveis os princípios da lei
1
geral, devendo, todavia, tanto quanto possível, procurar afectar-se
tinicamente o património do jovem.
2—Sempre que o não pagamento da multa seja motivado por
simples e notórias dificuldades económicas do jovem, não censurá
‘eis, deverá ser-lhe imposta uma obrigação nos termos do artigo 8.0
Em caso algum poderá, quando se verifiquem os pressupostos
3
do número anterior, ser ordenado o internamento em centros de
detenção.
—

—

Artigo lO.°
(Do internamento em centros de detenção)
O internamento em centros de detenção pode ter lugar por
um período mínimo de 3 meses e máximo de 6 meses.
2— Findo o período de internamento decretado na sentença,
poderá o juiz decidir que se lhe seguirá um período de orientação
e vigilância em liberdade não excedente a 1 ano.
3
O internamento em centros de detenção pode ter lugar em
regime de internato ou semi-internato ou ser cumprido em regime
de detenção de fim-de-semana, consoante for considerado mais con
veniente, tendo em conta a situação pessoal do jovem.
4
Durante o período de orientação e vigilância em liberdade
pode o jovem ficar sujeito à obrigação de frequentar o centro du
rante um determinado número de horas por semana, não excedente
a 6 horas.
—

—

—
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11.0

(Da revogação da medida de internamento
em centros de detenção)
1—A medida de internamento em centros de detenção pode
ser revogada ‘pelo juiz, sob proposta do centro, caso o jovem se
ausente ilegitimamente da instituição, não cumpra, voluntária e repe
tidamente, os horáríos e regulamentos fixados, assuma com frequên
cia condutas que afectem gravemente a disciplína interna da ins
tituição ou não mantenha bom comportamento em sociedade.
2
Em caso de revogação da medida, o juiz aplicará a pena
correspondente ao crime, podendo descontar, na sua duração, o
tempo de internamento contínuo que tiver sido efectivamente cum
prido.
—

Artigo 12.°

(Do internamento em estabelecimento especial para jovens)
A execução das penas de prisão aplicáveis a jovens será feita
de acordo com o disposto no artigo 160.0 do Decreto-Lei n.° 265/
/79, de 1 de Agosto.
Artigo

13.0

(Dos centros de detenção)
A localização e funcionamento dos centros de detenção será
objecto de diploma especial.
2— Enquanto não funcionarem os centros de detenção, o inter
namento a que se refere o presente diploma deve ter lugar em
estabelecimentos adequados ou em secções autónomas de outros
estabelecimentos.
—

Artigo 14.°

(Entrada em vigor)
O presente diploma entrará em vigor simultaneamente com o
Código Penal.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de Agosto
de 1982.—Diogo Pinto de Freitas do Amara!.
Promulgado em 10 de Setembro de 1982.
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Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHo EANES.
(D. R. —1 Série, Suplemento, n.° 2l, de 235et82.)

Decreto-Lei n. 402/82
de 23 de Setembro
A próxima entrada em vigor do Código Penal pressupõe uma
profunda reestruturação do Código de Processo Penal, particularmente do título ‘iu do livro ii, sobre as execuções das penas, que
portanto urge efectuar, antes mesmo de elaboração de um novo
Código, a que seguidamente e de imediato se procederá.
Sabe-se que o Código de Processo Penal é um diploma adjec
tivo, destinado a viabilizar e a dar execução prática às normas penais
substantivas sistematizadas no Código Penal. É este último o diploma
basilar, onde o pensamento legislativo toma posição sobre as grandes
opções do direito criminal, nomeadamente sobre os fins das sanções
criminais e sobre as vias de reinserção na sociedade daqueles que
algum dia sucumbiram perante a rede das normas incriminadoras.
Daí que toda a reestruturação ou alteração do Código de Pro
cesso Penal, para que se integre no pensamento legislativo da lei
base e na hermenêcitica do sistema, deva sempre arrancar das nor
mas penais substantivas que no Código Penal se contêm.
Esta linha de pensamento conduz-nos, porém, um pouco mai
longe:
É que todos os diplomas legais, portanto também o Código
Penal e o Código de Processo Penal, devem eles próprios relectir
as linhas gerais de orientação do diploma fundamental que é a
Constituição da República. E, no preciso momento em que se pro
cede à reestruturação do Código de Processo Penal em vista da
execução do novo C’3digo Penal, ultimam-se também os trabalhos
de revisão da Constituição da República. Não faria por isso sen
tido, e implicaria mesmo o preço de uma outra e muito próxima
revisão do Código de Processo Penal, não serem desde já levadas
em conta as alterações que a revisão da Constituição implica, tanto

mais que elas, na sua generalidade quanto aos pontos em que agora
se legisla, não são contra a Constituição de 1976, mas antes refor
çam as garantias nesta consignadas.
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As normas constantes do presente decreto-lei confinam-se, assim,
dentro das coordenadas seguintes:
a) Reestruturação de normas do Código de Processo Penal sobre
direitos e garantias fundamentais, de harmonia com a Cons
tituição da República.
Estão neste caso as alterações aos artigos 21°, sobre
o direito que ao réu assiste de escolher defensor e de ser
por este assistido em todos os actos de processo, 273°, sobre
limitação temporal da prisão preventiva, 291 .‘-A, sobre infor
mações que devem ser dadas ao detido e aos seus familiares,
e 315.°, sobre habLas corpus;
b) Reformulação de todo o titulo viii do livro ii, sobre execução
das penas.
Sabe-se que o Código Penal mantém algumas das penas
tradicionais, como é o caso da prisão e da multa, criando
porém outras ainda desconhecidas do nosso ordenamento
jurídico, como é o caso do regime de prova e da prestação
do trabalho a favor da comunidade. Mas mesmo aquelas
penas tradicionais passam a obedecer a uma nova filosofia,
quer nos seus fins, quer na sua execução, salientando-se em
relação a esta que as prisões de pequena duração passam
a poder ser cumpridas pelos sistemas de dias livres e de
semidetenção.
Não pareceu, assim, viável proceder a meras alterações
neste titulo, por total inadaptação das suas normas e mesmo
da sua filosofia. Por isso se criaram, desde já, normas intei
ramente novas para a execução das penas, e, entestando tais
normas, disposições gerais em que se destacam os direitos
fundamentais dos delinquentes como pessoas cuja dignidade
há que respeitar em todas as situações e disposições visando
a finalidade da execução das penas, de reinserir na sociedade
os delinquentes, devolvendo-os ao pleno convívio dos seus
concidadãos como elementos inteiramente úteis e válidos.
‘Todas as normas sobre execução das penas que agora
se formulam foram elaboradas arrancando do espírito e da
letra do Código Penal e sempre dentro do pensamento de
que é este último o diploma fundamental que elas se des
tinam a viabilizar e executar:
e) Reestruturação de outras normas do Código de Processo Penal
e da legislação complementar, na medida estritamente neces
sária para a vigência do novo Código Penal.
Aqui se incluem todas as normas não referidas nas alí
neas anteriores. Trata-se, em regra, de normas decorrentes
da eliminação da categoria de prisão maior, eliminação que
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provocou nova delimitação entre o processo correcional e o
de querela e entre os casos de inquérito preliminar e de ins
trução preparatória obrigatória. Para além destas, merecem
ainda relevo as normas directamente impostas pelos arti
gos 164.°, n.° 4, e 170.’ do Código Penal.
De salientar, finalmente, cjue o presente decreto-lei visa esta
belecer um conjunto mínimo de normas que se reputam indispen
sáveis para viabilizar a entrada em vigor do Código Penal. Ele não
dispensa nem prejudica a próxima elaboração de um novo Código
de Processo Penal, a que de imediato se procederá; e tem mesmo
a vantagem de, aquando da entrada em vigor de um novo código,
poder já ser levada em conta a experiência entretanto recolhida,
pois que as normas agora formuladas representam uma antecipação
em aspectos restritos, mas fuicrais.
Assim, usando da facuidade conferida pela Lei n.° 24/82, de
23 de Agosto, o Governo decreta, nos termos do n.° 2 do artigo 16$.”
e da alínea b) do n.° 1 do artigo 201.” da Constituição, o seguinte:
1 PARTE
Alterações ao Código de Processo Penal
e à legislação complementar
Artigo 1.0 Os artigos 22.0, 63.°, 64.°, 67.°, 273.°, 291°-A, 309.°,
315° 473.°, 526.°, 587.°, 588.°, 589.°, 590.° e 646.° do Código de
Processo Penal passam a ter a redacção seguinte:
Art. 22.° O réu tem direito a escolher defensor e a ser
por ele assistido em todos os actos do processo, especificando
a lei os casos e as fases em que essa assistência é obrigatória.
§ 1.°
§ 2.°
§ 3°
Art. 63.° Serão julgados em processo de querela os crimes
a que corresponde pena de prisão por mais de 3 anos ou de
missão.
Art. 64.° Serão julgados em processo correccional os crimes
que não devam ser julgados em processo de querela ou sumário.
Art. 67.° Serão julgados em processo sumário as infracções
a que forem aplicáveis penas a que corresponda processo cor
reccional, sempre que o infractor for preso em flagrante delito.
Art. 273.°
§ l.° Após a formação da culpa, a prisão preventiva não
poderá ultrapassar 3 anos, salvo se, no caso de acumulação
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de infracções, for justificada por infracção cometida ëm data
posterior ao conhecimento, real ou presumido, da pronúncia pelo
detido, contando-se, neste caso, novo prazo da data da pronún
cia pela última infracção. A prisão preventiva cessará, todavia,
quando igualar metade da duração máxima da pena correspon
dente ao crime mais grave imputado ao arguido.
§ 2.0 No caso de recurso da decisão condenatória, a dura
ção da prisão preventiva não pode ser superior à duração da
pena de prisão fixada na decisão recorrida, quando inferior ao
prazo fixado no parágrafo anterior.
Art. 291 .°-A —1
O juiz deve mandar informar imediata
mente o detido das razões da sua detenção.
2—A decisão judicial que ordene ou mantenha a medida
de privação de liberdade deve ser logo comunicada a parente
ou a pessoa da confiança do detido, por este indicados.
Art. 309
—

§ 1.0
§ 2.° A prisão preventiva considerar-se-á suspensa, para efeito

da contagem dos respectivos prazos, no caso de doença que
imponha internamento hospitalar, se a presença do detido for
indispensável à continuação da instrução.
Art. 315.°
§ único
c) Manter-se para além dos prazos legais para a formação
da culpa e para a duração da prisão preventiva;
Art.
§ único. O Ministério Púbtico recorrerá sempre das decisões
condenatórias que impuserem pena de prisão em medida supe
rior a 8 anos.
Art. 526.° O Ministério Público recorrerá sempre das decisões
que condenarem na pena indicada no § único do artigo 473.°
1
Nos processos por difamação, injúrias e
Art. 587.0
calúnia, concluída a instrução, irá o processo com vista ao
Ministério Público para deduzir acusação no prazo de 5 dias
e, para o mesmo fim e em igual prazo, será em seguida noti
ficado o assistente, havendo-o. Se a acusação depender de queixa,
o Ministério Público assim o declarará na sua resposta, sendo
em seguida notificado o assistente para deduzir acusação no
prazo de 5 dias, voltando depois o processo com vista ao
Ministério Público, por igual prazo e para o mesmo fim.
2
Quando a imputação de um facto ou a formulação
•de um juízo for feita por forma imprecisa ou equívoca, poderá
430

—

—

=
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quem se julgue por eles ofendido, ou quem o represente na
titularidade do direito de queixa, requerer ao juiz que seja noti
ficado o seu autor para, em $ dias, prorrogáveis mediante fun
damento justificado, precisar ou esclarecer a imputação.
3
Se o notificado a que se refere o número anterior não
der os esclarecimentos ou os não der por forma satisfatória,
responderá por difamação, injúria ou calúnia, conforme os ca
sos, incorporando-se o processo no que para o efeito for ins
taurado. Se os esclarecimentos forem dalos por forma satisfa
tória, arquivar-se-á o pedido, cumprindo-se o disposto no Código
das Custas Judiciais.
Art. 588.° O processo seguirá os termos do processo correc
cional em tudo o que não for especialmente regulado neste
capítulo.
Art. 589.° Se, antes de findo o prazo em que pode con
testar, o réu vier dar as explicações a que se refere o ar
tigo l71.° do Código Penal, o juiz ordenará a notificação do
assistente para, dentro de 5 dias, declarar se as aceita e, no
caso afirmativo, será o processo arquivado, observando-se o
disposto no Código das Custas Judiciais.
Art. 590.°
1
Se o réu pretender provar a verdade das
imputações, deduzirá a sua defesa na contestação, não podendo
produzir mais de 3 testemunhas por cada facto. Em seguida
será o processo concluso ao juiz, o qual, dentro de 3 dias,
decidirá se é ou não admissível aquela prova, e, no caso afir
mativo, declarará sem efeito o despacho que designou dia para
julgamento, observando-se o disposto nos artigos seguintes.
2— Quando a imputação for de factos criminosos, só é
admissível prova resultante de condenação em trânsito em jul
gado, que não tenha ainda sido cumprida.
Deduzida defesa nos termos dos números anteriores,
3
se não houver ainda decisão condenatória pelo facto criminoso
imputado, ficará o processo suspenso pelo prazo do §
do
artigo 3.°, a fim de que seja promovida e decidida a acção
penal, procedendo-se depois de harmonia com o decidido.
Art. 646.°
—

—

—

—

30

6.° Dos acórdãos das relações proferidos sobre recursos inter
postos em processo correcional que não sejam condenatórios ou
que não tenham posto termo ao processo; de transgressões ou
sumário e dos que tenham decidido recurso interposto de deci
são do juiz conhecendo de recurso sobre aplicação administra
tiva de uma coima.
Ressalva-se o caso em que a multa ou a coima excedam
a quantia de 200 000$, qualquer que seja a forma de processo.
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Havendo pedido cível dduzido, o recurso é admissível, res
trito a esse pedido, desde qtie o seu montante exceda a alçada
da relação.

Art. 2.° O artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 605/75, de 3 de No
vembro, passa a ter a seguinte redacção:
Artigo 1.°—l
Proceder-se-á a inquérito preliminar relativamente aos
2
crimes a que corresponda processo correcional, a menos que o
arguido tenha sido preso e nessa situação haja sido ouvido
em auto, caso cm que haverá lugar a instrução preparatória,
nos termos do Código de Processo Penal e da legislação com
plementar.
3
Quando ao crime corresponder processo de querela,
haverá lugar a instrução preparatória.
—

—

—

Art. 3.° O artigo 13.° do Decreto-lei n.0 420/70, de 3 de Se
tembro. passa a ter a seguinte redacção:
Art. 13.° —1 —As substãncias compreendidas na lista anexa
que serviram ou se destinaram à prática de infracções ou são
produto destas serão apreendidas e examinadas, por ordem da
autoridade competente para a investigação ou instrução, no mais
curto prazo de tempo possível.
2— Após o exame laboratorial, o perito procederá à reco
lha, identificação, acondicionamento, pesagem e selagem de duas
amostras, no caso de a quantidade de droga o permitir, e do
remanescente, se o houver. Uma das amostras ficará guardada
em cofre forte no organismo que procede à investigação até
decisão final; a outra irá apensa ao processo quando da re
messa pata julgamento.
No prazo de 5 dias após a junção do relatório do
3
exame laboratótial, o magistrado judicial ou do Ministério Pú
blico, consoante a fase processual, ordenará a destruição da
droga remanescente, despacho que será cumprido em período
não superior a 30 dias. A droga, até à destruição, será sempre
guardada em cofre forte.
4—A destruição da droga far-se-á por incineração em
forno próprio, na presença de um magistrado, do funcionário
que tem a seu cargo o processo, de um técnico qualificado de
laboratório e de um representante da Direcção-Geral de Saúde,
lavrando-se o auto respectivo.
Numa mesma operação de incineração poderão realizar
5
-se destruições de droga apreendida em vários processos.
—

—

(
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6— Ptofecida decisão definitiva, o tribunal pedirá a amos
tra guardada em cofre pela entidade investigadora e ordenará
a destruição da mesma bem como da amostra apensa, mediante
incineração, sob seu controle, lavrando-se o auto respectivo.
Art. 4.° O artigo 20.° do Dccreto-Lei n.° 785/76, de 29 de
Outubro, passa a ter a seguinte redacção:
Art. 20.°
2
O Tribunal de Execução das Penas de Lisboa tem ainda
jurisdição sobre os estabelecimentos prisionais centrais de Vale
dos Judeus e de Atcoentre e sobre o estabelecimento pristonal
regional de Setúbal.
—

II PARTE
Da execução das penas e das medidas
de segurança

TITULO 1
Disposições gerais
Art. 5.° A execução das penas e das medidas de segurança que
se encontrem previstas na lei penal só pode ter lugar mediante
decisão do tribunal competente transitada em julgado, dotada de
força executiva e pela forma prevista na lei.
Art. 6.° Na execução das penas e das medidas de segurança
será sempre respeitada a dignidade humana dos condenados e ser
-lhes-ão dispensados os tratamentos necessários para a salvaguarda
da saúde física e mental e para a reinserção na sociedade.
Art. 7.° Na execução das penas e das medidas de segurança
atender-se-á aos atributos individuais dos condenados de modo que,
dentro dos limites da lei, se sigam as modalidades de execução mais
adequadas à realização dos seus fins.
Art. 8.0
1
As decisões penais condenatórias, transitadas em
julgado, tm força executiva em todo o território nacional.
2—As decisões penais absolutórias são exequíveis logo que pro
nunciadas, sem prejuízo do disposto quanto a liberdade provisória.
Art. 9.° 1
Não é exequível decisão penal:
—

—

—

a) Que não emane de tribunal com jurisdição penal;
b) Que não determine a pena ou a medida aplicada ou aplique
pena ou medida inexistente na lei portuguesa;
e) Que não esteja reduzida a escrito;
d) Que condene pessoa diferente da que foi réu no processo.
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2
Quando seja certa a pessoa que foi réu no processo, mas
insuficiente ou inexacta a sua identificação, proceder-se-á à rectifica
ção desta no processo, depois de realizadas as diligências necessárias.
Art. 1O.° —1
A execução corre nos próprios autos e no juízo
da l. instância em que o processo tiver corrido.
2—Se a causa for julgada em l. instância pela relação ou
pelo Supremo Tribunal de Justiça, a execução correrá na comarca
do domicílio do executado, salvo se este for juiz de direito ou
agente do Ministério Público em exercício, caso em que a execução
correrá na comarca mais próxima.
3
A competência do Tribunal de Execução das Penas é esta
belecida em lei especial.
Art. Jl.°
1
Compete ao Ministério Público promover a exe
cução das penas e das medidas de segurança, e bem assim a exe
cução por custas, indemnizações e mais quantias devidas ao Estado
ou a pessoas qtie lhe incumba representar judicialmente.
2— O agente do Ministério Público junto do Tribunal da Exe
cução enviará ao serviço competente do Ministério da Justiça, no
prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, cópia em duplicado
da sentença ou acórdão que aplique a pena oti medida de segurança
em cuja execução aquele deve superintender.
Art. 1i2.° Cabe ao juiz competente para a execução decidir,
oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público ou do con.
denado, as questões relativas à execução do regime de prova, da
prisão por dias livres, da semidetenção e da prestação de trabalho
a favor da comunidade, e ainda as relativas ao início, duração e
suspensão das penas e medidas de segurança e à extinção da res
ponsabilidade criminal, bem como à prorrogação, pagamento em
prestações ou substituição por trabalho da pena de multa e ao cum
primento da prisão alternativa da multa.
—

—

—.

—

—

TITULO II
Da execução da prisão
CAPITULO 1

Da execução da prisão determinada
Art. 13.0
1
Os réus condenados em prisão darão entrada no
estabelecimento prisional por mandado do respectivo juiz, a fim
de a pena ser executada.
2— No caso de nova condenação em pena de prisão determinar
a revogação de decisão condenatória em pena de prisão que se
encontrava suspensa, ou do regime de prova, as penas cumprir
-se-ão sem que a sua execução se confunda.
—

—
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Art. 14.° Na contagem do tempo de prisão, os anos, meses e
dias serão computados segundo os critérios seguintes:

a) A prisão fixada em anos termina no dia correspondente, den
tro do último ano, ao do início da contagem; se, neste
último ano, não existir dia correspondente, termina no último
dia do mês.
Quando a prisão não é cumprida continuamente, acres
cerá o tempo necessário a partir do dia encontrado segundo
o critério do período anterior;
b) A prisão fixada em meses é contada considerando-se cada
mês um período de 30 dias;
c) A prisão fixada em dias é contada considerando-se cada dia
um período de 24 horas.
Art. 15.° Os directores dos estabelecimentos prisionais devem
comunicar ao agente do Ministério Público junto do tribunal onde
tenham corrido os respectivos processos o falecimento dos réus pre
sos, a sua fuga, qualquer suspensão ou interrupção da execução da
pena ou causa da sua modificação, substituição ou extinção total
ou parcial, bem como a soltura, sendo juntas ao processo estas
comunicações.
Art. 16.° Os presos serão soltos por mandado do juiz, no termo
do cumprimento da pena de prisão. Aos que se encontrem em liber
dade condicional ou precária será notificada a decisão que extinguiu
a pena.
Art. 17.° As saídas precárias dos condenados que se encontrem
em cumprimento da pena de prisão bem como o trabalho prisional
e os direitos e deveres dos reclusos serão regulados em lei especial.

CAPITULO 11

Da execução da prisão relativamente indeterminada
Art. l8.° A execução da prisão relativamente indeterminada rege-se pelas disposições do capítulo anterior em tudo o que não for
regulado nos artigos seguintes.
Art. 19.0
.1
Serão enviados ao Instituto de Reinserção um
exemplar dos mandados de condução, com menção expressa da
classificação do delinquente, da pena e da data da entrada no esta
belecimento, cópia da decisão condenatôria e quaisquer elementos
úteis para a elaboração do plano individual de reinserção.
2— No prazo de 30 dias após a entrada no estabelecimento
prisional será elaborado o plano individual de reinserção, que incluirá
os regimes de trabalho, aprendizagem, tratamento e desintoxicação
—

—
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que se mostrem adequados. Para tento, poderá a administração reco
lher as informações necessárias de quaisquer entidades públicas ou
privadas e utilizará, sempre que possível, a colaboração do con
clenado.
3
O plano será submetido à aprovação do tribunal e comuni
cado ao delinquente.
4—Podem ser introduzidas no plano as modificações que se
mostrem necessárias durante a execução da pena, cumprindo-se o
disposto nos n.os 2 e 3.
Até 2 meses antes de o delinquente completar
1
Art. 20.°
o limite mínimo da pena, o Instituto de Reinserção enviará ao tri
bunal relatório sobre a execução e os resultados do plano de rein
serção, bem como parecer fundamentado sobre a concessão de liber
dade condicional.
2— Do mesmo modo se procederá semestralmente, quando a
prisão prossiga para além do seu limite mínimo e quando a liber
dade condicional tiver sido revogada e o réu volte a cumprir a
prisão indeterminada.
1—A decisão que otdenar a libertação do conde
Art. 2l.°
nado especificará os deveres que sobre ele impedem, nos termos dos
artigos 54°, 56.° e 89.°, n.° 2, do Código Penal.
2—Será entregue ao delinquente, ao ser libertado, cópia da
decisão referida no número anterior. Se a liberdade condicional for
denegada, ser-lhe-á a decisão notificada no prazo de 8 dias.
—

—

—

—

CAPITULO III
Da execução da prisão por dias livres
e em regime de semidetenção
1
A decisão que fixar o cumprimento da prisão
Art. 22.°
por dias livres ou em regime de semidetenção especificará todos os
elementos necessários para possibilitar a sua execução, incluindo a
data do início da execução.
2— O tribunal enviará imediatamente à administração prisionai
cópia da decisão a que se refere o número anterior.
Serão entregues ao conúenado cópia da decisão condena
3
tória e guia de apresentação no estabelecimento prisional.
4
O início do cumprimento da prisão por dias livres ou em
regime de semidetenção pode ser adiado, mediante autorização do
tribunal, pelo tempo que parecer razoável, mas nunca excedente a
3 meses, por razões de saúde do condenado ou da sua vida pro
fissional ou familiar.
O disposto no número anterior é aplicável quando houver
5
dificuldade em imediato internamento do condenado no estabele
cimento prisional onde a pena deve ser cumprida.
—

—

—

—

—
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Art. 23.°
1
As entradas e saídas no estabelecimento pri
sionai serão anotadas em processo individual do condenado.
2—Não se passarão mandatos de condução nem de soltura.
3
As faltas de entrada no estabelecimento prisional de har
monia com a decisão serão imediatamente comunicadas ao tribunal.
Se o tribunal, depois de ouvir o condenado e de proceder às dili
gências que repute indispensáveis, não considerar as faltas justifica
das, passará a prisão a ser cumprida em regime contínuo pelo
tempo que faltar, emitindo-se para o efeito manddos de captura
e instaurando-se ainda procedimento criminal pelo crime do ar
tigo 393.° do Código Penal.
4—Terminado o cumprimento da pena, a administração comu
nicará ao tribunal o que constar do processo individual, em face
do que o tribunal, ouvido o Ministério Público, julgará a pena
extinta.
—

—

—

TíTULO III
Da execução das penas não privativas de liberdade
CAPITULO 1
Da execução da pena de multa
Art. 24.° —‘1
A multa será paga após o trânsito em julgado
da decisão que a im’põe e pelo quantitativo nesta fixado, não p0dendo ser acrescida de quaisquer adicionais.
2
O prazo de pagamento é de 10 dias, a contar da notifica
ção para esse efeito. Se a notificação for feita por via postal, con
sidera-se feita conforme o estabelecido na lei civil.
2
O estabelecido no número anterior não se aplica no caso
de o pagamento da pena de multa ter sido diferido ou autorizado
pelo sistema de prestações, nos termos do artigo 46°, n.° 5, do
Código Penal.
Art. 25.° —1
Findo o prazo do pagamento da multa ou de
alguma das prestações sem que o réu efectue o pagamento, proce
der-se-á à execução patrimonial, nos termos dos números seguintes.
2—Tendo o réu bens suficientes e desembaraçados de que o
tribunal tenha conhecimento ou que ele indique no prazo de paga
mento, comprovando a sua titularidade, o Ministério Público pro
moverá logo a execução, que seguirá os termos das execuções por
custas, com observância do disposto no artigo 1696.° do Código
Civil.
Responderão sempre pelo pagamento da multa todos os
3
instrumentos utilizados na prática da infracção e os produtos desta,
salvo se, pertencendo a terceiro, tiverem sido utilizados sem o seu
—

—

—

—

—
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conhecimento ou contra sua vontade. São nulos os actos de dis
posição sobre os mesmos instrumentos e produtos efectuados após
a infracção que prejudiquem o pagamento da multa, ressalvados
os direitos de adquirentes de boa fé, conforme a lei civil. Para os
efeitos do disposto neste número, poderão ser a!preendidos os ins
trumentos e produtos, sempre que os infractores não garantam de
modo idóneo o pagamento da multa provável.
Art. 26.
1
Se a multa não for paga ou executada nos
termos dos artigos anteriores, será total ou parciaimente substituída
por dias de trabalho, sempre que o condenado se encontre em con
dições de poder trabalhar.
2—O trabalho será prestado em obras, oficinas ou repartições
do Estado ou de pessoas de direito público, a fixar pelo juiz me
diante parecer do Ministério Pi’iblico e audiência do condenado,
sempre que possível com a concordância deste.
3
O réu que intencionalmente se coloque em situação de não
poder pagar, total ou parcialmente, a muita, ou de esta não poder
ser substituída por dias de trabalho, ou que injustificadamente se
recuse a prestar o trabalho em que a multa foi substituftla, cum
prirá a prisão alternativa da multa, sem prejuízo do disposto nos
artigos 47.°, n.° 5, e 388.° do Código Penal.
Art. 27.°
Quando a multa não for paga nem puder ser
1
executada ou substituida por dias de trabalho, será cumprida a pri
são aplicada em sua alternativa.
2— Se o condenado alegar que a razão do não pagamento ou
da não prestação do trabalho lhe não é imputável, após as dili
gências de prova que se revelem necessárias e mediante parecer do
Ministério Público, decidir-se-á se a prisão alternativa deve ser cum
prida, reduzida ou dela ficar isento o condenado, conforme o dis
posto no artigo 47.° do Código Penal.
—

—

—

—

—

CAPITULO II
Da execução no caso da suspensão da pena

Art. 28.° A decisão que decretar a suspensão da pena especi
ficará o período da suspensão e os deveres impostos ao réu.
Art. 29.° As modificações dos deveres impostos ao réu na de
cisão que decretou a suspensão da execução da pena são decididas
pelo tribunal da condenação, por despacho, depois de recolhida a
prova das circunstâncias relevantes de conhecimento superveniente,
mediante parecer do Ministério Público e audiência do assistente,
quando o houver, e do réu.
Todas as autoridades comunicarão ao tribunal
1
Art. 30.°
a quebra, por parte do réu, de algum dos deveres impostos na sen
tença que decretou a suspensão da execução da pena.
—

—
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2— O tribunal, depois de recolhidas as provas, mediante pare
cer do Ministério Público e audiência do assistente, quando o hou
ver, e do réu, decidirá por despacho.
3—A condenação pela prática de qualquer infracção cometida
durante o período da suspensão será imediatamente comunicada ao
tribunal onde correr o processo com suspensão da execução da
pena, remetendo-se cópia da decisão condenatória.
4—Findo o período da suspensão sem que ela se encontre
revogada ou se encontre pendente processo crime que possa deter
minar a sua revogação, ou incidente processual por infracção das
obrigações impostas, ou logo que julgado favoravelmente ao réu
este processo ou incidente, será declarada extinta a pena.
CAPITULO III
Da execução do regime de prova
Art. 3l.°— 1—A decisão que submeter o réu a regime de
prova especificará a duração deste e os deveres que são impostos.
2—A decisão conterá aidela o plano individual de readaptação
sempre que o tribunal se encontrar habilitado a organizá-lo no mo
mento da decisão condenatória.
3
No caso de o réu responder por infracção punível com
pena de prisão por mais de 3 anos e ser condenado por infracção
punível com prisão que não exceda este tempo, a decisão que apli
car o regime de prova absolverá o réu da infracção da pronúncia,
descreverá os factos integradores da infracção pela qual considera
o réu cuipa’do e fará indicação desta infracção.
4— No caso de o réu responder por infracção punível com pena
de prisão por mais de 3 anos e, por atenuação, o juiz considerar
que deverá ser aplicada pena por menos tempo, a decisão que apli
car o regime de prova descreverá o circunstancialismo e concluirá
pela indicação da pena máxima aplicável.
Art. 32.°
1
A decisão será imediatamente comunicada ao
Instituto de Reinserção Social do Ministério da Justiça, onde se
efeetuará a distribuição pelo modo que for mais conveniente para
a ressocialízação do réu.
2—Quando a decisão não contiver o plano individual de rea
daptação, o técnico social contactará o réu e organizará o plano
no prazo de 15 dias, submetendo-o depois à homologação do tri
bunal.
3
O plano pode a todo o tempo ser alterado pelo tribunal
oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público sob proposta
do Instituto de Reinserção, devenJo ser dado conhecimento ao de
linquerÉe das alterações; porém, os tratamentos médicos e os inter—

—

—

—
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namentos por períodos superiores a 2 meses só podem ser impostos
pelo tribunal com o acoido do interessado,
4
Os técnicos sociais procurarão aconselhar e auxiliar os de
linquentes numa base de mútua colaboração e de recíproca confiança,
vigiando ao mesmo tempo, com a possível discrição, o seu com
portamento, o modo como cumprem os deveres que lhe foram impos
tos e os termos em que coriespondem ao plano de readaptação.
Os técnicos sociais poiem, com a autorização do tribunal,
5
promover a colaboração de outros serviços sociais, de instituições
privadas, do público em geral e p’articularmente de grupos sócio-profissionais ou outros em que o delinquente se vá inserir.
Art. 33.° 1
O internamento em instituições adequadas du
rante o regime de prova é executado mediante maddado, que o tri
bunal para o efeito emitirá.
2— A caução de boa conduta, quando a ela houver lugar, é
prestada conforme o estabelecido nos artigos 277.° e seguintes do
Código de Processo Penal.
Sendo determinada a apresentação periódica perante o tri
3
bunal, serão as apresentações anotadas no processo; se o forem
perante qualquer outra entidade, o tribunal fará a esta a necessária
comunicação. No termo das apresentações ou durante o período
destas, se alguma falta ocorrer, a entidade onde o réu se apresenta
comunicará ao tribunal o que for de interesse quanto às apresen
tações e à ressocialização.
Art. 34.°
1
Trimestraimente, e ainda sempre que se veri
fique qualquer anomalia na execução do plano de readaptação, par
ticularmente quando o réu não cumprir qualquer dos deveres impostos
ou não corresponder ao plano previsto, o técnico social enviará ao
tribunal relatório pormenorizado das ocorrências de inteiesse.
2— O técnico social poderá airda, a todo o tempo durante a
execução do regime de prova, propor ao tribunal as alterações ao
plano que reputar adequadas à readaptação.
Art.
—1 —A alteração do plano, qualquer advertência ao
réu e ainda a prorrogação ou a revogação do regime de prova
são decididas pelo tribunal, depois de ouvidos o Ministério Público
e o réu,
Em tudo o que se não encontra previsto neste artigo e nos
anteriores, serão regulados por lei especial a execução do regime
de prova e os direitos e deveres dos trabalhadores sociais e dos
delinquentes submetidos a regime de prova.
Art. 36.°
1
Quando houver lugar à revogação do regime
de prova prosseguirá o processo, procedendo-se aos termos necessá
rios para a fbação da pena que ao crime caberia se não tivesse
tido lugar o regime de prova.
——

—

—

—

—

—
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2— Para o efeito do disposto no nímero anterior, o processo
irá com vista ao Ministério Público e serão ouvidos o assistente,
quando o houver, e o réu, os quais, em 5 dias, poderão requerer

o que tiverem por conveniente, designando-se depois dia para julga
mento, a efectuar nos 15 dias imediatos.
3
No julgamento a que se refere o número anterior a pro
dução da prova e as alegações resumir-se-ão ao que for necessário
para a fixação da medida concreta da pena.
4—Na fixação da pena não pc1erá ser excedido o limite do
artigo 31°, n.° 4, e o delinquente não poderá ficar novamente em
—

regime de prova nem a pena pode ficar com a execução suspensa.
Art. 37.° Terminalo o período do regime de prova ou da sua
prorrogação sem que tenha sido revogado, será o mesmo declarado

extinto pelo juiz, depois de ouvido o Ministério Público, comuni
cando-se a decisão ao Instituto de Reinserção Social.

CAPITULO IV
Da execução da prestação de trabalho a favor
da comunidade
Art. 38.°— ‘1—A decisão que condenar o réu à prestação de
trabalho a favor da comunidade será tomada com aceitação do réu
considerado cu1pado e com indicação, por parte deste ou do Minis
tério Público, da entidade a que é prestado.
2
A sentença pode ser adiada, pelo prazo máximo de 1 mês,
se o juiz tiver razões para crer que, nesse prazo, o réu ou o
—

Ministério Público poderão indicar a entidade a que o serviço é
prestado.
3 —A decisão especificará a entidade a que o serviço é pres
tado, o horário dos períodos e a duração do trabalho.
Art. 39.°
1
Será enviada ao Instituto de Reinserção Social
cópia da decisão condenatória, a fim de ser controlada a prestação
de trabalho pelo condenado.
2
Firda a prestação de trabalho, ou durante esta no caso
d se verificar alguma anomalia, o Instituto de Reinserção Social
enviará ao tribunal rlatório que o habilite a julgar extinta a pena
ou a tomar as medidas adequdas.
—

—

-—

TITULO IV
Da execução das penas acessórias
Art. 40.°
1
A decisão que decretar a demissão ou que impli
car a suspensão de cargo público será comunicada à direcção-geral
de que o funcionário depende.
—

—
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2— A decisão que decretar a interdição do exercício de qual
quer profissão ou actívklade será comunicada aos organismos ou
associações sindicais em que o condenado se encontre inscrito, O tri
bunal pode decretar a apreensão, pelo tempo que durar a inter
dição, de documentos que titulem a profissão ou actividade.
3
A incapacidade eleitoral será comunicada à comissão de
recenseamento eleitoral onde o condenado se encontre inscrito ou
deva fazer a sua inscrição.
4—A incapacidade para exercer o poder paternal, a tutela, a
curatela, a administração de bens ou para ser jurado será comuni
cada à conservatória do registo civil onde estiver lavrado o registo
de nascimento do condenado.
5—O tribunal ordenará sempre as providências não indicadas
nos números anteriores que se mostrem necessárias para a execução
da pena acessória.
—

TITULO V
Da execução das medidas de segurança
Art. 41.° A decisã,o que decretar a medida de internamento
especificará se este se efectua em estabelecimento de cura, trata
mento pu segurança e ainda, se for caso disso, a duração do
internamento.
Art. 42.°
1
O internamento de inimputáveis e de imputáveis
portadores de anomalia psíquica aos quais os estabelecimentos comuns
são prejudicia’is efectua-se em hospitais ou clínicas especializadas,
ou em anexos de estabelecimentos prisionais.
2—O disposto o número anterior não prejudica a possibili
dade de cura em estabelecimentos abertos, quardo imposta pela
terapêutica psiquiátrica.
Art. 43.° O início, suspensão e cessação do internamento, bem
como a libertação a título de ensaio experimental, efectuam-se me
diante mandado ou simples comunicação do tribunal, em que se
especificarão, se for caso disso, os deveres impostos e o período de
liberdade experimental.
Art. 44.°
1
Nos estabelecimentos onde o internamento se
efectuar será organizado processo individual do internado, onde se
registarão todas as comunicações recebidas do tribunal e todos os
elementos a este fornecidos, e ainda a avaliação periódica do tra
tamento e da perigosidade do internado.
2— Semestralmente, e sempre que necessário, o estabelecimento
fornecerá ao tribunal a avaliação referida no final do núhiero
anterior.
Art.
O tribunal pode encarregar o Instituto de Reinserção
de coadjuvar, através de assistentes especializa’dos, o tratamento
—

—
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de internados, ou de efectuar a vigilância tutelar dos libertaidos a
título de ensaio experimental.
Art. 46.° A interdição do exercício de qualquer actividaide pro
fissional executa-se nos termoS do disosto no artigo 40.°, n.° 2.

Art. 47.° Para a execução de medidas de segurança não previstas
nos artigos anteriores, o tribunal ordenará as providências que re
putar necessárias, de modo que seja preenchldo o fim visado pela lei.
TÍTULO VI
Da execução de bens
Art. 48.° A execução de bens rege-se pelo Código de Processo
Civil em tudo o que não for especialmente previsto neste Código
e no Código das Custas Judiciais.
Art. 49.° Pelo produto dos bens executados ao devedor, os
pagamentos são feitos pela ordem seguinte:
1.0 As multas penais;
2.° O imposto de justiça;
3° As custas liquidadas a favor do Estado, dos Cofres e do
Serviço Social do Ministério da Justiça;

4.° As restantes custas, proporcionalmente;
5.° As indemnizações.
Art. 50.° Da importância de todas as multas aplicadas em pro
cesso penal, incluindo as resultantes da conversão da pena de prisão,
reverterá metade para o tesouro pttblico ou para o município res
pectivo, quando se tratar de multas cujo produto constitua receita
das autarquias locais, e metade para o Cofre Geral d Tribunais.

111 PARTE
Disposições transitórias e finais
Art. 51.” Sem prejuízo das disposições constantes deste decreto-lei, para efeito da aplicação de quaisquer normas que façam refe
rência a prisão maior, considera-se prisão desta natureza a de
medida superior a 2 anos.
Art. 52.” Mantêm-se a forma do processo e a competência já
fixadas aquando da entrada em vigor do C?digo Penal, ainda que
o réu passe a beneficiar de regime mais favorável.
Art. 53.’ São revogados os artigos 625.” a 645.” do Cóiigo de
Processo Penal e o artigo
Novembro.

7•0

do Decreto-Lei n.° 605/75, de 3 de
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Art.
1—A redacção dada no artigo 1.0 aos artigos 22.°,
273°, 291.°-A, 309.° e 315.° do Código de Processo Pna1 e os
artigos 3.° e 4.° deste decreto-lei entram em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação,
2— As restantes disposições deste decreto-leí entram em vigor
com início da vigência do novo Código Penal.
540

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de Agosto
Diogo Pinto de Freitas do Antaral.
de 1982.
—

Promulgado em 10 de Setembro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RfALHo EA.s.
(D. R. —1 Série, Sup1emento, n.° 2121, de 23Set82.)
MINISTËRIO DAS FINANÇAS E DO PIANO
Secretaria de Estado do Orçamento
Decreto-Lei n.° 404/82
de 24 de Setembro
1. O Decreto-Lei n.° 47084, de 9 de Julho de 1966, constitui
o diploma básico regulamentador da concessão das pensões de preço
de sangue e das pensões por serviços excepcionais ou relevantes
prestados ao País.
Posteriormente à sua publicação várias circunstâncias aconselha
ram a alteração de algumas normas nele contidas, tendo sido
publicados, para o efeito, vários diplomas.
Assim, a matéria sobre pensões passou a estar dispersa por
diversas disposições legislativas, com prejuízo da sua consulta e inter
pretação, havendo por isso todo o interesse em promover a centra
lização da mesma num único diploma.
2. Face à evolução sócio-económica verificada na última década,
pretendeu-se também com o presente diploma eliminar certas anoma
llias que foram surgindo e ainda introduzir novas disposições que
visassem:
a) Alterar a fórmula de cálculo das pensões;
h) Alterar o limite dos rendimentos com influência na atribui
ção da pensão;
e) Igualar o direito dos beneficiários.
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3. Assim:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.° 1 do ar
tigo 201.° da Constituição, o seguinte:

CAPITULO 1
Ãmbito do diploma
Artigo 1.° O presente diploma abrange:
a) Pensões de preço de sangue;
b) Pensões por servi:os excepcionais e relevantes prestados ao
País.
CAPITULO II
Do direito à pensão
DIVISÃO 1
Dos factos originanos
Art. 2.° —l
o falecimento:

—

Origina o direito à pensão de preço de sangue

a) De militar ao serviço da Nação, por acidente ocorrido em
ocasião de serviço e em consequência do mesmo, ou quando
a morte resulte de acidente ou doença adquirida ou agra
vada em virtude de serviço de campanha ou de serviço de
manutenção da ordem pública;
b) De civil incorporado em serviço nas forças militares e com
elas colaborando por ordem da autoridade competente quando

se verifique qualquer das circunstâncias referidas na alínea
anterior;
c) De deficientes das forças armadas que fossem portadores de
incapacidade igual ou superior a O %;
d) De magistrado, autoridade ou agente da autoridade, funcio
náno em serviço de polícia, pessoal do quadro e extraor
dinário dos serviços prisionais e dos serviços tutelares de
menores quando tenha resultado de ferimentos ou acidente
ocorrido no desempenho das suas funções;
e) De médico, veterinário, farmacêutico, pessoal de enfermagem
e sanitário quando resulte de ferimentos ou acidente ocorrido
no desempenho dos seus deveres profissionais, em caso de
alteração da ordem ou no combate de quaisquer epidemias
de moléstia infecciosa ou contagiosa contraída em serviço
público de assistência sanitária, nos serviços de laboratórios
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oficiais de bacteriologia, nos postos públicos de desinfecção
e nas estações de saúde ou lazaretos;
Do médico, engenheiro ou qualquer técnico quando resulte
de ferimentos ou acidente ocorrido no desempenho dos seus
deveres profissionais, em caso de trabalhos com radiações
ionizantes, de lesões ou moléstias contraídas, em serviços
oficiais, devido a trabalhos com essas radiações ou desem
penho de actividade profissional em contacto com matérias
tóxicas.

2— Para efeitos do presente diploma, considera-se equivalente
ao falecimento o desaparecimento em campanha e em perigo dos
indivíduos referidos nas alíneas ) e b) do número anterior.
Art. 3.° Origina o direito à pensão por serviços excepcionais
e relevantes prestados ao País:
1) A prática, por cidadão português, militar u civil, de feitos
praticados em teatro de guerra, actos de abnegação e cora
gem cívica ou altos e assinalados serviços à Humanidade ou
à Pátria;
2) A prática, por qualquer funcionário ou agente do istado, de
algum acto humanitário ou de dedicação à causa pública de
que resulte a impossibilidade física ou o falecimento do seu
autor.
DIVISÃO II
Dos titulares com direito à pensão
Art. 4.°
1
A pensão de preço de sangue é estabelecida em
benefício de quem se encontre, relativamente ao falecido, em alguma
das situações referidas nos seguintes grupos:
—

—

1.0

Cônjuges sobrevivos, divorciados, separados judicialmente de
pessoas e bens, pessoas que estiverem nas condições do ar
tigo 202O.° do Código Civil e descendentes;
2.° Pessoa que o tenha criado e sustentado;
3.° Ascendente de qualquer grau;
Irmãos.
40

2— Os beneficiários de cada grupo preferem aos do grupo ou
grupos seguintes.
Art.
1
A pensão por serviços relevantes ou excepcionais
prestados ao País é estabelecida em benefício do próprio autor do
facto que a origine, enquanto vivo, e, após a sua morte, das pes
soas referidas no artigo anterior.
50

—
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2— Se a pensão tiver sido concedida em vida ao autor do facto
determinante dela, transmite-se, após a sua morte, às pessoas que
a poderiam requerer pelo seu falecimento.
O direito a receber a pensão só é reconhecido
Art. 6.° —II
às pessoas que, incluindo-se em alguns dos grupos referidos no ar
tigo 4.°, estivessem a cargo do falecido à data do óbito e reúnam
os requisitos indicados no artigo 7.°
2—O requisito de estar a cargo do falecido à data do óbito
é dispensado. quanto aos órfãos menores, à pessoa que criou o
fa]ecido e aos ascendentes.
Às pessoas referidas nos grupos n.°0 2.° e 3.° do a.° 1 do
3
artigo 4.° é-lhes reconhecido o direito de, a todo o tempo, reque
rerem a pensão.
São requisitos especiais:
Art. 7.°
—

—

—

1) Quanto ao cônjuge sobrevivo, não separado judicialmente de
pessoas e bens:
a) Estar a viver com o falecido, à data do óbito, ou, estando
separado de facto, não ter dado motivo à separação;
b) Ter sido realizado o casamento com o falecido há mais
de II ano, excepto se do casamento houver filhos ou se
a morte tiver ocorrido em razão de facto que, no mo
mento do casamento, não fosse razoável prever;
c) Ter bom comportamento moral e civil e não viver marital
mente;
2) Quanto aos divorciados ou separados judicialmente de pessoas
e bens:
a) Terem direito a alimentos, nos termos da lei civil;
b) Terem bom comportamento moral e civil e não viverem
maritalmente;
3) Aquele que estiver nas condições previstas no artigo 2020.°
do Código Civil só será considerado, para efeitos de atri
buição de pensão, depois de sentença judicial que lhe fixe
o direito a alimentos e a pensão será devida a partir do
dia 1 do mês seguinte àquele em que a requeira, enquanto
se mantiver o referido direito;
4) Quanto aos descendentes:
a) Terem menos de 18 anos; menos de 21, se estiverem a
frequentar um curso médio; menos de 24, se frequentarem
um curso superior;
b) Independentemente da idade, encontrarem-se, física ou inte
lectualmente impossibilitados de angariar os meios de subs
tência pelo trabalho;
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5) Quanto à pessoa que criou o falecido e aos ascendentes:
lerem mais de 65 anos ou, sendo de idade inferior, encon
trarem-se física ou intelectualmente incapazes de angariar
os meios de subsistência pelo trabalho;
6) Quanto aos irmãos, os requisitos indicados no n.° 4) e ainda
o de serem órfãos de pai e mãe à data do falecimento do
autor da pensão.
Art. 8.° O cônjuge sobrevivo que voltar a casar representará
os filhos que tenham direito à pensão, para efeitos de recebimento
desta, enquanto tiver a administração dos bens deles. Os pais soltei
ros só poderão representar os filhos com direito à pensão, para
efeitos de recebimento desta, se os mesmos estiverem a seu cargo.

DIVISÃO III
Do quantitativo da pensão
Art. 9.°—d —O quantitativo da pensão, isento de qualquer
imposto, excepto o do selo, é igual a 70 % do vencimento do fale
cido ou do autor dos actos que a originam, acrescido das remunera
ções acessórias consideradas para efeito de aposentação, quando se
trate dos titulares a que se refere o n.° l.° do n.° 1 do artigo 4.°
2
A referida percentagem será reduzida para 50 ¾ relativa
mente aos restantes titulares.
3
O vencimento a tomar em consideração, para efeitos de
aplicação das percentagens para fixação da respectiva pensão, não
poderá ser inferior ao vencimento mínimo de um soldado da Guarda
Nacional Republicana.
4—Relativamente aos civis incorporados nas forças militares,
a percentagem será calculada com base nos vencimentos dos postos
ou graduações a que estiverem equiparados.
5
O quantitativo da pensão, calculado nos termos dos n.° 1
e 2 deste artigo, será arredondado por excesso para a centena de
escudos.
Art. lQ.°
1
O quantitativo da pensão a conceder aos bene
ficiários não sofrerá qualquer redução desde que os interessados
não possuam rendimentos ou proventos próprios de qualquer na
tureza superiores à remuneração atribuída à última letra da tabela
de vencimentos cio funcionalismo público.
2— Se os rendimentos ou proventos próprios ultrapassarem a
citada importância, a parte que a exceder será deduzida no quan
titativo da pensão.
—

—

—

—
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3—Para efeitos dos números anteriores, não são de considerar
os proventos que advenham do exercício de actividade profissional
dos cônjuges dos autores da pensão, dos separados judicialmente de
pessoas e bens e dos que estiverem nas condições previstas no ar
tigo 20i20.° do Código Civil.
4 —-Em relação à pessoa qu criou o falecido e aos ascendentes,
tratando-se de um casal, a pensão será atribctída ao que for jul
gado incapaz, tomando-se no entanto em consideração os rendimen
tos e proventos de ambos para o cálculo da mesma.
Art. ll.°—Concorrendo vários beneficiários, a pensão será divi
dida em partes iguais entre todos os interessados, salvo nos casos
seguintes:
Concurso de cônjuge sobrevivo e filhos: metade da pensão
pertence ao cônjuge e a outra metade aos filhos, em partes
iguais;
2.° Concurso de cônjuge sobrevivo, separado judicialmente de
pessoas e bens, divorciado, ou aquele que estiver nas con
dições previstas no artigo 202).° do Código Civil, e fillhos:
metade da pensão pertence, em partes iguais, ao cônjuge
sobrevivo, àquele que estiver nas condições previstas no
artigo 2020.° do Código Civil, divorciado ou separado judi
cialmente, e a outra metade aos filhos, também em partes
iguais;
3.° Se o concurso incluir outros descendentes além dos filhos,
todos os descendentes da mesma estirpe intervirão como se
constituíssem uma unidade somente, dividindo entre eles, em
partes iguais, a quota-parte da pensão que vier a ser apurada
por aquela forma.
1.0

Art. 12.°
1 —A pensão de preço de sangue começa a vencer-se a partir do início do mês seguinte ao da morte do autor, desde
que requerida no prazo de 180 dias apís o falecimento, e desde o
primeiro dia do mês imediato ao da entrega da petição, quando
esta for apresentada para além daquele prazo.
—

Os prazos estabelecidos no número anterior, quanto à entrega
2
das petições, não se aplicam aos menores, aos interditos e aos maio
res incapazes enquanto durar a incapacidade ou não tiverem quem
o represente.
Art. l3.° Sempre que as pensões concedidas nos termos deste
diploma sejam usufruidas por mais de um beneficiário e algum
deles perca o direito à sua quota-parte, deverá proceder-se ao ajus
tamento do quantitativo global da pensão e à sua redistribuição pelos
restantes pensionistas, a qual igualmente terá lugar sempre que se
verifique o aumento do número de beneficiários.
—
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DIVISÃO 1V

Cessação do direito à pensão
Art. l4. O direito a receber a iensão cessa:
1.° Pela morte do beneficiário;
2.° Pela perda de qualquer dos requisitos condicionantes da atri
buição daquele direito;
3.° Pelo casamento ou vivência em situação análoga, relativa
mente aos cônjuges, divorciados, separados judicialmente de
pessoas e bens e aos que se encontrem nas condições pre
vistas no artigo 2020.° do Código Civil.
Art. 15.” Os pensionistas referidos no n.° 3.° do artigo anterior
que percam a pensão por efeito de casamento, receberão por uma
só vez a importância de 20 000$, desde que seja apresentado do
cumento comprovativo do facto no prazo de 180 dias contado a
partir da data da sua celebração.
Art. 16.” A pensão correspondente ao mês em curso na data
em que se verificou o facto determinante da sua perda será abo
nada, na totalidade ao beneficiário do direito extinto ou seus her
deiros.

CAPITULO III

Do processo para a coitcessão da pensão
DIVISÃO 1

Da petição
Art. 17.° A concessão da pensão depende de requerimento do
interessado ou de quem legalmente o represente, no qual se indi
quem a residência, nome, número, posto, cargo e unidade ou cor
poração a que pertencia o falecido.
Art. 1&° Os requerimentos são individuais, um por cada inte
ressado, salvo nos casos seguintes:
O cônjuge sobrevivo, cônjuge separado judicialmente de pes
soas e bens ou divorciado e aquele que estiver nas condições
previstas no artigo 2020.° do Código Civil pedirá, no mesmo
requerimento, a pensão para si e para os descendentes me
nores de 18 anos não emancipados que se encontrem a seu
cargo;
2.° O tutor englobará no mesmo requerimento o pedido refe
rente a todos os seus tutelados;
1

.°
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Os ascendentes podem formular os seus pedidos no mesmo
requerimento.

Os interessados instruirão os seus requerimentos
1
Art. 19.°
com as certidões, atestados e demais documentos que provem os
factos demonstrativos do direito à pensão, entregando-os à autoridade
civil ou militar da localidade onde residirem, a qual deles passará
recibo, enviando-os imediatamente para o ministério competente.
2— Os processos e documentos necessários para os instruir são
gratuitos e isentos do imposto do selo.
3—As autoridades militares e civis facilitarão a aquisição dos
documentos necessários para a instrução dos processos.
A incapacidade física ou intelectual permanente
1
Art. 20.°
do exercício da actividade profissional normal ou de angariação dos
meios de subsistência é comprovada por verificaço pela junta mé
dica do Ministério das finanças e do Plano ou por junta médica
nomeada pelo governador civil do distrito da residência dos inte
ressados.
2— A intervenção da junta médica nomeada pelo governador
civil não prejudica a da junta médica do Ministério das Finanças
e do Plano e pode ser substituída por esta sempre que isso se julgue
conveniente.
As despesas que os interessados sejam obrigados a fazer em
3
consequência do exame pela junta médica, designadamente as de
transporte, alojamento e alimentação, correrão por conta do Estado,
bem como os encargos com os meios de diagnóstico que for neces
sário empregar.
Art. 21.°— 1—As juntas médicas a que se refere a parte final
do n.° 1 do artigo anterior serão constituídas pelo governador civil,
ou seu representante, que presidirá, pelo delegado ou subdelegado
de saúde e por um médico municipal.
2—Se no concelho da residência dos indivíduos a examinar
não puder ser constituída a junta nos termos indicados no número
anterior por falta de médicos oficiais, o governador civil promoverá
que a junta médica se constitua no concelho mais próximo onde
seja possível reunir aqueles médicos.
3—No caso de impossibilidade de levar a efeito o preceituado
no número anterior, o governador civil, ou o seu representante,
poderá requisitar a colaboração de médico particular, que será re
munerado pela sua participação naquela junta desde que, através
da entidade que tiver solicitado os seus serviços, seja feita remessa
dc) documento de despesa à Direcção-Geral da Contabilidade Pública
(Serviço de Penses).
Art. 22. No caso de a pessoa cuja morte motivou a pensão
ter falecido na qualidade de licenciado, na reserva ou com baixa
—

—

—

—

—
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de serviço por incapacidade física devem os requerentes da pensão
apresentar certiclo de teor de óbito daquele, mencionando a doença
que o vitimou e, se esta não figurar no certificado de óbito pas
sado pelo médico que o verificou, atestado passado pelo médico
ou médicos que trataram o falecido, do qual conste a doença de
que foi tratado e aquela que o vitimou.
DIVISÃO II
Trâmites processuais
Recebida a petição e demais documentos no
1
Art. 23.°
estado-maior respectivo, çerá ai organizado o processo e remetido
seguidamente, com indicação do vencimento do falecido, devidamente
discriminado, e das disposições legais aplicáveis, à Direcção-Geral
da Contabilidade Pública (Serviço de Pensões.
2—Sempre que se trate de pensão requerida por falecimento
ou por desaparecimento de indivíduos susceptiveis de serem abran
gidos pelas alíneas a) e b) do n.° 1 e pelo n.° 2 do artigo 2.°, os
respectivos processos deverão incluir obrigatoriamente um auto de
averiguações elaborado sobre a ocorrência, cuja instrução se regu
lará pelas normas militares.
3 —O auto referido no número anterior será enviado pelo estado-maior do ramo das forças armadas de que dependia o militar ao
Ministro da Defesa Nacional, a quem é atribuida a competência
para em primeira instância decidir se o acidente, doença ou desa
parecimento ocorreu em alguma das condições previstas nas alíneas a)
ou b) do n.° II e no n° 2 do artigo 2°, ouvidos, quando a morte
seja atribuída a doença adquirida ou agravada em serviço de cam
panha ou de manutenção da ordem pública, os serviços de saúde
para determinação da causa.
4—No caso de dúvida, poderá o Ministro da Defesa Nacional
mandar completar a matéria dos autos ou determinar quaisquer
outras diligências julgadas necessárias ao apuramento da causa da
morte ou das circunstâncias em que ocorreu o desaparecimento,
devolvendo, para o efeito, o processo ao departamento militar res
pectivo.
5—Exarado o despacho do Ministro da Defesa Nacional, será
o processo devolvido ao departamento militar competente, a fim de
ser remetido à Direcção-Geral da Contabilidade Pública (Serviço de
Pensões).
Art. 24.° Recebido o processo, a Direcção-Geral da Contabili
dade Pública (Serviço de Pensões) dará a sua informação acerca
da legalidade da pretensão e do quantitativo da pensão, a qual será
—

—
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posteriormente presente a despacho do Ministro de Estado e das
Finanças e do Plano.
Art. 25.°
1
Quando se suscitem dúvidas sobre a causa deter
minante da morte do indivíduo que dá direito à pensão, por a
mesma não constar do certificado médico do óbito ou por falta
deste, poderá ser ordenado um inquérito, a realizar por um médico
militar da unidade mais próxima da localidade em que residia o
falecido, acerca da doença que o vitimou e da vida que teve desde
o início dela até ao falecimento.
2— Os serviços de saúde respectivos dão o seu parecer sobre
se as doenças que vitimaram os militares estão ou não compreen
didas no artigo 2.° e suas alíneas a) e b), para efeitos de concessão
da pensão de sangue.
Art. 26.° Do despacho que negar a pretensão cabe recurso con
tencioso para o Supremo Tribunal Administrativo, com isenção de
custas.
—

—

DIVISÃO III
Especialidades do processo por serviços excepcionais
ou relevantes
Art. 27.° O processo para a concessão de pensão por serviços
excepcionais ou relevantes prestados ao País é organizado com base
em requerimento do interessado ou em ordem do Governo no minis
tério de que depender ou dependia a pessoa a que respeitar o efeito
ou serviço justificativo dela.
Art. 28.° As pensões a que se refere o artigo anterior serão
concedidas através de resolução do Conselho de Ministros mediante
proposta do Ministro de Estado e das Finanças e do Plano, prece
dendo parecer favorável do Supremo Tribunal Militar, quando o
facto justificativo da mesma pensão seja a prática de actos realiza
dos em teatro de guerra, e da (Procuradoria-Geral da República,
nos demais casos.
Art. 29. As pensões por serviços excepcionais ou relevantes
começam a vencer-se na data da resolução de concessão.

DIVISÃO IV
Da execução da decisão
Art. 30.° Concedida a pensão, proceder-se-á em seguida ao res
pectivo assentamento na Direcção-Geral da Contabilidade Pública,
não dependendo o seu abono do cumprimento de qualquer outra
formalidade.
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Art. 31°— 1—Ao pensionista será entregue um cartão, de mo
delo a aprovar por despacho do Ministro de Estado e das Finanças
e do Plano, que o identifica como titular da pensão no acto do
pagamento.
2—No documento referido no número anterior deverão constar
as circunstâncias em que os interessados perdem o direito à pensão
e a obrigação de apresentarem, no mês de Junho de cada ano, no
respectivo recibo, declaração das entidades civis competentes, ou de
qualquer autoridade militar do lugar onde residem, autenticada com
o selo branco, na qual sejam mencionadas as condições especiais
da sua usufruição, nomeadamente de que estão vivos, se conservam
no estado civil em que se encontravam à data da concessão da
pensão, têm bom comportamento moral e civil e não vivem marital
mente.
As declarações a que se refere este artigo são passadas gra
3
tuitamente e isentas do imposto do selo ou de qualquer outra impor
tância, seja a que título for.
Art. 32.° O pagamento das pensões devidas aos pensionistas
que residem no estrangeiro será efectuado segundo as normas que
forem estabelecidas entre as Direcções-Gerais da Contabilidade Pú
blica e do Tesouro.
Art. 33.° É da competência da Direcção-Geral da Contabilidade
Pública (Serviço de Pensões) a inspecção de todo o serviço relativo
a pensões concedidas nos termos deste diploma, tendo em vista o
fiel cumprimento de todas as suas disposições e, designadamente,
evitar que às pensões atribuidas a filhos menores seja dada pelos
seus representantes aplicação diferente daquela que a lei lhes assi
nala.
1
Sempre que se verifique que o pensionista perdeu
Art. 34.°
o direito à pensão, a Direcção-GeraL da Contabilidade Pública (Ser
viço de Pensões), se considerar ser caso disso, organizará o respec
tivo processo, que, com o seu parecer, submeterá a despacho do
Ministro, depois de ter previamente convidado o pensionista a apre
sentar, por escrito, a sua justificação no prazo de 30 dias a contar
da intimação.
2— Do despacho do Ministro há recurso contencioso para o
Supremo Tribunal Administrativo, com isenção de custas.
—

—

—

CAPíTULO IV
Disposições finais e transitórias
Art. 35.° Os pedidos de pensões de sangue indeferidos poderão
ser revistos a requerimento dos interessados e sujeitos a novo des
pacho, depois de convenientemente informados, quando os peticio
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nantes apresentem elementos de prova não considerados anterior
mente.
Art. 36.° A habilitação de herdeiros, quando necessária, poderá
fazer-se administrativamente, observando-se o estabelecido no Decreto-Lei n.° 42947, de 27 de Abril de 1960, no que respeita à forma
das petições, meios de prova e dispensa de formalidades, cabendo a
organização do respectivo processo à direcção de finanças ou con
sulado por onde era satisfeita a pensão ao seu titular.
Art.
Será extinto o acréscimo que vinha sendo con
—1
siderado no cálculo das pensões sempre que o número de bene
ficiários era superior a 1.
Serão revistas em conformidade com as disposições do pre
2
sente diploma as pensões concedidas ou requeridas anteriormente a
1 de Setembro de 1981, não podendo, no entanto, resultar da revisão
operada pensões de valor inferior ao das que vêm sendo abonadas,
sem prejuízo do disposto no artigo l0.°
Art. 38.0
1
Não ficam abrangidas pelo disposto nos n.°’ 4)
e 6) do artigo 7.° as pensões já concedidas ou requeridas relativa
mente às descendentes e irmãs que tenham mais de 16 anos de idade
à data da entrada em vigor do presente diploma, perdendo, no
entanto, o direito à pensão pelo casamento, por não terem bom
comportamento moral e civil ou por viverem maritalmente.
2
É mantido o limite máximo de 25 anos para os descen
dentes do sexo masculino que estejam a beneficiar da pensão na
situação de estudantes à data da publicação deste diploma.
Art. 39.° São revogados os Decretos-Leis n.°0 47 084, de 9 de
Julho de 1966, 48 414, de 31 de Maio de 1968, e 38/72, de 3 de
Fevereiro.
Art. 40.° Para revisão e actualização dos respectivos processos,
fica a Direcção-Geral da Contabilidade Pública (Serviço de Pensões)
autorizada a realizar as horas extraordinárias consideradas indispen.
sáveis.
Art. 41.° Este diploma produz efeitos a partir de 1 de Setembro
de 1981.
370

—

—

—

—

—

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 6 de Maio de
1982.
Francisco José Pereira Pinto BaL’emão.
—

Promulgado em 20 de Agosto de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHO EANES.
(D. R. —1 Série, n.° 222, de 245et82.)
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DECRETOS REGULAMENTARES

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DA INDÚSTRI4, ENERGIA E EXPORTAÇÃO
Decreto Regulamentar n.° 57/82
de 8 de Setembro
Havendo que definir, para efeitos do preceituado no artigo 5.°,
n.° 1, alínea a), da Lei n.° 46/77, de 8 de Julho, as actividades
industriais que se situam na área própria do armamento e, como
tal, vedadas a empresas privadas;
Atento o disposto nos artigos 5.°, n.° 3, e 2.°, n.° 1, respectivamente da Lei n.° 46/77, de 8 de Julho, e do Decreto-Lei n.° 519-11/
/79, de 29 de Dezembro:
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 2O2.
da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.° Define-se como indústria de armamento o complexo
de actividades que têm por objecto a investigação, planeamento,
ensaio, fabrico e reparação industrial de materiais e equipamentos
exclusivamente destinados a fins militares.
Art. 2.° Consideram-se como exclusivamente destinados a fins
militares os seguintes materiais e equipamentos:
Viaturas blindadas de uso militar;
Armas de guerra ligeiras;
Canhões, morteiros e lançadores de foguetes;
Munições para armas de guerra;
Minas, bombas e granadas de mão;
f) Mísseis e torpedos;
g) Pólvoras e explosivos militares;
Ii) Aviões e helicópteros de combate;
Navios de guerra.

a)
b)
c)
d)
e)

Art. 3.’ As unidades industriais definidas nos termos dos artigos
anteriores poderão subcontratar a produção de componentes e aces
sórios, bem como a elaboração de projectos ou a realização de ope
rações de desenvolvimento e ensaio.

Francisco José Perefra Pinto Ba1emlo Diogo Pinto dë freitas
Ricardo Manuel Sim6es Bayão Horta.
do Ámaral
—

—

Promulgado em 26 de Agosto de 1982.
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Publique-se.
O Presidente da República, MrÓNIo RAMALHO EAr’s.
(D. R.

—

1 Série, n.° 208, de 8Set82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto Regulamentar n.° 61182

de 17 de Setembro
Considerando necessário regulamentar as disposições do n.° 5
do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 271/81, de 25 de Setembro, no
respeitante às modalidades de selecção para o ingresso e acesso do
pessoal civil dos Serviços Departamentais das Forças Armadas:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.

(Pessoal técnico superior)
O recrutamento para ingresso nas carreiras de pessoal técnico
superior far-se-á por concurso documental.
2
Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão pelas seguintes modalidades:
—

—

a) Às categorias de 1 classe, por antiguidade;
b) Às categorias de principal, por escolha;
c) Às categorias de assessor, por concurso documental nos ter
mos do n. 2 do artigo 7.° do Decreto-Lei n. 27i1/81, de
26 de Setembro.
.

Artigo 2.°

(Pessoal técnico)
1
O recrutamento para ingresso nas carreiras de pessoal téc
nico far-se-á por concurso documental.
2— Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão pelas seguintes modalidades:
—

a) Às categorias de l. classe, por antiguidade;
b) Às categorias de principal, por escolha.
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(Pessoal técnico-profissional e ou administrativo)
1
O recrutamento para Íngresso nas carreiras de car&ígrafo
(desenho e fotogrametria), topógrafo, tradutor-correspondente e ar
marias e restauro far-se-á por concurso de prestação de provas.
2— Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão pelas seguintes modalidades:
—

a) Às categorias de 1. classe, por antiguidade;
b) Às categorias de principal, por concurso de prestação de pro
vas.
3
O recrutamento de estagiários para as carreiras de confe
rencista-demonstrador, fotógrafo (fotografia aérea), hi’drógrafo e ocea
nógrafo far-se-á por concurso de prestação de provas.
4_ ! recrutamento para ingresso nas carreiras de conferencista-demonstrador, fotógrafo (fotografia aérea), hidrógrafo e oceanógrafo
far-se-á de entre os estagiários que tenham concluído com aproveita
mento os respectivos cursos de formação por ordem de classificações
obtidas.
5
Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão pelas seguintes modalidades:
—

—

a) Às carreiras de 1. classe, por antiguidade;
b) Ãs categorias de principal, por concurso de prestação de pro
vas.
6—O recrutamento para ingresso na carreira de serviço social
far-se-á por concurso documental.
Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-ão
7
pelas seguintes modalidades:
—

a) À categoria de 1. classe, por antiguidade;
b) À categoria de principal, por escolha.
8
‘O recrutamento para ingresso na carreira de regente de inter
nato far-se-á por concurso documental.
Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-ão
9
pelas seguintes modalidades:
—

—

a) À categoria de 1.0 classe, por antiguidade;
b) À categoria de principal, por escolha.
10—O recrutamento para ingresso na carreira de oficial admi
nistrativo (serviços de fomento marítimo, investigação do mar e orga

1.
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nismos de natureza cultural da Marinha) far-se-á por C0flCUTSO de
prestação de provas.
11
Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-ão
pelas seguintes modalidades:
—

a) À categoria de segundo-oficial, por antiguidade;
b) À categoria de primeiro-oficial, por concurso de prestação de
provas entre os segundos-oficiais das carreiras de oficial admi
nistrativo da Marinha, referidas nos n.° 10 e 12 do presente
artigo;
c) À categoria de chefe de secção, por concurso de prestação
de provas.
12—O recrutamento para ingresso nas carreiras de oficial admi
nistrativo, codificação de vencimentos e oficial de contabilidade far
-se-á por concurso de prestação de provas.
13
Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão pelas seguintes modalidades:
—

a) Às categorias de segundo-oficial, por antiguidade;
b) Às categorias de primeiro-oficial, por concurso de prestação de
provas.
Na Marinha, o concurso de promoção a primeiro-oficial
administrativo é extensivo aos segundos-oficiais das suas car
reiras de oficial administrativo, referidas nos n.°’ 10 e 12 do
presente artigo;
c) Ãs categorias de adjunto, por concurso de prestação de provas.

14— O recrutamento para ingresso nas carreiras de meios áudio
-visuais (fotografia, cinema, locução e sonoplastia), desenho, microfilmagem, armas e equipamentos, depósitos (identificação de mate
rial), fotomecânica. culinária, processos, biblioteca, redes telefónicas,
artes gráficas, construção civil, electrotecnia, preparador de labora
tório, aquariologia, laboratório de solos, fotógrafo lofoscopista e foto
grafia cartográfica far-se-á por concurso de prestação de provas.
15
Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão pelas seguintes modalidades:
—

a) Às categorias de 1. classe, por antiguidade;
b) Às categorias de principal, por concurso de prestação de pro
vas.
16—O recrutamento para ingresso na carreira de instrutor des
portivo far-se-á por concurso de prestação de provas.
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17— Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-ão
pelas seguintes modalidades:
a) À categoria de 1. classe, por antiguidade;
b) À categoria de principal, por concurso documental.
1$
O recrutamento para ingresso na carreira de informações
militares far-se-á por escolha.
19— Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-ão
pelas seguintes modalidades:
—

a) À categoria de 1 classe, por antiguidade;
b) À categoria de principal, por escolha.
.

20—O recrutamento para ingresso na carreira de agente técnico
agrícola far-se-á por concurso documental.
21
Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-ão
pelas seguintes modalidades:
—

a) À categoria de l. classe, por antiguidade:
b) À categoria de principal, por escolha.
22— O recrutamento para ingresso na carreira de monitor de
internato far-se-á por concurso documental.
23
Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-ão
pelas seguintes modalidades:
—

a) À categoria de 1.” classe, por antiguidade:
b) À categoria de principal, por escolha.
24
O recrutamento para ingresso nas carreiras de salvamento
e despacho far-se-á por concurso de prestação de provas.
25
Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão pelas seguintes modalidades:
—

—

a) Às categorias de 1. classe, por antiguidade;
b) Às categorias de principal, por concurso documental.
26— O recrutamento para ingresso na carreira de pilotagem far
-se-á por concurso de prestação de provas.
27— Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-o
pelas seguintes modalidades:
a) À categoria de 1 classe, por antiguidade;
b) À categoria de piloto-mor, por concurso documental.
.

28
O recrutamento para ingresso na carreira de escriturário
-dactifógrafo far-se-á por concurso de prestação de provas.
—

1. Série
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29
Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-ão
pelas seguintes modalidades:
—

a) À categoria de l. classe, por progressão;
b) À categoria de principal, por progressão.
Artigo 4.°

(Pessoal operário e ou auxiliar)
O recrutamento de aprendizes para as carreiras de operário
qualificado far-se-á por concurso documental.
2—O recrutamento para ingresso nas carreiras de pessoal ope
rário qualificado far-se-á de entre:
—

a) Aprendizes que tenham concluído com aproveitamento os res
pectivos cursos de formação pela ordem de classificação
obtida;
b) Outros indivíduos, por concurso de prestação de provas.
3
Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão pelas seguintes modalidades:
—

a) Às categorias de operário de 2. classe, por antiguidade;
b) Às categorias de operário de l. classe, por antiguidade;
c) Às categorias de operário principal, por concurso de prestação
de provas;
d) Às categorias de encarregado, por concurso de prestação de
provas;
e) Às categorias de encarregado geral, por escolha.
4— O recrutamento de aprendizes para as carreiras de operário
semiqualificado far-se-á por concurso documental.
O recrutamento para ingresso nas carreiras de pessoal ope
5
rário semiqualificado far-se-á de entre:
—

a) Aprendizes que tenham concluído com aproveitamento os
respectivos cursos de formação por ordem de classificação
obtida;
b) Outros indivíduos, por concurso de prestação de provas.
6— Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão pelas seguintes modalidades:
a) Às categorias de operário de 2. classe, por antiguidade;
b) Às categorias de operário de l. classe, por antiguidade;
c) Às categorias de encarregado, por concurso de prestação de
provas.

1120

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 9

1. Série

7— O recrutamento de aprendizes para as carreiras de operário
não qualificado far-se-á por concurso documental.
8
O recrutamento para ingresso nas carreiras de pessoal ope
rário não qualificado far-se-á de entre:
—

a) Aprendizes que tenham concluído com aproveitamento os res
pectivos cursos de formação pela ordem de classificação
obtida;
5) Outros individuos, por concurso de prestação de provas.
9— Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão pelas seguintes modalidades:
a) Às categorias de operário de 1.’ classe, por progressão;
5) Às categorias de capataz, por concurso de prestação de pro
vas;
e) Às categorias de encarregado, de entre os operários das cate
gorias previstas no n.° 1 do artigo l3.° do Decreto-Lei n.° 271/
/71, de 6 de Setembro, por concurso de prestação de provas.
10— O recrutamento para ingresso na carreira de alimentação
(cozinha) far-se-á por concurso de prestação de provas.
11
Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-ão
pelas seguintes modalidades:
—

a) À categoria de cozinheiro de 2. classe, por concurso de pres
tação de provas;
5) À categoria de cozinheiro de l. classe, por antiguidade;
e) À categoria de cozinheiro-chefe, por concurso de prestação de
provas.
12
O recrutamento para ingresso nas carreiras de alimentação
(mesa e talho) far-se-á por concurso de prestação de provas.
—

13
Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão pelas seguintes modalidades:
—

a) Às categorias de ;l. classe, por antiguidade;
5) Às categorias de chefe de mesa e cortador principal, por con
curso de prestação de provas.
14— O recrutamento para ingresso nas carreiras de alimentação
(despensa e copa) far-se-á por concurso de prestação de provas.

15— Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão pelas seguintes modalidades:
a) Às categorias de 2. classe, por antiguidade;
b) Às categorias de 1. classe, por antiguidade.
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16— O recrutamento para ingresso na carreira auxiliar (segu
rança) far-se-á por escolha.
17
Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-ão
pelas seguintes modalidades:
—

a) À categoria de l. classe, por antiguidade;
b) À categoria de chefe de turno, por concurso de prestação de
provas;
c) À categoria de subchefe de segurança, por escolha.
18
O recrutamento para ingresso na carreira de serviços pri
sionaís (guarda) far-se-á por concurso de prestação de provas.
19
Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-ão
pelas seguintes modalidades:
—

—

a) À categoria de segundo-subchefe de guardas, por concurso de
prestação de provas;
b) À categoria de primeiro-subchefe de guardas, por antiguidade;
c) À categoria de chefe de guardas, por escolha.
20— O recrutamento para ingresso na carreira de operador de
lavandaria far-se-á por concnrso de prestação de provas.
Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-o
21
pelas seguintes modalidades:
—

a) À categoria de 2. classe, por antiguidade;
li) À categoria de 1.a classe, por escolha.
22— O recrutamento para ingresso nas carreiras de auxiliar téc
nico e de telefonista far-se-á por concurso de prestação de provas.
23
Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão pelas seguintes modalidades:
—

a) Às categorias de l. classe, por progressão;
b) Às categorias de principal, por progressão.
24— O recrutamento para ingresso na carreira de fiel de depó
sito e armazém (conservação e guarda) far-se-á por concurso de
prestação de provas.
25— Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-ão
pelas seguintes modalidades:
a) À categoria
b) À categoria
c) À categoria
de provas,

de
de
de
de

1. classe, por progressão;
principal, por progressão;
chefe de armazém, por concurso de prestação
entre os fiéis principais.
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26—O recrutamento para ingresso nas carreiras de barbearia,
fiscal de obras e ferramenteiro far-se-á por concurso de prestação
de provas.
27— Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão pelas seguintes modalidades:
a) Às categorias de 2. classe, por progressão;
b Às categorias de 1. classe, por progressão.
2$
O recrutamento para ingresso na carreira de vigilante far
-se-á na modalidade que vier a ser expressa em despacho dos res
pectivos OEMs.
29
Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-ão
pelas seguintes modalidades:
—

—

a) À categoria de l. classe, por progressão;
h) À categoria de 2. classe, por progressão.
30— O recrutamento para ingresso nas carreiras de operador
de máquinas pesadas e ou terraplenagem, horticultura, pecuária, ope
rador de máquinas copiadoras e calculadoras, operador de máquinas
ligeiras, motoristas de ligeiros e motoristas de pesados far-se-á por
concurso de prestação de provas.
31 —Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão, às categorias de l. classe, por progressão.
32— O recrutamento para ingresso nas carreiras de encarregado
de serviços, auxiliar de serviços e de casa mortuária far-se-á na
modalidade que vier a ser expressa em despacho dos respectivos
EMs.
33
Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
-se-ão, às categorias de 1. classe, por progressão.
34—O recrutamento para ingresso nas carreiras de outro pes
soal auxiliar (contínuos, guardas e porteiros) far-se-á na modalidade
que vier a ser expressa em despacho dos respectivos CEMs.
Os acessos nas carreiras referidas no número anterior far
35
-se-ão pelas seguintes modalidades:
—

—

a) Às categorias de 1. classe, por progressão;
b) Às categorias de encarregado, por escolha de entre os con
tínuos, guardas e porteiros de l. classe.
36—O recrutamento para o ingresso e acesso na carreira de
embarcações salva-vidas (pessoal de convés) far-se-á nas modalidades
estabelecidas por despacho dos respectivos CEMs.
37— O recrutamento para ingresso na carreira de motorista de
embarcações salva-vidas far-se-á na modalidade estabelecida por des
pacho dos respectivos cEMs.
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38
O acesso na carreira referida no número anterior far-se-á,
à categoria de 1 classe, por progressão.
—

.

Artigo 5.°
(Pessoal com regime especial)
1
O recrutamento para ingresso na carreira de pessoal de
educação far-se-á nas categorias de:
—

a) Auxiliar de educação de l. classe, por concurso de prestação
de provas;
h) Educador de infância de 2. classe, por concurso documental,
desde que não existam auxiliares de educação de 1 classe
com condições para preenchimento dos lugares vagos.
.

2
Os acessos na carreira referida no número anterior far-se-ão
pelas seguintes modalidades:
—

a) À categoria de educadora de infância de 2. classe, por con
curso documental;
b) À categoria de educadora de infância de 1. classe, por con
curso de prestação de provas;
c) À categoria de técnica de educação de 1 classe, por concurso
de prestação de provas;
d) À categoria de educadora directora, por escolha.
.

3
O recrutamento para ingresso e acesso nas demais carreiras
reger-se-á pela legislação própria que lhes for aplicável.
—

Artigo 6.°

(Carreiras a extinguir)
O acesso a mestre de pescas da carreira do pessoal do
Aquário de Vasco da Gama (grupo xv do QPCM) far-se-á por
antiguidade.
2
Os acessos às categorias de principal das carreiras de far
mácia, engenheiro geógrafo, técnicos de serviço gráfico e documen
talista far-se-ão por escolha.
3
Os acessos às categorias de l. classe das carreiras de téc
nico de serviço e de identificação e classificação de material far
-se-ão por antiguidade.
4— O acesso às categorias de 1 classe e principal da carreira
de apoio técnico far-se-á por antiguidade.
—

—

—

.
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Artigo 7.°

(Competência)
Ë da competência dos respectivos OEMs:
a) Estabelecer os programas das provas dos concursos de admis
são e promoção das carreiras específicas dos ramos;
b) Estabelecer para cada carreira, de acordo com o determinado
no Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais
das Forças Armadas, as condições em que deverá decorrer
o estágio, bem como as formas de apreciação da aptidão
dos candidatos durante ele;
e) Definir as condições especiais para a admissão e o exercício
de funções que contemplem habilitações técnico-profissionais
adequadas e que não constem na legislação complementar
do Estatuto;
Jl Estabelecer a constituição dos júris e suas formas de nomea
ção;
e) Criar os órgãos de composição mista destinados a apreciar
as promoções por escolha;
f) Estabelecer as modalidades de recrutamento para ingresso e
acesso nas carreiras em que tal competência lhes pertença
pelas disposições deste decreto;
g) Estabelecer outros condicionamentos inerentes ao ingresso e
acesso nas carreiras previstas na legislação aplicável e que
se torne conveniente regulamentar de forma adequada.
Artigo 8.°
(Disposições transitórias)
Enquanto não forem estabelecidos os programas das provas
dos concursos de admissão e acessos das carreiras comuns nos Ser
viços Departamentais das Forças Armadas deverão, por despacho
do respectivo CEM, manter-se em vigor os programas estabelecidos
em cada ramo, com as necessárias alterações, por forma a adaptá
-los às estruturas das novas carreiras.
2— O primeiro concurso de admissão à categoria de técnico
auxiliar de aquariologia de 2. classe, da carreira de aquariologia
far-se-á de entre os mestres de pesca e pescadores-tratadores possui
dores das habilitações estabelecidas para a referida carreira.
—

Visto e aprovado em Conselho da Revolução de 20 de Julho
de 1982.
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Promulgado em 1 de Setembro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHo EANEs.
(D. R.

—

Série, n.° 216, de l7Set82.)

MINISTÈRIO DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES
Secretaria de Estado dos Transportes Interiores
Direcção-Geral de Viação
Decreto Regulamentar n.° 65/82
de 28 de Setembro
O Decreto Regulamentar n.° 4/82, de 15 de Janeiro, introduziu
algumas importantes modificações no Código da Estrada que importa
ir aperfeiçoando.
De entre essas alterações é de destacar a extinção do sistema
de averbamento de serviço público e a sua substituição por exame
de condução de automóveis pesados de passadeiros. Apesar do regime
transitório estabelecido no mesmo decreto regulamentar, ao abrigo
do qual pode ser concedido o averbamento da categoria D aos
condutores profissionais titulares de carta de condução de automó
veis pesados que, na prática, exerçam a condução de pesados de
passageiros, não se verificou, contudo, uma significativa afluência
de requerimentos nesse sentido por parte dos condutores com direito
ao referido averbamento.
Atendendo a que, findo o prazo de 6 meses previsto no ar
tigo 5.° do Decreto ‘Regulamentar n.° 4/82, tais condutores não
poderão conduzir automóveis pesados de passageiros desde que não
tenham averbada aquela categoria na carta de condução e a fim
de evitar que tenham de ser submetidos a exame, mostra-se conve
niente prorrogar o referido prazo.
Por outro lado, é necessário regularizar o problema das cartas
de condução emitidas nas ex-colónias portuguesas, prorrogando o
prazo previsto no Decreto Regulamentar n.° 4/82 para a sua troca
e alterando-se o artigo 46.° do Código da Estrada por forma a que
essas licenças deixem de constituir título válido para conduzir veí
culos automóveis nas vias públicas, salvaguardando-se, contudo, a
possibilidade de troca por carta de condução portuguesa quanto aos
condutores que, residindo nos novos países de expressão portuguesa,
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regressem a Portugat em data poterior ao termo do referido prazo.
Pretende-se ainda clarificar a redacção do artigo 48.° do C.idigo
da Estrada no que respeita aos candidatos a condutor que exerçam
para efeitos
a sua profissão fora da área da sua residência habitual
exame.
de
s
requerimento
de apresentação dos respectivos
permite-se
Em alteração ao artigo 50.° do Código da Estrada
público a
aos médicos das empresas concessionárias de transporte
exercem
nelas
que
motoristas
realização das inspecções normais aos
a sua actividade.
do
Aproveita-se a oportunidade pata regular alguns aspectos
concerne
que
no
nte
particularme
sistema de iluminação dos veículos,
mar
aos afectos a determinados serviços de carácter público, cuja
cha tem de fazer-se lentamente.
Por fim, e em cumprimento de obrigações assumidas pelo nosso
país no quadro do processo de adesão à Comunidade Ëconómica
Europeia, visando melhorar a segurança rodoviária e conseguir uma
condução mais racional, introduz-se um modo de obtenção de regis
tos automáticos ou semiautomáticos de elementos da marcha dos
veículos, tais come a velocidade e o percurso, embora se defira no
tempo o âmbito da sua aplicação, tendo em vista a necessidade de
adaptação do parque automóvel nacional.
Assim;
Considerando o disposto no único do artigo l.° do Decreto-Lei
n.° 39672, de 20 de Maio de 1954, o Governo decreta, nos termos
da alínea c) do artigo 202.0 da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0 Ë alterada a redacção dos n.°’ 1 do artigo 20.°, 6,
7. 9, 13 e 14 do artigo 30°, 1 do artigo 35.°, 1, alíneas a) e f), do
artigo 46.° e 1 e 5 do artigo 48.°, todos do Código da Estrada, apro
vado pelo Decreto-Lei n.° 39672. de 20 de Maio de 1954, no texto
dado pelo Decreto Regulamentar n.° 4/82, de 15 de Janeiro, que
passa a ser a seguinte:
Artigo 20.°
Iluminação
1
Nenhum veículo pode transitar ou estacionar nas vias
públicas, desde o anoitecer ao amanhecer ou quando as con
dições atmosféricas o exijam, sem que tenha acesas 1 ou 2
luzes brancas à frente e 1 ou 2 luzes vermelhas à retaguarda,
perfeitamente visíveis, mas não tão intensas que possam pro
duzir eneandeamento.
A utilização destas luzes é dispensada nos veículos que esta
cionem em locais cuja iluminação permita o seu fácil reconhe
cimento à distância de lOOm.
—
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Sempre que possível, os veículos que, por qualquer motivo,
tenham de ser rebocados devem transitar também com as luzes
da retaguarda acesas.
Estas disposições são extersivas às máquinas industriais, agri
colas ou de qualquer outra natureza.
Os motociclos devem transitar ainda, quer de dia quer de
noite, com as luzes referidas na alínea b) do n.° 2 do ar
tigo 30.° acesas, sem prejuízo da utilização dos máximos nos
termos prescritos naquele número.
A contravenção do disposto neste número é punida com a
multa de 1000$ a 5000$ ou de 600$ a 3000$, consoante se trate
respectivamente de veículos automóveis e reboques ou de outros
veículos.
.

.

Artigo 30.°
Duminaçüo
6— Os automóveis ligeiros e pesados devem ser providos
de um sinal luminoso destinado a assinalar a manobra de mu
dança de direcção, nos termos a fixar em regulamento.
A contravenção do disposto neste número é punida com
a multa de 1000$ a 5000$.
7— Os reboques devem dispor também das luzes brancas
a que se refere o n.° 1, sempre que a sua largura exceda a
do veículo tractor e, à retaguarda, as mesmas luzes que são
exigidas para os automóveis, dispensando-se o sinal de travagem
quando for visível o do veículo a que vão atrelados.
Os reboques devem ter ainda, de cada lado do painel tra
seiro e a assinalar a parte posterior dos painéis laterais, 4 reflec
tores vermelhos, nas condições previstas no n.° 2 do artigo 20.°
A contravenção do disposto neste número é punida com a
multa de 1000$ a 5000$ ou de 600$ a 3000$, consoante se trate
respectivamente da falta de luzes ou de reflectores.
9 Ë permitida a utilização na via pública de quaisquer
aparelhos luminosos não previstos nos números anteriores desde
que obedeçam às condições gerais constantes do presente código.
Os faróis de marcha atrás são constituídos por luzes de cor
branca ou amarela de alcance n2o superior a 10 m, insuscep
tíveis de provocarem encandeamento.
Os projectores de orientação manual não podem ser usados
nas vias públicas.
A contravenção do disposto neste número é puni’da com a
multa de 3000$ a 15 000$.
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13— A utilização de 1 ou 2 faróis de luz amarela, rotativa
ou intermitente, instalados na parte superior dos veículos, des
tina-se a assinalar a sua presença ou marcha quando, por efeito
do serviço a que estão afectos, sejam obrigados a parar na via
pública ou a deslocar-se lentamente.
A instalação desses faróis é obrigatiria nos veículos afectos
a certos serviços de carácter público, tais como obras e con
servação de vias, colocação de sinalização e limpeza, bem como
nos pronto-socorros, no acto de remoção de veículos, e depende
de autorização da Direcção-Geral de Viação nos restantes casos.
A contravenção do disposto neste número é punida com a
multa de 3000$ a 15000$.
14— Nos veículos automóveis a instalação dos aparelhos
luminosos tem carácter permanente.
Porém, quando a instalação das luzes referidas no número
anterior depender de autorização da Direcção-Geral de Viação,
esta deverá conter a referência ao seu carácter permanente ou
não.
Sempre que um veículo esteja equipado com várias luzes
da mesma natureza estas devem ser da mesma cor.
Exceptuados os indicadores de mudança de direcção e os
sinais luminosos referidos nos nos 12 e 13, nenhuma luz deve
ser intermitente.
A contravenção do disposto neste número é punida com a
multa de 1000$ a 5000$.
Artigo 35.°

Acessórios
Os automóveis ligeiros e pesados devem possuir 1 espe
lho retrovisor interior e 2 exteriores, 1 indicador de velocidades
e, pelo menos, 1 limpador automático de pára-brisas.
Os espelhos retrovisores exteriores devem estar colocados
um de cada lado do veículo, de forma a permitir ao condutor
observar facilmente a via numa extensão de, pelo menos, 100 m.
No entanto é dispensada a instalação do espelho retrovisor
exterior do lado oposto ao do lugar do condutor nos automó
veis ligeiros de passageiros desde que o vidro da retaguarda tenha
dimensões que permitam ao condutor uma perfeita visibilidade
e esta não seja afectada pela carga ou reboque.
Os motociclos, ciclomotores e velocípedes com motor devem
estar equipados com, pelo menos, 1 espelho retrovisor, colocado
do lado esquerdo do condutor, salvo se tiverem cabina para
este, caso em que devem possuir 2 espelhos retrovisores exterio
—

1’
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res, garantindo sempre as condições de visibilidade exigidas no
presente número.
As contravenções do disposto neste número são punidas com
a multa de 600$ a 3000$, salvo as que respeitam aos espelhos
retrovisores, que são punidas com a multa de 1000$ a 5000$.
Artigo 46.°
Habilitaçào legal para conduzir
1 —Só podem conduzir veículos automóveis nas vias pú
blicas:
a) Os titulares das cartas de condução a que se refere o
artigo seguinte, bem como das que forem passadas pelos
serviços competentes das regiões autónomas e do território
de Macau;
f) Os instruendos, durante a aprendizagem na via pública.
Artigo 48.°
Admissão a exame
1
Serão admitidos ao exame referido no artigo 49.°, me
diante proposta de escola de condução ou de instrutor por conta
própria com sede na área de jurisdição da direcção ou secção
de viação e no distrito para onde o exame for rectuerido, os
indivíduos que, preenchendo os requisitos exigidos nas alíneas a)
a d) do n.° 1 do artigo anterior, o requeiram na direcção ou
secção de viação da área da sua residência ou do seu domicílio
legal ou profissional ou, em alternativa, na direcção ou secção
de viação em cuja área de jurisdição esteja situada a sede da
escola de condução ou instrutor por conta própria que tenha
ministrado o ensino.
Os indivíduos que não estejam obrigados à frequência de
lições de condução podem requerer exame com dispensa de
proposta da escola de condução ou de instrutor por conta
própria.
Ao requerimento devem juntar-se os documentos seguintes:
a) Bilhete de identidade;
b) Atestado médico-sanitário, nos termos do n.° 3 do ar
—

tigo S0.°;

e) Certificado de registo criminal;
d) Cartão de eleitor ou cartão de contribuinte ou, ainda,
documento fiscal que ubstitua este último, por forma
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a comprovar a residência do
tiva, declaração comprovativa
fissional passada nos termos
despacho do director-geral de
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candidato ou, em alterna
do domicilio legal ou pro
que forem definidos por
Viação.

Os exames de condução de cidadãos portugueses residentes
no estrangeiro s podem ser requeridos nas direcções de viação
com jurisdição no distrito da sua última residência no País,
ficando dispensada a apresentação dos documentos referidos na
alínea d).
Os candidatos a condutor que, em virtude da sua idade,
não se encontrem ainda obrigatoriamente recenseados devem, em
substituição do cartão de eleitor, entregar atestado de residência
passado pela respectiva junta de freguesia.
É dispensada a apresentação do atestado médico-sanitário
sempre que o candidato tenha feito a sua aprendizagem nos
termos previstos na lei e não tenha expirado ainda o prazo de
validade do atestado apresentado para a obtenção da licença de
aprendizagem.
Aos candidatos já habilitados a conduzir veículos automó
veis de classe diferente só é exigida a apresentação do certificado
de registo criminal se já tiver caducado a validade do que ante
riormente apresentaram.
5—Admitido o requerente, a direcção ou secção de viação
fixará o dia, hora e local em que deverá apresentar-se a fim
de ser submetido a exame, não podendo o candidato requerer
que o exame se realize noutra direcção ou secção de viação nem
em capital de distrito diferente daquela que inicialmente esco
lheu, excepto se provar que mudou a sua residência habitual
ou o seu domicílio legal ou profissional, com carácter perma
nente, nos termos da alínea d) do n.° 1 deste artigo.
Art. 2.° É alterada a redacção do n.° 4 do artigo 50.° do Código
da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 39 672, de 20 de Maio
de 1954, no texto dado pelo Decreto-Lei n.° 48 745, de 5 de Dezem
bro de 1968, que passa a ser a seguinte:
Artigo 50.°

Inspecções médico-sanitárias
4
As inspecções normais são efectuadas, em princípio, por
qualquer médico que exerça a profissão no concelho em que o
—
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interessado tem o seu domicílio. Podem, no entanto, ser inspec
cionados em qualquer concelho cio continente ou das regiões
autónomas e no território de Macau os examinandos com domi
cílio nas regiões autónomas, no território ‘de Macau ou no estran
geiro e em qualquer das regiões autónomas ou no território
de Macau os que residam no continente.
As inspecções normais dos condutores profissionais de veí
culos automóveis das empresas concessionárias de transporte
público podem ser efectuadas pelos médicos que se encontram
ao seu serviço.
Art. 3.° E acrescentado ao artigo 35.° do Código da Estrada,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 39672, de 20 de Maio de 1954, um
n.° 8, com a seguinte redacção:
Artigo 35.°
Acessórios
8
Os automóveis pesados devem estar equipados com tacó
grafos, cujas características e condições de instalação, utilização
e controle são definidas em regulamento.
Porém, os veículos em quadro e os tractores agrícolas ficam
isentos de tal obrigação.
A contravenção do disposto neste número é punida com
multa de 1000$ a 5000$.
—

Art. 4.°1 —É prorrogado até 31 de Dezembro de 1982 o
prazo a que se refere o artigo 2.° do Decreto Regulamentar n.° 4/
/82, de 15 de Janeiro.
2
Os titulares de cartas de condução emitidas nas ex-cotinias
portuguesas antes da independência que regressem a Portugal poste
riormente ao termo do prazo referido no número anterior podem
requerer a sua troca até 3 meses após a data da sua entrada no País.
Art.
1
É prorrogado até à data referida no n.° 1 do
artigo anterior o prazo indicado no artigo 3.° do Decreto Regula
mentar n.° 4/82, de 15 de Janeiro.
2— É prorrogado até à mesma data o prazo a que se refere
o artigo 5.° do citado diploma legal quanto ao disposto no n.°
4
do artigo 47. e no n.° 2 do artigo 48°, ambos do Código da Estrada.
Art. 6.° A entrada em vigor do presente diploma faz-se do se
guinte modo:
—

50

—

—

a) A alteração dos n.°° 13 e 14 do artigo 30.° do Código da
Estrada, 30 dias após publicação;
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b O n.° 8 do artigo 35.° do Código da Estrada, a partir de
1 de Janeiro de 1983 para os veículos pesados matriculados
a partir dessa data, a partir de 1 de Janeiro de 1984 para
os veículos pesados destinados ao transporte de mercadorias
perigosas e ao transporte internacional e a partir de 1 de
Janeiro de 1967 para todos os veículos pesados;
c’) A alteração à atínea a) do n.° 1 do artigo 46.° do Código
da Estrada, a partir de 1 de Janeiro de 1983;
d) Todo o restante diploma na data da entrada em vigor do
Decreto Regulamentar n. 4/82, de 15 de Janeiro.
Francisco José Pereira Pinto Balsemíio
menho Vian’a Baptista.

—

José carlos Pinto Soro

Promulgado em 14 de Setembro de 1982.
Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIo
(D. R.

—

RAMALHO EANES.

1 Série, n.° 225, de 28Set$2.)
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PORTARIAS

CONSELHO DA REVOLUÃÇO
Estado-Maior do Exército

Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo de Brasão de Armas do
Hospital Militar Regional n.° 3 cuja reprodução consta da gravura
anexa à presente portaria e com a descrição heráldica seguinte:
—Escudo de vermelho, uma folha de vinha de prata carregada
com uma Cruz de Cristo.
Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três quartos
para a dextra.
—Correia de vermelho perfilada de oiro.
—Paquife e virol de vermelho e de prata.
-—Timbre: Uma torre torreada de prata, lavrada de negro, ilu
minada e aberta de vermelho.
—

1
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Divisa: Num listel de branco, ondulado, sotoposto ao escudo,
em letras de negro, maiúsculas, de estilo elzevir, «SALVS
iNfIRMORVM>.

Simbologia e alusão dar peças:
—

A VINHA está, em antiquíssimas tradições, indentificada com

a «Arvore da Vida» existente no Eden. Símbolo vegetal da
imortalidade e da perene juventude exprime aqui a própria
razão de ser um Hospital na sua luta constante e abnegada
contra a morte e o sofrimento humano.
A CRUZ DE CR1STO alude à Ordem Militar cujo mestrado
Pedro 1 transferiu para Tomar ao outorgar-lhe o mosteiro
que fora pertença de Templários. As construções onde hoje
se instala o Hospital albergaram outrora a «Enfermaria dos
Freires de Cristo» e a «Botica dos frades» que, dos fármacos
de então, indiferentemente abastecia quer os monges guerreiros
quer os simples burgueses de Tomar.
—O TIMBRE simboliza o temeroso castelo de Tomar cujos
fundamentos, os lendários «Cavaleiros do Templo» do Mestre
D. Gualdim, no 1.0 de Março de 11160, lançaram no alto
e escarpado cerro sobranceiro às ruínas, já quase imperce
biveis, da famosa Nabância.
A f 1VISA «Salvs lnfirmorvm» resume na sua concisão lapi
dar toda a razão de ser do Hospital.
—

—

Os esmaltes .s’ignifican
—-

—

—

.

A PRATA a esperança de ajudar utilmente e a humildade nas
cida do reconhecimento das limitações humanas no agir.
O VERMELHO a vitória na luta contra o sofrimento e a
generosidade da sua doação total ao serviço de outrem.
O NEGRO o conhecimento tecnológico lado a lado com a
constância na adversidade num combate, tantas vezes, árduo
e penoso.

Estado-Maior do Exército, 9 de Junho de 1982.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
—
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INf1 RMQ
BRASÃO DE ARMAS DO HOSPITAL MILITAR
REGIONAL N. 3

(Anexo à portaria do EME, de 09/unS2)
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Portaria
Nos termos do artigo 34.° da lortaria n.° 24 107, de 3 de Junho
d2 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo de Brasão de Armas do
Forte da Graça cuja reprodução consta da gravura anexa à presente
portaria e com a descrição heráldica seguinte:
—Escudo de negro, uma urtiga de prata carregada com uma
rosa de vermelho, apontada de verde e abotoada de oiro.
Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três quartos
para a dextra.
—Correia de vermelho perfilada de oiro.
Paquife e virol de negro e de prata.
—Timbre: Uma reixa levadiça de prata.
Divisa: Num listel de branco, ondulado, sotoposto ao escudo,
em letras de negro, maiúsculas. de estilo elzevir, «FIRMEZA
E PRONTIDÃO».
—

—

—

Simbologia e alusão das peças:
O NEGRO representa a terra onde o Forte firma seus por
tentosos caboucos para garantir o cumprimento da missão de
vigilância e defesa da fronteira.
—A URTIGA, como qualquer espinhosa, simboliza a defesa
periférica, empregue nas fortalezas para negar a conquista do
seu centro
o coração de todo o sistema defensivo. Noutra
acepção representa também a Casa de Schaumburg.
—A ROSA é símbolo de regeneração, tal como o Forte em
relação àqueles que sentiram dificuldades em aceitar a disci
plina militar. Desde há séculos é também peça tradicional
do Brasão de Armas de Lippe.
A URTIGA
Schaumburg
e a ROSA
Lippe
recordam
aqui Frederico Guilherme Ernesto, Conde Reinante de Schaum
burg, Conde e Nobre Senhor de Lippe e $tramberg, Marechal-General das Tropas de Sua Magestade Fidelissima—em Por
tugal conhecido simplesmente por «Conde de Lippe». Na
organização da defesa do Reino determinou a construção do
Forte, sobre o risco do Engenheiro 5. Etienne e sob a direc
ção do Coronel de Valleré, tendo sido considerado pelos
mais esclarecidos juizes sobre arquitectura militar do tempo
como obra-prima no seu género. Denominado inicialmente
por «Forte de Lippe», foi o seu nome alterado, por ordem
de D. Maria 1, pata a sua actual designação:
«Forte da Graça».
—

—

—

—

—

—

—
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porta deslizante de ferro que proibia
o acesso ao interior das fortalezas-—alude não só ao Forte

A REIXA levadiça

—

da Graça, como também à Praça de Armas de Elvas, bas
tião fundamental de toda a defesa do meio-dia português.
—A divisa «FIRMEZA E PRONTIDÃO» resume a afirmação
de bem cumprir, na determinação de aceitar qualquer espécie
de luta que, em qualquer tempo, lhe venha a ser imposta.
Os esmaltes significam:
O OIRO a fortaleza anímica necessária pata alcançar a recuperação dos transviados.
-—A PRATA a humildade de quem apenas espera contribuir
para o prestígio da instituição militar.
O VERMELHO o esforço na formação ética do pessoal à
sua responsabilidade.
O VERDE a esperança no êxito da sua missão.

—

—

—

—

O NEGRO a firmeza de sempre agir de acordo com os seus
elevados ideais.

Estado-Maior do Exército, 30 de Junho de 1982.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Amad’u Garcia dos Santos, general.
—
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tA E PRO xp>
BRASÃO DE ARMAS DV lORTE DA GRAÇA

(Anexo à porario do EME, de 3OIiinS2)
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MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DA INDÚSTRIA, ENERGIA E EXPORTAÇÃO
Portaria n.° $31/82

de 1 de Setembro
Tendo-se verificado, após 2 anos de aplicação do Regulamento
sobre a Segurança nas Instalações de Fabrico e de Armazenagem
de Produtos Explosivos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 142/79, de
23 de Maio, e rectificado no Diário da República, l. série, n.° 172,
de 27 de Julho de 1979 (pp. 1737 e 1738), que algumas das suas
disposições, em face de novos conhecimentos, carecem de ser modi
ficadas;
Atendendo a que a matéria correspondente necessitando de alte
ração, além de ser exclusivamente de natureza técnica, apenas diz
respeito ao artigo 16.° (relacionado com a utilização das tabelas i
a iv), aos quadros i e ii e ao apêndice i; do Regulamento sobre a
Segurança atrás referido e que, com as modificações a introduzir,
se poderão, de futuro:
Evitar explosões simultâneas nas diferentes células de um mesmo
edifício de armazenagem, pela construção de paredes fortes
de espessura diferente, mesmo no caso de existência de mais
de duas células;
Autorizar a armazenagem em conjunto, no mesmo edifício (quer
no mesmo compartimento, quer em compartimentos diferentes),
de mais alguns produtos explosivos que apresentem comporta
mento análogo, embora classificados em grupos ou categorias
diferentes;
Considerar abrangidos pelas disposições do Regulamento mais
alguns metais em pó e as matérias comburentes constituídas
por saís que não sejam de metais alcalinos ou alcalino-terrosos:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros da
Defesa Nacional e da Indústria, Energia e Exportação, nos termos
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 142/79, de 23 de f aio, introduzir
as seguintes alterações no Regulamento sobre a Segurança nas Ins
talações de Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos, apro
vado por aquele decreto-lei:
1.0 O n.° 1 do artigo 16.°
(compartimentação dos edifícios em
células separadas por paredes fortes) passa a ter a seguinte redacção:

Para a instalação de edifícios contendo produtos capazes
de originar risco de fogo em massa ou risco de explosão em
massa a distâncias inferiores às distâncias de segurança corres
pondentes às respectivas lotações poderá recorrer-se à sua com—
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partimentação por paredes fortes de betão armado com, pelo
menos, 30 cm de espessura. sobressaindo 1 m em relação às
paredes exteriores e aos telhados dos edifícios, por forma a
criar, em cada um deles. 2 células bem isoladas uma da outra,
com o fim de evitar que uma explosão que tenha lugar numa
delas possa simultaneamente verificar-se na outra; poderá tam
bém recorrer-se à compartimentação dos edifícios de moao a
constituir mais de 2 células, desde que as respectivas paredes
fortes sejam construídas com espessuras que difiram, pelo menos,
30 cm (bastando nos edifícios com B ou 4 células paredes fortes
com 30 cm e 60 cm), para evitar a possível simultaneidade de
explosões nas células contíguas a cada célula interior; deste
modo, em qualquer dos casos indicados, as distâncias de segu
rança a considerar poderão determinar-se apenas com base na
lotação da célula que em cada edifício for a mais elevada.
2.° No quadro j, os produtos classificados na 1.’ categoria e na
6. categoria do grupo 1 e na l. categoria do grupo iv passam a
ser os seguintes:
Grupo
1

.

i:

Categoria:
Cargas, cartuchos, projécteis, bombas (simuladas) muni
ções para armas ligeiras;
Cápsulas fulminantes, escorvas, estopins;
Cartuchos de caça Ftobert;
Cartuchos vazios e outros dispositivos com cápsula.

6 categoria:
Metais em pó (alumínio, zinco, magnésio, niquel, zir
cónio e titânio ou suas misturas);
Metais alcalinos, alcalino-terrosos ou suas ligas.

Grupo iv:
1. categoria:
Detonadores (2), com ou sem dispositivo de atraso,
espoletas;
Cápsulas de sondagem;
Buchas de ignição.
e a nota (2) situada na parte inferior do quadro passa a ter a se
guinte redacção:
(2)
As minas antipessoal e anticarro, quando não metálicas, devem ser
incluídas na 2. categoria do grupo Iii e os detonadores de matéria plástica

(
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ou com invólucro de alumínio ou de cobre de fraca resistência (cápsulas
detonadoras) devem ser incluídos na 7. categoria do grupo IIT,

3.° O quadro ii é substituído pelo quadro ií anexo a esta por
taria, contendo as seguintes notas na sua parte inferior:
(a) Para as mechas de combustão lenta da 2. categoria
pode considerar-se C em vez de P, na sua armazenagem com
l. categoria do grupo iii.
(b) Para as mechas de combustão rápida da 2. categoria
pode considerar-se D em vez de P, na sua armazenagem com
t. categoria do grupo III.

4.° Os n.°

ti

e i do apêndice

ii

do grupo 1,
produtos da

do grupo ii,
produtos da

passam a ter as seguintes re

dacções:
II— Os metais em pó, como o alumínio, o zinco, o magnésio,
o níquel, o zircónio e o titânio ou suas misturas.
1V—As matérias comburentes, como os cloratos, os percio
ratos, os cloritos, os nitratos, os peróxidos e os permanganatos,
especialmente os de metais alcalinos ou alcalino-terrosos, os per
cloratos e os nitratos de amónio ou suas misturas (entre as quais
os adubos nitrados); o tetranitrometano e os nitritos inorgânicos.
Ministérios da Defesa Nacional e da Indústria. Energia e Expor
taçao, 1 de Agosto de 1982.—Pelo Ministro da Defesa Nacional,
Cartos iosé Sanches Vaz Pardat, Secretário de Estado da Defesa Na
cional.
O Ministro da Indústria, Energia e Exportação, Ricardo
Manuel Simões Bay&o Honla.
—
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QUADRO li

Armazenagem de produtos de natureza diferente
Grupos
Categorias

Produto. a armazenar

-

-

1

Categorias

Grupos

1.’
(a)2.’
3.’
4.’
6.’
7.’
8.’
1.’
(b)2.’
3.’
4.’
6.’
7.’
8.’
1.’
2.’
3.’
m
“

5.’
6.’
7.’

8.’
1.’
2.’
3.’
4.’
5
6.’
7,’

£‘t

(a)
da 1.’
(b)
da t.’

P
C
D

3.• 4.’ 5.’ 6.’ 7.’ 8.’

ii

3

‘

. ..
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Iv

1.’ 2.’ 3.’ 4.’ 5.’ 6.’ 7.’ 8.’

1.’ 2.’ 3.’ 4.’ 5.’ 6.’ 7.’ 6.’

CDDPDPPP
DCCPDDPP
DCCPPPPP
PP?CPPPP
DDP?CPPP
PDP?PCDD
PPPPPDCD
P?PPPDDC

PPPPPPPP
PDDPPPPP
PCCPPPPP
?PPPPPPP
PPPPDDDD
PDDPPPPP
PPPPPPPP
PPPCPPPP

PDPDDDPP
PDPPDPPP
PPPPPPPP
PPPPPPPP
DPPPPPPP
PPPPPPPP
DPPPPPPP
?PPPPPPP

DDDDDDDD
PPPPPPPP
PPDPPPPP
PPPDPPPP
PPPP??PP
PPPPPPPP
PPPPPPPP
PPPPPPP?

PPPPPPPP
PDCPPDPP
PDCPPDPP
PPPPPPPC
PPP?DPPP
PPPPDPPP
PPPPDPPP
PPPPDPPP

CPPDPPPP
PCCP?PPP
PCCPPPPP
DPPCDDDD
PPPDCDDD
PPPDDCDD
PPPDDDCD
PPPDDDDC

PPPPPPPP
PPPPPP?P
PPPPPPPP
PDPDDDPP
PPPPPPPP
PPPPPPPP
PPPPPPPD
PPPPPPPD

PPPPPPPP
P??PP?PP
PPDPPPPP
PPPPPPPP
PPPPPPPP
PPPPPPPP
PPPPPPPP
PPPPPPPP

PPPPDPDP
DDPPP?PP
PPPPPPPP
DPPPPPPPP
DDPPPPPP
DPPPPPPP
PPPPPPPP
PPPPPP?P

PPPPPPPP
PPPDPPPP
PPPPPPPP
PPPDPPPP
PPPDPPPP
PPPDPPPP
PPPPPPPP
PPPPPPDD

CPPPPPPP
PCPDDDPP
PPCPPPPP
PDPCCDPP
PDPCCDPP
PDPDDCPP
PPPPPPCP
PPPPPPPC

PPPPPPPP
PDPPDDDD
PPPPPPPP
PDPPDDDD
PDPPDDDD
PDPPDDDD
PPPPPPPP
PPPPPPPP

DPPPPPPP
DPPPPPPP
DPDPPPPP
DPPDPPPP
DPPPPPPP
D?PPPPPP
DPPPPPPP
DPPPPPPP

PPPP?PPP
PPPPPPPP
PPDPPPPP
PPPPPPPP
PPPPPPPP
PPPPPPPP
PPPPPPPP
PPPPPPPP

PPPPPPPP
PDPDDDPP
PPPPPPPP
PPPPPPPP
PDPDDDPP
PDPDDD?P
PDPDDDPP
PDPDDDPP

CPPPPPPP
PCPPDDDD
PPCCP?PP
PPCCPPPP
PDPPCCDD
PDPPCCDD
PDPPDDCD
PDPPDDDC

Para as mechas de combust8o tenta da 2.’ categoria do grupo s, pode considerar-se C em vez de P, na sua armazenagem com produtos
categoria do grupo iii.
Para as mechas de combustAo rápida da 2.’ categoria do grupo te, pode considerar-se O em vez dc P, na sua armazenagem com produtos
categoria do grupo iii.

—
—
—

Proibida a armazenagem no mesmo edifício (compartimentado ou não).
Autorizada a armazenagem no mesmo compartimento de um edifício.
Autorizada a armazenagem no mesmo edifício mas em compartimentos diferentes.

Nota.
Para averiguar se há ou não compatibilidade de armazenagem em conjunto, no mesmo edifício ou no mesmo
compartimento de um edifício, de produtos diferentes inctuídos nos grupos ou categorias indicados basta verificar no quadro
qual a letra que se encontra no cruzamento da linha com a coluna respeitantes àqueles produtos e atender ao seu signifi
cado.
—

(D. R.

—

1 Série, n.° 208, de 8Set82.)
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Portaria n. 838/82
de 2 de Setembro
Tornando-se necessário especificar o conceito de informação pe
riódica desfavorável referente a sargentos do quadro permanente do
Exército e normalizar o sentido global de desfavorável ou de nega
tivo algumas vezes referido a propósito de informações ou outros
documentos respeitantes a sargentos, quer constem do respectivo
processo individual, quer nele venham a ser integrados:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército, o seguinte:
1

.“

Considera-se desfavorável:

a)’ Toda a informação prestada na
grau 1;
b) Toda a informação extraordinária
n.° 8. desta portaria, signifique
aproveitamento ou frequentou o
ou estágio sem aproveitamento.

folha de informação com
escolar que, nos termos do
que o sargento não teve
respectivo curso, tirocínio

2.° Quer se trate da informação referida na alínea a), quer da
referida na alínea b) do número anterior, competirá sempre ao pri
meiro informador dar conhecimento do facto ao informado.
3° Considera-se ainda que o sargento tem informações desf a
voráveis:
a) Quando, em 2 anos civis consecutivos, através de informações
periódicas e ou extraordinárias não escolares, seja classificado
com grau 2 na mesma qualidade em mais de uma folha de
informação;
b) Quando, nas diversas folhas de informação, em 2 anos civis
consecutivos, acumular um total de 5 ou mais classificações
de grau 2 no conjunto das qualidades;
e) Quando o seu comportamento, actividade e requisitos físicos,
morais, sociais, intelectuais, culturais e profissionais sejam re
feridos em termos negativos em quaisquer outros documentos
emanados de serviços oficiais, devidamente assinados, que
legalmente devam ser incluídos no processo individual.
4 De todos os documentos referidos na ahnea c) do numero
anterior será obrigatoriamente enviada cópia à direcção da arma
ou do serviço ou à chefia do serviço a que o sargento pertence.

—
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5.’ Logo que se verifique qualquer dos casos referidos no n.° 3.’
desta portaria, os directores das armas ou dos serviços ou os chefes
dos serviços a que pertence o sargento, ouvidos os respectivos con
selhos da arma ou do serviço, elaboram um relatório indicativo das
informações, juízos ou factos constantes dos diversos documentos,
devendo, de imediato, dele dar conhecimento ao sargento em termos
d confidencial-pessoal.
6.’ Os juízos ampliativos que constituem o relatório indicativo
citado no número anterior devem cingir-se:
a) À verificação e consequente formalização de que o sargento
apresenta com frequência, nos termos do n.° 3.’ da presente
portaria, deficiências e ou limitações, devendo o seu perfil
ser considerado como não atingindo o nível mínimo exigível
para o seu posto ou para as funções exercidas ou cargos
desempenhados, especificando-se obrigatoriamente quais as
qualidades classificadas de grau 2;
b) À indicação de que os informantes, através dos seus critérios
próprios de comando, direcção ou chefia e no âmbito das
inalienáveis prerrogativas inerentes à correspondente acção,
foram registando as deficiências e ou limitações que, ana
lisadas no seu conjunto, enquadram o informado nas alí
neas a) e b) do n.° 3.’ da presente portaria;
c) À descrição objectiva, no que se refere à situação prevista
na alínea c) do n.° 3.’ desta portaria, dos factos, apreciações
ou comentários constantes dos documentos incluídos no pro
cesso do sargento e que o director da arma ou do serviço
ou chefe do serviço a que o sargento pertence, ouvido o res
pectivo conselho da arma ou do serviço, entenda como cor
respondendo a informações desfavoráveis com a fundamenta
ção que constar ou decorrer dos mesmos documentos.
7.’ Cada instruendo dos cursos, tirocínios ou estágios deverá ape
objecto de uma informação extraordinária escolar, elaborada
ser
nas
segundo o critério seguinte:

Grau
Grau
Grau
Grau
Grau

Muito bom;
5
4—Bom;
Suficiente;
3
2— Sofrível;
Mau.
1
—

—

—

8.0 De acordo com o critério indicado no número anterior, os
instruendos classificados com grau 1 ou 2 são considerados como
não tendo tido aproveitamento.

(

(
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9.° Todas as informações periódicas ou extraordinárias terão o
encaminhamento regulamentar, sendo sempre obrigatório o envio de
um exemplar à direcção da arma ou do serviço ou à chefia do ser
viço a que o sargento pertencer com destino ao processo individual
respectivo ali legal e obrigatoriamente existente.
10° As dúvidas suscitadas na aplicação da presente portaria serão
resolvidas por despacho do Chefe do Estado-Maior do Exército.
11.0 Esta portaria, para os efeitos
nela constantes, abrange todas
as informações periádicas e ou extarordinárias produzidas durante
o ano civil de 1982.
Estado-fMaior do Exército, 21 de Julho de 1982.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garda dos Santos, general.
(D. R. —1 Série, n.° 203, de 2Set82.)
—

Portaria n.° 858/82
de 10 de Setembro
Considerando que o quadro de pessoal militar do Serviço de
Polícia Judiciária Militar (SPJM) constante do mapa 1 a que se
refere a Portaria n.° 778/76, de 31 de Dezembro, se mostra desa
justado com as reais necessidades do serviço, presentemente dimi
nuídas;
Considerando os princípios de austeridade que regem a adminis
tração do Estado;
Considerando as dificuldades sentidas pelos ramos na nomeação
de certas categorias hierárquicas, por deficitárias:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o seguinte:
1.0 O quadro de pessoal militar do SPJM é o constante do mapa
anexo ao presente diploma.
2.° A distribuição deste pessoal pelos ramos será objecto de
despacho conjunto dos chefes dos estados-maiores.
Fica revogado o quadro constante do mapa x a que se refere
a Portaria n.° 778/76, de 31 de Dezembro.
3•0

Conselho da Revolução, 17 de Agosto de 1982.
O Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno Viri ato Tavares
de Meto Egídio, general.
—

(D. R.

—

1 Série, n.° 21t, de lOSet82.)

(b) E o subdirector de serviço.

(a) E o director do serviço.

Sargento-chefe ou sargento-ajudante
Sargento-ajudante ou primeiro-sargento

Brigadeiro ou coronel e contra-almirante ou capi
tão-de-mar-e-guerra
Coronel/capitão-de-mar-e-guerra
Tenente-coronel ou major e capitão de fragata ou
capitão-tenente
Major ou capitão e capitão-tenente ou primeiro-tenente
Capitão/primeiro-tenente

Postos

1
1
5
1
1
5

1
7
1
1
7

1
7
1
1
7

$
20
2
4
23

11
39
5
7
42

—

Êvora

—______

1

—

Coimbra

1

—

Porto

(a) 1
(b) 1

Lisboa

1
4

Totais

Número de lugares

Quadro de pessoal militar do Serviço de Polícia Judiciária Militar

-

o
z

cj

tTl

o

o

Ç3
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PIANO
Secretaria de Estado das finanças
Dfrecção-Geral de Protecção Social aos Funcionários
e Agentes da Administração Pública (ADSE)
Portaria u. 873/82
de 15 de Setembro
A Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes
da Administração Públíca (ADSE) tem vindo a desenvolver-se por
forma acentuada quer no que se refere ao campo de aplicação, quer
no que respeita às prestações e serviços oferecidos.
Tal ritmo de desenvolvimento não tem sido acompanhado dos
meios indispensáveis a uma operacionalidade e eficácia que a vida
dos nossos dias requer e aconselha.
Nesta conformidade, houve que proceder à alteração das estru
turas e dos meios disponíveis em ordem a poder atingir-se os objec
tivos antes referidos. Daí que os processos e circuitos tenham de
ser adaptados às novas exigências dos utentes e da gestão, bem como
os instrumentos de trabalho ser modernizados. Nesta perspectiva se
procedeu a uma nova e actual recolha de dados atinentes aos bene
ficiários com vista à constituição de um ficheiro de tratamento auto
mático e à informatização dos serviços em ordem a que os primeiros
objectivos da gestão sejam alcançados (resposta rápida e correcta às
necessidades dos beneficiários). Torna-se, por isso, necessário pro
ceder à substituição de impressos, designadamente no que se refere
ao cartão de beneficiário, aos boletins de inscrição, relação e nota
de alterações.
Deste modo:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro de
Estado e das Finanças e do Plano, o seguinte:
1. É aprovado, para uso de todos os beneficiários, o cartão
cujo modelo se anexa e que substitui o actualmente em vigor, a partir
da data a fixar por despacho do membro do Governo competente.
2.° É aprovado o boletim de inscrição e alteração para funcio
nários no activo e funcionários aposentados ou pensionistas cujos
modelos n.°’ 200 e 201, respectivamente, se anexam, e que passarão
a vigorar a partir de 1 de Outubro de 1982, em substituição dos
actuais modelos n.°’ 65, 66 e 67.
3.° Os modelos referidos no n.° 2 são considerados exclusivos
da Imprensa NacionalCasa da Moeda, devendo a sua tiragem ser
feita no formato normalizado A4 (210 mm X 297 mm).
4.° Durante o período decorrente entre a data de publicação
desta portaria e 1 de Outubro de 192 continuam a ser utilizados
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os impressos presentemente em vigor e existentes em depósito na
Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Se, entretanto, alguns dos impres
sos agora em uso se esgotarem, fica esta empresa autorizada a
fornecer de imediato os modelos agora aprovados.
Ministério das Finanças e do Plano, 30 de Julho de 1982.
Pelo
Ministro de Estado e das Finanças e do Plano, José Cândido Sousa
Carrusca Robin de Andrade, Secretário de Estado das Finanças.
—

(Frente)

(

S.R.

MINISIRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
DIRECÇÃO.GERAL DE PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS
E AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ADSE)

CARTÃO DE BENEFICIÁRIO
B. 1. do titular

N. de beneficiário

/

/ /
N. ADSE

Válido atá
!___

Par. R.gim.
Nome do b.n.ficiárlo

-

Nom. do titular

O DIRECTOR.GERÂL,

c
1

1
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(Verto)

INDICAÇÕES GERAiS
Este certio

ló

es prcc quendo ecompeobedo do biihete de identldede do

bcrreiclrIo ou do tituIr e que altA II0ado, eccupto no cano de descendcnten
que ainda nAo di,ponhem do bilhete de ideritUede, Itueço em que deverA
nor eprenentado o do titulei ou do seu cóvjuo.

No seu próprio interesie, devo o beneIi0iârIo titular dtliericiar, sob peno
de procedimento lobal, * Imediata devoluçAo dos certôes do próprio e seus
familiares Ioo que deixem de ter direito aos beneficlos concedidos pele
ADSE.

Assfnatur. do b.n.fIcIátto

Aistnatura do benefIciário titular

••.•

4.

.:

n

r

10

.

tL

.3.

.:;

-é
.f.

1;

•

.ç.

a

.

•1

4.

1.a Série
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S.’R.

o

BOLETIM

DE

INSCRIÇÃO

OU

ALTERAÇÃO

o)

FUNCIONÁRIOS NO ACTIVO

DIRECÇÃO-GERÁL DA PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIO
NÁRIOS E AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBUCA (ADSE)

2

E
>
o
E
o

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO

3
4

o

ei

5

u

Antes de preencher este Impresso lala com atenção as instruções no verso

6

SERVIÇO PROCESSADOR DE VENCIMENTOS À DATA DA APOSENTAÇÃO ()
2

Ministério

3

Dir.-Gerel ou equip

4

Serviço

.

.
.

( a)

Cód. Serv. Processador
-

1

1

1.1

1

Entende-se por Serviço Processador de Vencimentos aquele que inclui em folha o crtdilo
constituido a favor de terceiro.

QUADRO 1
BENEFiCIÁRIO TITULAR

1

6

JOIFSJOr110

Número AD7

17 1Par.

liii

fcc

1

9

11111111
lI1lii

121

15

1

1

1

1

1

SolteIro

Conta

S

Casado

—

.

.

—

...

—

1 1

li

t

/

1 Masculino

.

1

.

feminino

i

Viúvo

117!

V

N.° de

Sep. judlc.

—

j

fncia

Divorciado

2

.

.

da Caixa Geral de Depósitos

Cód.

.-

•

131 Data de nascime!j

N.5 Bilhete de Identidade

IlllllIllllllll1lllIllllIl1lIlllI

......

N.°Subs. (.6. A.

11

1 Regime

8

canta

1

.

1

1

1

1

1

—

QUADRO 2
MORADA DO TITULAR
1’?

Endereço

1

1

1

1

20

Localidade

1

1

1

1

Código postal

1

1

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

QUADRO 3
AGREGADO FAMILIAR
22

23

Par.

Cód.

1

1
1

26

27

Data de nascimento Sexo R

1
1

25

Nome

1
1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

I I

1

1 1 I

1

1

1 l
1

t

1

li

l

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

1

1

1

i

1

1

1

1

1

1

1

1
lllIIIlllllIlIIIIIIlIIIlIlllllllllllll

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

I

1

1

1

1 1

l

1

1

I

1

1

1 1 II

1

1

1

1

1

1

1

II

1

1

1

1

I

11111111111

1

1

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
t

I

1

1111111 IiI

111111111
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

II

1

1

1

1

II

1

Il

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1 1 1
i’i_.l
1

1

1

•l

1 1

1

II

1

1 1 1 1

1

1 1

1 l

1

llllIllllllllllllIlIlIllllllllllllllIll

—

—

j__j

l.i

—

—

II

III

Declaro que os famtliares acIma IndIcados estão Integrados no meu agregado familiar

em___

Med.Io as.0 200 (Eaalualra da apresa. H.oia..l.Cas. da Moada)

1

1

—

1111111111

1

—

——

1

1

1111
1

—

lIlll

V

-

de 19__

(A natura do beneficiário titular)
1A4—2tQmuv)<297mm)
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CONFIRMAÇÃO DE SERVIÇO
Confirmo as

informações

de

serviço

constantes do presente boletim e que o funcionário se encontra abrangido pelas

disposições legais que garantem o acesso à inscrição na ADSE

À

VÍNCULO

FUNÇÃO PÚBUCA

SITUAÇÃO NO SERVIÇO

D&a

4:

(A501n,tura dc responsável autenticada com o seio branco)

291
—J

A PREENCHER PELA ADSE

Admissão em

O Director-Geral,

/
lr1sTRuçÕs

Preencha

o

SEM

impresso,

EMENDAS OU

RASURAS,

COM

LETRAS MAIÚSCULAS

DE IMPRENSA,

escrevendo

APENAS

UMA

LETRA

OU

NÚMERO EM CADA RECTANGULO e deixando um rectângulo em branco entre cada palavra.

Todos os preenchimentos devem ser feitos alinhados à esquerda, com excepção dos números de C. G. A., de B. 1. e de conta C. G. D., cujo
conteúdo deve sc alinhado à direita,
TODAS as POSIÇÕES das datas devem ser preenchidas (ex. Fevereiro = 02) e nunca com números romanos.
o rectângulo em branco referente ao respectivo movimento:
Assinalar com
CÓDIGO DE MOVIMENTO

[jj

—

1
2
3
4

=
=—

=

5

=

6

=

Inscrição de titular ou de tituier e agregado familiar;
Inscrição de familiares de titular Já inscrito;
Actualizações dos elementos identificativos;
Anulação da inscrição de titular;
Anulação da inscrição de um familiar;
Comunicação de falecimento de beneficiário titular.

Ijj

e

Devem ser

Número ADSE
REGIME

—

SEMPRE

preenchidos.

O número ADSE

só

Indicar sempre uma das seguintes siglas

—

[j assinalou com em frente de 1).
Serviços sem Autonomia Financeira pj,j funcionários dos

NÃO deve ser preenchido se se tratar de uma inscrição (se em

[]] funcionários

dos

;

Organismos Autónomos; [Çj] funcionários dos Corpos Administrativos.
BILHETE DE IDENTIDADE
e

[ij

—

Deve ser

SEMPRE

preenchido.

Não usar partículas de ligação entre os nomes e apelidos (da, de, do, e,
NOME
.). Caso o nome exceda o espaço que lhe
é atribuido, substituir os nomes intermédios pela sua inicial seguida de um rectângulo em branco, Os dois primeiros nomes
—

..

e o último não podem ser abreviados.

Deve ser

[j

SEMPRE

preenchido.

Deve ser preenchido se em

assinalou com

em frente de 1, 2 ou 5.

Número de SUBSCRITOR DA CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

[j

DATA DE ADMISSÃO NA FUNÇÃO PÚBLICA
DATA DE NASCIMENTO

—

1

Deve ser preenchido .quando se trate de uma inscrição (se em
assinalou com
em frente de 1).

Deve ser preenchido quando se trate de uma inscrição (se em

assinalou com

em frente de 1).

L1
D [iLl
e

assinalou com
Sempre que se tratar de uma inscrição (se em
em frente de 1) ponha um
no rectângulo em branco
correspondente.
e jj Indicar o código da agéncia, Agência e número de conta que o funcionário tem aberta à ordem, na Caixa Geral de
Depósitos.

jjj

LJ

Devem ser preenchido quando se trata de uma inscrição (se em
assinalou com
em frente de 1). Caso o endereço
exceda as posições reservadas para esse fim, abreviur de forma compreensivel. A seguir ao número do Código Postal escreva
a localidade que lhe corresponde.
indicar o grau de parentesco com uma das seguintes letras: C = cônjuge; D = descendentes (filhos); T
PARENTESCO
tute
e

—

lados; A

=

ascendentes. Deve ser preetchido se em

.W

assinalou com

em frente de 1, 2 ou 5.

familiar (com jj
Se fizer alterações a um familiar (com
= 3), ou suprimir um
NÚMERO de BENEFICIARIO referencados por PAR no cartão de beneficiário,
assinalou com
Deve ser preenchido sempre que em
em frente de 1, 2 ou 5.
SEXO

—

Se em

assinalou com

=

5) preencha com os 2 últimos algarismos do

em frente de 1 ou 2. preencha com 1 se o familiar for de sexo masculino e com 2 se for de sexo feminino.

se o familiar estiver inscrito noutra instituição de segurança social (Serviços Médico-Sociais, SAMS, ADME, ADMA, SADs/
Assinalar com
/PSP—GNR—GF ou outras instituições cngéneres).
Ë SEMPRE obrigatório indicar o vincut4 do luncionárto à Função Pública e a sua situação no serviço.
trio aposentado e indicar o nú
Destina-se a ser preenchido pela ADS.

(

j•u

S.

R.
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BOLETIM DE INSCRIÇÃO OU ALTERAÇÃO

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
DIRECÇÃO-GERAL DA PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIO
NÁRIOS E AGENTES DA ADMINtSIRAÇÂO PÚBLICA (ADSE)

o
e
4’

E

FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS
Ou
PENSIONISTAS

o

2

Ministério

4

u

6

(a)

.

[34it.Geral ou equlp.

5

Serviço

_4

3

E
4’
-o
o

5

Ant.i de preencher este Impr.uo 1.1. com at.nçlo
as In.truçes no verso

SERVIÇO PROCESSADOR DE VENCIMENTOS À DATA DA APOSENTAÇÃO

2

>

Cód, Serv. Processador

1

I•I

1 1.1

1

(a) Entende-se por Serviço Processador de Vencimentos aquele
que Inclui em folha o crédito constituído a fesor de terceiro.

QUADRO 1

BENEFICIÁRIO TITULAR
6

Número ADSE

lOiNome

11

1

1

1 Regime

8

f9

cio

N.° Bilhete de Identidade

[.._1_llIIIll

IllllllIlllllIllllllIllJ

lIIII)lllIIlIllI

N.° pensionista
1

IPar.

7

111111

1

Data de nascimento

121

l

l

1

1

[ij

Masculino.

[[

Feminino

1

14

1

Solteiro

.

.

Casado

.

.

Viúvo

.

.

5
—

.

.

.

.

.

.

—

1

Conta da Caixa Geral de Depósitos

E

15

Céu. Agência.

V

16

Agência

17

N.°deconta

2

2

Sep. Judic.

1

-

.

1

1

1

1

1

l

—

QUADRO 2
MORADA DO TITULAR

18

Endereço

1

1

19

LocaIidsde

1

1

1

1

20

Código postal

.

.

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

QUADRO 3
AGREGADO FAMILIAR
21

22

‘ar.

Cóu.

._________i.__
—

—

.___.

—

.____j____._.

lilIlIIlIIllIIIIlIIIIilllIlI

IIllllIIll

1

11

1 1 1

....J_..._..

1111111111

•____I__

1 1 1 1 1 1 1

._._j__._..

1

24
25 26
Date de nascimento Sexo R

Nome

1 1 1

III

1 1

1

1

111111 ll 1111

1
III

1
1 1 1 1
1
1
IiIIjlIllIlI!IlllIIIllIIIIII
1 1 1

1 1 1

111111

1 1 1 1
Ii

1 1 1

IIlI

11111

1

...J_.... •...t.... . .J_.._. . 1. . _
JLJL_
•._I... .....L..... . . .I. ._. I. . .

1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1
IIlIlIIjIlIIlIIilIij{llIIll
iIlIl
111111
1 1 1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1 1 1 1 1 1
...J_
1 1 1 1
1 1 1 1
1
1 1
1
1
1 1 1 1 1 1
1
1 1
t 1
1
1
1
1
Declaro que os familiares acima indicados esto integrados no me
agregado familiar

emde
M.U.I. as.° 201 (Essiuiins d. fmpsve.a N.nise.t.C.,s
a M..h)

—

III

1

1 1 1

——

1

—

—

—

—

..J...._..l._

—

—

i_ ...I..j._
1

—

—

de 19

diainatur. do ben.ficiérlo titiar)
fA4_2lOwmXIa7Inm)
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Confirmo

informações constantes do presente boletim e que o funcion6rio se encontra abrangido pela5
disposições legais que lhe garantem o acesso à inscrição na ADSE

05

FAMILIARES DE FUNCIONÁRIOS

FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS

Aposentação
•Diário da RepúbIica n.°
Serviço
Data

/____

/
de

—

FALECIDOS

Serviço
Data

1—1=

(Assinatura do responsável pela Iniormaçlo autenticada cem o seio branco)

( Assinatura do responsável pela informaçio)

[281

A PREENCHER PELA AOSE

c

O Dlr.ctor-G.ral,

Admissão em
[
1 r*.JSTRUÇOES
Preencha o impresso, SEM EMENDAS OU RASURAS, COM LETRAS MAIÚSCULAS DE IMPRENSA escrevendo APENAS UMA LETRA OU
NÜMERO EM CADA RECTANGULO e deixando um rectêngulo em branco entre cada palavra.
Todos os preenchimentos devem ser feitos alinhados à esquerda, com excepção dos números de pensionista, de 8. 1. e de conta C. G. D., cujo
conteúdo deve ser alinhado à direita.
TODAS as POSIÇÕES das datas devem ser preenchidas (ex. Fevereiro = 02) e nunca com números romanos.

CÓDIGO DE MOVIMENTO—Assinalar com
1

=

2

=

3
4
5
6

=
=
=
=

o rectãngulo em branco referente ao respectivo movimento:

Inscrição de titular ou de titular e agregado familiar;
Inscrição de familiares de titular já inscrito;
Actualizações dos elementos identificativos;
Anulação da inscrição de titular;
Anulação da inscrição de um familiar;
Comunicação de falecimento de beneficiário titular,
Devem ser preenchidos se se tratar de uma inscrição (se em

e
Número ADSE
REGIME

—

assinalou com

em frente de 1).

(

Deve ser SEMPRE preenchido.

Deve preencher sempre com as letras do NÚMERO de BENEFICIARIO referenciadas por REGIME no cartão de beneficiário, excepto se

—

se tratar de uma inscrição (se em
BILHETE DE IDENTIDADE

em frente de 1).

assinalou com

Deve ser 5EMP preenchido.

Não usar perticulas de ligação entre os nomas e apelidos (da, de, do, e,
NOME
.). Caso o nome exceda o espaço que lhe
é atribuido, substituir os nomes intermédios pela sua inicial seguida de um rectángulo em branco. Os dois primeiros nomes
e o último não podem ser abreviados.

e

.

-—

jQj

Deve ser

SEMPRE

.

preenchido.

Deve ser preenchido se em

assinalou com

em frente de 1

2 ou 5.

Número de PENSIONISTA— Deve ser preenchido quando se trate de uma inscrição (se em

assinalou com

em frente de 1).

Deve ser preenchido quando se trate de uma inscrição (se em

assinalou com

em frente de 1).

DATA DE NASCIMENTO

—

assinalou com
em frente de 1) ponha um
no rectângulo em branco
correspondente.
Deve preencher, quando se trate de uma inscrição (se em
em frente de i), o código da agência,
assinalou com
e
Agência e número de conta que o funcionário tem aberta, à ordem, na Caixa Geral de Depósitos.
Devem ser preenchidos quando se trata de uma Inscrição (se em
assinalou com
em frente de 1). Caso o endereço
e
exceda as posições reservadas paro esse fim, obrevisr de forma compreensivei. A seguir ao número do Código Postal escreva
a localidade que lhe corretponde.
PARENTESCO— Indicar o grau de pe’entesco com uma das seguintes letras: C = cônjuge; D
descendentes (filhos); T = tute
Sempre que se tratar de uma inscrição (se em

e

lados; A

ascendentes. Deve ser preenchdo se em

E

assinalou com

em frente de 1, 2 ou 5.

3), ou suprimir um familiar (com
Se fizer alterações a um familiar (com
NÚMERO de BENEFIC1ARIO referenciadis por PAR no cartão de beneficiário,
sslnelou com
em frente de 1, 2 ou 5.
Deve ser preenchido sempre que em
SEXO

—

Se em

assinalou com

=

5) preencha com os 2 últimos algarismos do

m frente de 1 ou 2 preencha com 1 se o familiar for de sexo masculino e com 2 se for de sexo feminino.

Assinalar com
se o familiar estiver inDrito noutra Instituição de segurança social (Serviços Médico-Sociais, SAMS, ADME, ADMA, SADs/
/PSP—GNR—GF ou outras Instituições conneres).
sinalou com
em frente de 1). Quando se ttater de um funcionário aposentado e indicar o nú
È obrigatório numa Inscrição (se em
mero e data do .Diário da República. dde foi publicada a aposentação apenas se torna necessária a assinatura do subscritor do presente
boletim caso contrário deverá o serviço coilpetente confirmar a situação de aposentação e a assinatura do responsável autenticada com o selo
btanco.
Para os familiares de um funcionário jáfalecido a confirmação do serviço é prestada pela C. G. A. ou pelo organismo onde o funcionário
exercia funções, conforme se trate de funconários aposentados ou do activo.
Destina-se a ser preenchido pela ADSE.

(D. R.

—

1 Série,

n.’ 214,

de 15Set82.)
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
iortaria

0

895/82

de 24 de Setembro
Considerando ser necessário determinar a simbologia do Comando-Chefe das Forças Armadas dos Açores, bem como proceder à
ordenação da heráldica do respectivo Comando-Chefe:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o seguinte:
1.0

O direito ao uso de brasão de armas compete:

a) Ao Comando-Chefe das Forças Armadas dos Açores;
b) Ao comandante-chefe das Forças Armadas dos Açores.
2.° O direito ao uso das seguintes bandeiras heráldicas compete:
a) Estandarte heráldico ao (‘ornando-Chefe das Forças Armadas
dos Açores;
b) Galhardete
ao comandante-chefe das forças Armadas dos
Açores.
—

3.° O brasão de armas poderá ser usado:
a) Em lugar de honra nos edifícios:
b) No papel de correspondência;
c) Em medalhas, placas comemorativas e noutros objectos de
idêntica natureza.
40

1
O estandarte heráldico não tem honras militares e é
usado com bandeira de desfile.
2
O galhardete não tem honras militares e é usado como sím
bolo identificativo nos veículos de transporte e locais de permanência
do seu titular ou como bandeira de desfile.
5.° A ordenação do brasão de armas do Comando-Chefe das
Forças Armadas dos Açores é a seguinte:
—

—

—

Escudo de prata com açor de azul despenhando-se, bicado, iam
passado, sancado e armado de vermelho. Coronel de prata
com 5 pelouros aparentes. Timbre: uma asa de azul, carre
gada com 9 estrelas de ouro, sobre uma garra de vermelho.
Listel ondulado de prata com a legenda, em letras negras
maiúseulas, tipo elzevir, «COMANDO-CHEFE DAS FORÇAS
ARMADAS DOS AÇORES».
Tudo com se representa na figura 1.

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 9
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6.° O brasão de armas do comandante-chefe das Forças Armadas
dos Açores tem a seguinte ordenação:
Escudo do brasão de armas acima ordenado. Correia de verme
lho, perfilada e afivelada de ouro. Elmo de prata, tauxiado
de ouro, forrado de vermelho, virado de /4 para a dextra,
virol e paquife de azut e prata. Timbre: o do brasão de armas
acima ordenado, O escudo pode eventualmente ser colocado
sobre as insígnias de alto cargo que pertencerem ao coman
dante, conforme o regulamento próprio do ramo das forças
armadas de que faça parte.

Tudo como se representa na figura 2.

(

7.°
1
A ordenação do estandarte heráldico do Comando-Chefe das Forças Armadas dos Açores é a seguinte:
—

—

Esquartelado de azul e prata, bordadura contra esquartelada de
ouro e vermelho, acantonada dos contrários, brocante à par
tição cruz firmada deminuta de vermelho, tendo ao centro
sobreposto o escudo do brasão de armas ordenado no n.° 1,
envolvido por folhas de louro de ouro e por um listel cir
cular de prata com a legenda, em letras negras maiúsculas,
tipo elzevir, <:COMANDO-C’HEFE DAS FORÇAS ARMADAS
DOS AÇORES». Cordões e borlas de azul e prata, franjas
de ouro.
Tudo como se representa na figura 3.
2
O estandarte é quadrado e mede 1 m de lado.
3 —A haste e a lança são de metal dourado, sendo a lança
em folha de ouro com nervura boleada; o estandarte enfia na
haste por meio de bainha denticulada e na vareta horizontal que
o mantém desfraldado, por meio de bainha contínua.
8.0 A ordenação de galhardete do comandante-chefe das Forças
Armadas dos Açores é a seguinte:
-

De prata com açor de azul, despenhando-se, bicado, lampassado,
sancado e armada de vermelho.
Tudo como se representa na figura 4.
1
9°
Os galhardetes são quadrados e podem ser de tecido
de seda, de filete ou de chapa metálica, consoante o fim a que se
destinam.
2—Os galhardetes para uso nos veículos medem 0,225 m de
lado e os de hastear 0,4 m de lado.
3
A haste e a lança são de padrão igual às do estandarte.
—

—

(
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Figuras
1 —Armas do Comando-Chefe das Forças Armadas dos Açores.
2—Armas do comandante-chefe das Forças Armadas dos Açores.
3—Estandarte do Comando-Chefe das Forças Armadas dos
Açores.
4—Galhardete do comandante-chefe das Forças Armadas dos
Açores.
Conselho da RevoluçEo, 10 de Agosto de 1982.—O Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno Viriato Tavores
de Meio Egídio, general.
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(D. R.

—

1 Série, n.° 222, de 245et82.)
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Portaria n.° 896/82
de 24 de Setembro
Considerando necessário introduzir alterações ao quadro do pes
soai civil da Escola do Serviço de Saúde Militar, fixado pela Por
taria n. 257/81, de ii de Março, em virtude dos critérios gerais
de ordenamento de carreiras, introduzido pelo Decreto-Lei n.° 1271/
/81, de 26 de Setembro, e pela Portaria n.° 962/si, de 10 de No
vembro:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelos Chefes dos Estados-Maiores
da Força A€rea, da Armada e do Exército, nos termos do n.° 1
do artigo l$.° do Decreto-Lei n.° 271/81, de 26 de Setembro, que
o quadro do pessoal civil da Escola do Serviço de Saúde Militar
é o constante do quadro anexo ao presente diploma e dele faz parte
integrante.
Conselho da ‘Revolução, 3 de Setembro de 1982.
O Chefe do
Estado-rMaior-General das Forças Armadas, Nuno Viriato Tavares
de Meto Egídio, general.
O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, José Lemos ferreira, general.
O Chefe do Estado-Maior
da Armada, António Egídio de Sousa Leitão, almirante.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Switos, general.
—

—

—

—

Quadro do pessoal civil
da Escola do Serviço de Saúde Militar (QPC/ESSM)
Número
de
lugares

Categorias

Letras
de
vencimento

1— Pessoal técnico-profissional
e administrativo
1) Oficial administrativo:
1
1

Adjunto administrativo
Primeiro-oficial, segundo-oficial ou ter
ceiro-oficial

1
J, L ou M

2) Desenho:
1

Desenhador principal, de 1. classe ou de
2. classe

J, L ou M

1168
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Letras
de
vencimento

Categorias

3) Bíblioteca:
1

Técnico auxiliar de biblioteca, arquivo e
documentação principal, de 1. classe
ou de 2. classe

1, L ou M

4) Escriturário-dactilógrafo:
7

Escriturário-dactilógrafo principal, de 1
classe ou de 2. classe
II

—

N,

ou $

Q

(

Pessoal operario e ou auxiliar
1) Pessoal operário qualificado:
a) Electricista:

1

Operário principal, de 1. classe, de 2.
classe ou de 3. classe

L, N, P ou

Q

L, N, P ou

Q

b) Canalizador:
1

Operário principal, de 1. classe, de 2.
classe ou de 3. classe
2) Pessoal operário semiqualificado
costureiro(a):

i

Operário de l. classe, de 2.
de 3. classe

classe ou
O,

Q

ou R

O,

Q

ou R

3) Barbearia:
1

Barbeiro rde 1. classe, de 2.
de 3. classe

classe ou

4) Alimentação (cozinha):
1
1
2
4

Cozinheiro-chefe
Cozinheiro de l. classe
Cozinheiro de 2. classe
Ajudante de cozinheiro

1
1
2

Chefe de mesa
Empregado de mesa de l. classe
Empregado de mesa de 2. classe

L
N
P
R

5) Alimentação (mesa):
N
P

Q

(
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Número
de
lugares

Categorias

1
1

Copeira de 1 classe
Copeira de 2. classe ou de 3. classe

7

Auxiliar de serviços de 1. classe ou de
2. classe

Letras
de
vencimento

6) (Alimentação (copa):
O

.

...

Q ou R

7) Auxiliar de serviços:
S ou T

8) Fiel de depósito e armazém (con
servação e guarda):
1

Fiel principal, de 1. classe ou de 2.
classe

L, O ou

Q

9) Motorista de pesados:
1

Motorista de pesados de 1. classe ou de
2. classe

N ou

Q

10) Telefonista:
1

Telefonista principal, de 1. classe ou de
2. classe

O,

Q ou S

11) Outro pessoal auxiliar (porteiros):
Porteiro de ‘J. classe ou ‘de 2. classe
III

—

...

S ou T

Pessoal com regime especial

1) Pessoal de enfermagem:
Enfermeiro chefe, enfermeiro subchefe,
enfermeiro ‘de 1. classe ou de 2. classe
-

-

H, H, 1 ou J

2) Técnico auxiliar de serviços com
plementares de ‘diagnóstico e tera
pêutica:
2

(D. R.

Técnico auxiliar principal, de 1. classe
ou de 2. classe
—

1 Série, n.° 222, de 24Set82.)
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1170

ORDEM DO EXRC1TO N.° 9
V

1.” Série

DESPACHOS NORMATIVOS

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DO PLANO,
DA AGRICULTURA, COMRÉCIO E PESCAS
E DA INDÚSTRIA, ENERGIA E EXPORTAÇÃO
Despacho Normativo n.° 201/82
O n.° 2 do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 50/78, de 2$ de Março,
incumbe uma comissão interministerial de, anualmente, definir as
características de preço, cilindrada e potência das viaturas automó
veis a adquirir pelo Estado.
Aquela comissão deu por findos os trabalhos referentes ao ano
de 1982, pelo que importa pôr em prática o novo normativo.
Assim, determina-se que as características das viaturas a adqui
rir pelo Estado durante o ano de 1982 deverão satisfazer aos parâ
metros fixados no anexo 1, que faz parte integrante deste despacho.
Ministérios das Finanças e do Plano, da Agricultura, Comércio
e Pescas e da Indústria, Energia e Exportação, 30 de Agosto de 192.
lelo Ministro de Estado e das finanças e do Plano, José Cândido
Sous-a Carrusca Robin de Andrade, Secretário de Estado das Finan
ças.
O Ministro da Agricultura, Comércio e Pescas, Basilio Adolfo
MenkJonça Horta da fnanca.
Pelo Ministro da Indústria, Energia
e Exportação, Alberto António Justiniano, Secretário de Estado da
Indústria.
-—

—

ANEXO 1
1
Veículos automóveis:
1.1 —Serviços gerais:
1.1.1 —Tipo A, não especificados:
—

até 490 contos.
Preço
até luSO cm3.
Cilindrada
Potência
até 50 cv din.
—

—

-—

1.1.2

—

Tipo B, para passageiros:

até 690 contos.
Preço
até 1400 cm3.
Cilindrada
Potência
até 50ev din.
—

—

—
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Uso pessoal:

—

Económico:

Preço
até 890 contos.
Cilindrada
até 1700 em3.
Potência
até 90ev din.
—

—

1.2.2

—

Especial:

Preço
até ‘1500 contos.
Cilindrada livre.
Potência livre.
—

—

—

1.3
Serviços extraordinários:
1.3.1 —Económico:
—

Preço

—

até 890 contos.

Cilindrada até 1700 em3.
Potência
até 90ev din.
—

—

1.3.2

—

Espia1:

Preço— até 1500 contos.
Cilindrada

Potência
1.4

—

livre.
livre.

—

—

Representação:

Características a serem definidas caso a caso pela Direcção-Ge
ral
do Património do Estado.
2— Mistos:

2.1

—

Normais:

Preço

—

até 710 contos.

Cilindrada
até 1400 em3.
Potência
até 80ev din.
—

—

2.2

—

Grandes:

‘Preço até 850 contos.
Cilindrada
até 2200 em3.
Potência
até 65 cv din.
—

—

—

3
Veículos de carga:
3.1 —Até 1500kg de capacidade de carga:
Preço
até 690 contos.
Cilindrada
livre.
Potência livre.
—

—

—

—
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3.2—Até 3500kg de capacidade de carga:
até 1100 contos.
Preço
Cilindrada livre.
Potência livre.
—

—

—

3.3

—

Até 8000kg de capacidade de carga:

até 1800 contos.
Preço
Cilindrada livre.
Potência livre.
—

—

—

3.4

—

Acima de 8000kg de capacidade de carga:

livre.
Preço
Cilindrada livre.
Potência livre.
—

—

—

4— Autocarros:
4.1 —Até 9 lugares, inclusive:
Preço—até 1100 contos.
Cilindrada livre.
Potência livre.
—

—

4.2

—

Até 19 lugares, inclusive:

até 2300 contos.
Preço
Cilindrada livre.
Potência livre.
—

—

—

4.3

—

Acima de 20 lugares:

até 4600 contos.
Preço
Cilindrada livre.
Potência livre.
—

—

—

5— Veículos todo o terreno (chô.ssis curto e tracção nas quatro rodas):
até 840 contos.
Preço
livre.
Cilindrada
livre.
Potência
—

—

—

6— Ambulâncias:
até 1100 contos.
Preço
Cilindrada livre.
Potência livre.
—

—

—

1. Série
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7—Veículos especiais:
Características a serem definidas caso a caso pelas Direcções-Gerais do Património do Estado e das Indústrias Electrome
cânicas.

(D. R. —I Série,

n.°

211, de llSet82.)
VI

—

DESPACHOS

MINISTËRIOS DAS FINANÇAS E DO PLANO
E DA REFORMA ADMINISTRATIVA
Despacho conjunto
Na sequência do despacho conjunto do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Chefe do Estado-Maior da Armada,
Chefe do Estado-Maior do Exército, Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea e Ministro de Estado e das Finanças e do Plano, de
12 de Fevereiro de 1982, publicado no Diário da Repzíbtica, 2.0 série,
n.° 50, de 2 de Março de 1982, e com fundamento no artigo 11.0
do Decreto-Lei n.° 15-3/82, de 120 de Janeiro, determina-se:
A partir de 1 de Janeiro de 1982 o valor de cada diuturnidade
a considerar no cálculo das pensões a cargo do Ministério das Fi
nanças e do Plano cujos autores sejam militares ou pessoal milita
rizado é de 1200$.

Ministérios das Finanças e do Plano e da Reforma Administrativa,
27 de Junho de 1982.—Pelo Ministro de Estado e das Finanças
e do Plano, Alípio Barrosa Pereira Dias, Secretário de Estado
do
Orçamento.
Pelo Ministro da Reforma Administrativa, António
Jorge de figueiredo Lopes, Secretário de Estado da Reform
a Admi
nistrativa.
—

(D.R. —II Série, n.° 205, de 45et82.)

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas
Despacho
Delego no Comandante-Chefe das Forças Armadas
nos Açores,
general da força aérea António da Silva Cardoso, a compe
tência para:
1) Autorizar a realização de despesas até ao
montante de
12 500 000$, com o cumprimento das formalidades
legais, e

ORDEM DO EXËRCITO N.° 9

1174

2)
3)
4)
5)
6)
7)

1. Série

até 6 250 000$, com dispensa dessas formalidades, bem como
subdelegar para as verbas que sejam consignadas ao Coman
dante-Chefe das Forças Armadas nos Açores;
Visar as autorizações de despesa que exijam esta formali
dade;
Autorizar despesas resultantes de acidentes em serviço;
Aprovar os contratos cujas operações e condições hajam sido
previamente acordadas;
Autorizar as deslocações em serviço, inclusive por via aérea
ou viatura auto própria, bem como os respectivos abonos;
Autorizar deslocações em serviço para o estrangeiro;
Praticar os actos mais correntes ou repetidos relativos às fun
ções específicas dos :órgãos ou serviços que estejam na sua
dependência.

Este despacho produz efeitos desde 1 de Agosto de 1982.
Gabinte do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
12 de Agosto de 1982.—O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Nuno Virtato Tavares de Meto Egídio, general.
(D. R.

—

II Série, n.° 216. de l7Set82.)

Despacho
Delego no Comandante-Chefe das Forças Armadas na Madeira,
brigadeiro José Fernando Valie de Figueiredo Valente, a competên
cia para:
1) Autorizar a realização de despesas até ao montante de
12 500 000$, com o cumprimento das formalidades legais, e
até 6250 0005, com dispensa dessas formalidades, bem como
subdelegar para as verbas que sejam consignadas ao Comando
Chefe das Forças Armadas da Madeira;
2) Visar as autorizações de despesas que exijam essa formali
dade;
3) Autorizar despesas resultantes de acidentes em serviço;
4) Aprovar os contratos cujas operações e condições hajam sido
previamente acordadas;
5) Autorizar as deslocações em serviço, inclusive por via aérea
ou viatura auto própria, bem como os respectivos abonos;
6) Autorizar deslocações em serviço para o estrangeiro;
7) Praticar os actos mais correntes ou rêpetidos relativos às fun
ções específicas dos órgãos ou serviços que estejam na sua
dependência.

1’
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Este despacho produz efeitos desde 1 de Agosto de 1982.
Gabinte do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
12 de Agosto de 1982.—O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Nuno Virato Tavare.ç de Meto Egídio, general.
(D. R. —11 Série, n.° 216, de 175et82.)

Despacho
Delego no presidente da Comissão Executiva de Obras Militares
Extraordinárias (CEOME), brigadeiro Nuno Maria Rebelo Vaz Pinto,
para a área de responsabilidade daquele órgão, a competência para:
1) Autorizar a realização de despesas com a execução de obras
ou com a aquisição de bens e serviços necessários para o
cumprimento de planos de obras e suas alterações superiormente aprovados, até ao montante de 8 000 000$, sem dis
pensa de concurso e de contrato escrito, e até ao montante
de 4 000 000$, com dispensa dessas formalidades legais;
2) Autorizar despesas de aquisição de bens e serviços, bem
como
de execução de pequenas obras, pela CEOME, em conta do
respectivo Fundo Privativo para Expediente, Administração
e Fiscalização de Obras (FPEAFO), até aos montantes de
800 000$ e de 400 000$, consoante o cumprimento ou
não
das já citadas formalidades legais;
3) Aprovar os contratos cujas operações e condições hajam
sido
previamente acordadas;
4) Autorizar deslocações em serviço dentro do ‘País,
inclusive
por via aérea ou viatura auto própria, bem como os
corres
pondentes abonos;
5) Praticar os actos mais correntes ou repetitivos relativos
às
funções específicas da CEOME.
Este despacho produz efeitos desde 1 de Agosto de
1982.
Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas,
12 de Agosto de 1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Nuiw Virkxto Tavares de Meto Egídio,
general.
—

(D. R. —11 Série, n.° 216, de 175et82.)
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Despacho
Delego no adjunto do Chefe do Estado-Maior-General das For
ças Armadas, para a área de pessoal e de logística, general Álvaro
da Cunha Lopes, chefe do Departamento de Pessoal e Logística, a
competência para:
1) Autorizar a realização de despesas até ao montante de
l’2 500 000$, com o cumprimento das formalidades legais, e
até 6 250 000$, com dispensa dessas formalidades;
2) Autorizar alterações dentro dos orçamentos aprovados, in
cluindo o Orçamento Geral do Estado;
3) Homologar documentos de despesas respeitantes a autorizações
de despesas ou créditos já concedidos;
4) Visar as autorizações de despesas que exijam esta formali
dade;
5) Endossar cheques para serem escriturados à ordem do Estado-Maior-General das Forças Armadas ou sacá-los pelas mesmas
contas;
6) Autorizar despesas resultantes de acidentes em serviço;
7) Aprovar os contratos cujas operações e condições hajam sido
previamente acordadas;
8) Autorizar a deslocação em serviço, inclusive por via aérea ou
viatura própria, bem como os correspondentes abonos;
9) Autorizar deslocações em serviço para o estrangeiro;
10) Ratificar os STANAGS relativos à sua área de actividade,
quando se trate de ajustamentos ou alterações em relação a
outros em vigor, uma vez ouvidos os ramos;
11) Praticar os actos mais correntes ou repetidos relativos às
funções específicas dos serviços ou órgãos que estejam na sua
dependência;
12) Autorizar a nomeação de pessoal para quadros internacionais
já aprovados, excepto oficiais superiores e generais;
13) Coordenar e despachar as seguintes comissões e organismos:
Comissão para a Revisão da Lei do Serviço Militar GRLSM);
Comissão Executiva das Obras Militares Extraordinárias
(CEOME);
Comissão para a Elaboração dos Estatutos Militares (CEEM);
Comissão para a Fixação e Revisão das Remunerações Sala
riais do Pessoal Civil dos Estabelecimentos Fabris das For
ças Armadas;
Comissão de Homologação dos Estabelecimentos Fabrís das
Forças Armadas;
Grupo de Trabalho sobre Segurança Social;

i: Série
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Grupo Projecto para o Sistema Integrado da Informação Lo
gística.
Este despacho produz efeitos desde 26 de Julho de 1982.
Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
27 de Agosto de 1982.—O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Nuno Viriato Tavares de Meio Egídio, general.
(D. 1?.

—

II Série, n,° 2J16, de l7Set82.)

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
E MINISTERIOS DAS FINANÇAS E DO PLANO
E DO TRABALHO
Despacho conjunto
Considerando o disposto no artigo 130 do Decreto-Lei n.° 417/
/79, de 16 de Outubro, e nos artigos l’13.° e l15. do Estatuto do
Pessoal Civil dos Estabelecimentos Fabris das Forças Armadas, apro
vado pelo Decreto-Lei n.° 33/80, de 13 de Março;
Considerando a doutrina estabelecida no Decreto-Lei n. 15-B/
/82, de 20 de Janeiro:
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, os Che
fes dos Estados-Maiores da Força Aérea, da Armada e do Exército,
o Ministro de Estado e das Finanças e do Plano e o Ministro do
Trabalho determinam o seguinte:
1
São aprovadas e postas em execução, a partir de 1 de Ja
neiro de 1982, as tabelas de vencimentos e salários anexas ao presente
despacho, concernentes, respectivamente, ao pessoal civil das Oficinas
Gerais de Material Aeronáutico, da Fábrica Nacional de Cordoaria,
das ‘Oficinas Gerais de Material de Engenharia, das Oficinas Gerais
de Fardamento e Equipamento, do Laboratório Militar de Produtos
Químicos e Farmacêuticos, do Arsenal do Alfeite, da Manutenção
Militar e do Centro de Informática dos Estabelecimentos Fabris do
Exército.
2— A partir de 1 de Janeiro de 1982 o valor de cada diuturni
dade, paga nos termos da legislação em vigor, é de 870$.
3
Os valores constantes das tabelas anexas, bem como o das
diuturnidades referido no número anterior, são líquidos de imposto
profissional.
4— Quando se concretizar a autorização concedida ao Governo
na alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° da Lei n.° 40/81, de
31 de
Dezembro, e para cumprimento do n,° 2 do mesmo artigo,
estes
valores serão acrescidos das correspondentes cargas fiscais
e dos
—

—
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demais encargos obrigatórios resultantes desse acréscimo, mediante
despacho conjunto do Chefe dos Estados-Maiores dos 3 ramos das
forças armadas, do Ministro de Estado e das Finanças e do Plano
e do Ministro do Trabalho.
Estado-iMaior-General das Forças Armadas e Ministérios das
O Chefe
Finanças e do Plano e do Trabalho, 14 de Julho de 1982.
do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno Viriato Tavares
O Chefe do Estado-Maior da Armada,
de Meto Egídio, general.
O Chefe do EstadoAntónio Egídio de Sousa Leitão, almirante.
O Chefe
-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
do Estado-Maior da Força Aérea, José Lemos ferreira, general.
Pelo Ministro de Estado e das Finanças e do Plano, Alípio Bar
O Ministro
rosa Pereira Dias, Secretário de Estado do Orçamento.
do Trabalho, Luís Alberto Garcia ferrero de Morales.
—

—

—

—

—

—

I. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 9

1179

ANEXO EU

Tabela de vencimentos e salários do pessoal civil das Oficinas Gerais di Material de Engenharia
(MIlhares de escudas)
Escalões

Categorias

*

Único

1) Pessoal técnico:
Técnico licenciado (a)
Técnico bacharel (a)
Técnico do serviço social (a)
Educadora de infância (a)
Técnico fabril ou administrativo
Técnico auxiliar fabril
Desenhador projectista
Agente de métodos
Encarregado de recepção e expedição
Chefe de armazém
Orçamentista
Desenhador
Enfermeiro
Encarregado de serviço fabril
Inspector de qualidade
Preparador de trabalho
Auxiliar de enfermagem
Fiel de armazém
Auxiliar de desenho

1

2

3

28,4
25,4
23,4
21,1
20,4
20
20
20
20
18,9
18,7
18,7
17,3
16,6
15,4

26,6
23,6
21,8
20,4
19,3
19,3
18,7
18,7
18,7
17,3
17,8
17,8
16,6
16,1
14,6

21,8
20,4
20
18,7
17,8
17,3
17,3
17,3
16,1
17,2
17,2
16,1
15,4
14

23,4
20,4
17,2
14,9
20
18,7

21,8
19,3
16,1
14
19,3
17,3

17,8
15,4
13
18,7
16,1

24,3
21,1
18,7

23,6
(‘) 20,4
17,3

f’)20
16,1

16,1

15,4

14,6

II) Pessoal administrativo:

Chefe de secção
Empregado administrativo principal
Empregado administrativo
Escriturário
Aspirante
Caixa
Operador de máquinas de contabilidade

25,4

.

lii) Pessoal fabril:
Mestre
Contramestre
Fiscal de ferramentas
1V) Pessoal auxiliar:

Chefe de movimento auto
Encarregado de messe e limpeza
Telefonista

20
17,3

Categorias

4

1

V) Operrios:
Bate-chapas, canalizador, carpinteiro mecânico, carpin
teiro de moldes, condutor de máquinas, electricista,
electricista auto, estofador auto, forjador, fresador
mecânico, fundidor, galvanoplasta, lubrificador, mar
ceneiro, mecânico auto, mecânico de viaturas espe
ciais, pedreiro, pintor auto, radiomontador, rectifi
cador mecãnico, serralheiro civil, serralheiro mecâ
nico, soldador, torneiro de bancada, torneiro me
cânico e torneiro de metais

17,3

16,5
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-c-.
Categorias

VI) Profissões diversas:
Condutor auto
Caixeiro
Guarda
Cozinheiro
Barbeiro

VII) Serventes
VIII) Ajudantes
IX) Aprendizes

4

1

2

3

17$
17,3
16,5
16,1
15,4

17,3
16,5
15,4
15,4
14,6

16,5
15,4
14,6
14,9
14

15,4
15,4

14,9
14,6

10,5

8$

14
14
7,6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6,4

—

f o) Remunerações a fixar para cada caso por proposta do director das OGME.
(9 EscaIo a extinguir quando nto houver efectivos.

ANEXO IV
Tabela de vencimentos e salários do pessoal civil das Oficinas Garais de fardenlento e Equipamento
(Milhar.. d. ..cudu.)

Escacs
Categorias
Único

Técnico superior:
Licenciado
Bacharel
Mdico
Capelílo
Consultor jurídico
Técnico auxiliar:
Encarregado geral, planificador-chefe, técnico fabril e técnico
de qualidade
Agente de métodos, técnico físico e técnico químico
Modelista e desenhador projectista
Técnico comercial
Encarregado de armazém
Planificador
Fiel de armazém e técnico de verificação
Caixeiro-chefe
Técnico físico auxiliar e técnico químico auxiliar
Analista de funções, controlador de qualidade, cronometrista,
desenhador, medidor orçamentista e preparador de trabalho
Ajudante de modelista
Caixeiro
Ajudante de fiel de armazém, ajudante de laboratório, aju
dante técnico dc verificação e auxiliar de desenho
Ajudante de caixeiro
Administrativo:
Trabalhador de informática
Chefe de sccçëo
Guarda-livros e tesoureiro
Secretário-correspondente
Empregado administrativo principal
Ajudante de guarda-livros, caixa e operador de máquinas de
contabilidade
Primeiro-empregado
Segundo-empregado
Terceiro-empregado
Cobrador-pagador
Aspirante
Auxiliar administrativo
Praticante

—

—

(a)
(a)

(a)

25,4
—
—
—

21$
—

—

19,3
—

1

2

3

38,7
32,1

35$
29,1

33,6
26,5
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

23,6
23,6
23,6
—

21$
19,9
—

—

21$
21$
21$
—

19,9
18,9
—

—

—

—

—

19,9
19,9
—

19,3
17$
—

17$
17$
17,2

17,2
17,2
16,)

16,1
14,9

16,6
14,6

16,1
13,9

15,4
12,9

—

—

—

25,4
25.4

23,6
23,6

—

—

21,8

—
—

—

—

19,3
19,3
17,8

—

—

—

17,2

—

21$
19,3
17,2

—

17,8

—

23,6

—

19,3

(b)
—

—

21$

254
—

4

19,3

—

21,8
—

172

—

-

-

-

—

—

—

—

19,3
16,6
16.1
8,9

17.8
16,1
15,4
7,6

17,2
35,4
14,9
6,4
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Categorias

1

2

—

—

—

—

Onico

fabril
Mestre
Contramestre
Chefe de grupo qualíficado
Chefe de grupo especializado e ferramenteiro
Apontador oficinal

23,6
21,8
19,9

3

—

—

—

4

—

19,9
17.2

19,3
16.1

145

toeiro, mecânico de viaturas, operário de corte, operário
gráfico, pedreiro, pintor, polidor de metais, sapateiro, ser
ralheiro civil, serralheiro de cunhos e cortantes, serralheiro
mecânico, soldador, torneiro mecânico e verificador de
fabrico

19,3

17,8

17,2

16,1

Operário especializado:
Costureira, lavador-lubrificador, operador de máquinas e sol
dador por pontos ou costura

17,8

17.2

16,1

14,9

15,4

14,6

13.9

14,6
15,4
8,9

13,9
14,6
7.6

12,9
13,9
6,4

25,4

23,6

19,9

—
—

—

Operário qualificado:
Aíinador de máquinas, alfaiate, bate-chapas, bordadora ma
nual, canalizador, carpinteiro mecânico, correeiro, estucador,
estofador, electricista, forjador, fundidor, galvanoplasta, la

indiferenciado e auxiliar:
Ajudante de operário
Ajudante dc bordadora manual, ajudante de costureira e au
xiliar dc fabrico
Servente oficinal
Aprendiz
Paramédico e serviço social:
Técnico auxiliar de serviço social, educadora de infância e
encarregada de creche
Enfermeiro-chefe
Enfermeiro
Auxiliar de enfermagem
Auxiliar de educação
Vigilante infantil
Apoio
Encarregado de movimento auto
Encarregado de vigilância
Motorista
Cozinheiro-chefe
Cozinheiro, guarda e telefonista
Encarregado de limpeza e encarregado de refeftÓric
Continuo
Ajudante de motorista
Servente de armazém e verificador
Ajudante de cozinheiro, empregado de copa e servente de
limpeza

—

21,8

—

—
—
—
—

—
—

19,3
16,6
16,6
14,9

l7,
16,1
16,1
14,6

t7.2
15,4
14,9
13,9

21,8

19,9
18,9
17,8

19,3

19,9

,

19,3

—

19,3

—

—
—
—
—
—

17,8

—

—

—
—

—
—
—

—

—

—

16,1

17,2

—

—

—

17,8
17,8
17,8
15,4
15,4

17,2
17,2
t6,6
14,6
14,6

16,1
16,1
15,4
13,9
13,9

14,6

13,9

12,9

14,9
—

14,6
—
—

(a) Vencimentos a fl,cat par. cad. caso por proposta do director das OGFe.
(b) Categorta. e vencimento. aprovado. pelo Decreto-Lei n.• 875/76, de 29 de Dezembro, e ou pelos que o completarem ou •ubetitutrem.

ANEXO V

Tabela di vencimentos e salários do pessoal civil do Laboratório Militar de Produtos QuImIcs e Farniadutits
(Milhar.. da ,—.‘)
E,cac.
Categorias
Único

Médico, consultor e técnico superior de gestão (a)

Técnico licenciado ou equiparado
Técnico bacharel ou equiparado
Chefe dc secção

1

—

36,8
32,1
23,4

2

—

32,1
30,9
23,6

3

—

30,9
28,4
—

4

5

6

—

—

—

26,6
25,4

25,4
28,4

—

—

28,4
26,6
—
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Escalões
Grupos de pessoal

—-

Categorias

Único

Desenhador-chefe, técnico auxiliar de laboratório, técnico
auxiliar de armazém, técnico auxiliar comercial, técnico
auxiliar fabril, enfermeiro-chefe, educadora-coordena
dora e organizador
Mestre geral
Mestre
Contramestre
Empregado administrativo, desenhador, preparador qufmico, ajudante técnico de farmácia, ajudante técnico de
laboratório, chefe de armazém, prospector de mercados,
técnico de vendas, enfermeiro, puericultora, educadora
de infância e ajudante de organizador
Escriturário, ajudante de farmácia, ajudante de labora
tório, auxiliar de enfermagem e auxiliar de educadora
Auxiliar de desenho e ajudante de preparador químico
Operário 1 e condutor auto
Chefe de movimento auto
Cozinheiro
Operário II
Aspirante administrativo, praticante de farmácia e pra
ticante de laboratório
Ajudante de operário 1 e ajudante de condutor
Telefonista
Operário indiferenciado
Praticante (b)
Aprendiz (e)
Trabalhadores de informática (d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(9

—

25,4
23,6
22

14,9
—
—

—

13

2

1

25,4
—

5

5

4

23,6
—

—

—

18,9

—

(
18,9

22

20

16,6
16,6
20
23,4
20
17,8

16,1
16,1
18,9
22
18,9
16,6

—

—

--

17,8

—

14,9
17,8

—

() 16,6

—

() 14,9

—

16,6
14,9

—

14,9
16,6
16,1

—

—

—

17,8
16,1

() 16,6

—

16,6

—

—

16,1
17,8
16,6
8,8

—

3

16,1
14

14,9
—

—

—

—

16,1
14,9

14,9
14
—

—

—

7,6

6,4

—

—

—

—

Remuneração a fixar para cada caso por proposta do director do LMPQF.
maiores de 18 ano,.
Categoria de admissão
Categoria para menores de 18 anos.
Categorias e vencimentos aprovados pelo Decreto-Lei n.° 875/76, dc 29 de Dezembro, e ou pelos que o completarem ou substituirem,
Escalão a extinguir.
—

Operário 1: mecânico auto, mecânico de máquinas, serralheiro civil, soldador, canalizador, carpinteiro, pedreiro, pintor, me
cânico, electricista, encarregado de serviço e manipulador-chefe.
Operário II: fogueiro, manipuladora, costureira, vigilante, guarda, caixeiro e caixa-caixeira.

ANEXO VII
Tabela de vencimentos e salários do pessoal civil da Manutenção Militar
(Milhares de eaetsdn)

Escalões

Categorias
Único

Técnico de gestão e outros especialistas
Técnico licenciado
Técnico bacharel
Técnico equiparado
Técnico estagiário licenciado
Técnico estagiário bacharel
Chefe de secção
Encarregado-coordenador: de armazém, de supermercado, de segurança
no trabalho, mestre geral, mestre de culinária, controlador de quali
dade e educadora-coordenadora
Secretária-tradutora
Encarregado principal: de armazém, de obras, de tráfego, de salão, de
supermercado, de vigilância, de sala, de seif-service, de bar, de se
gurança no trabalho, mestre, mestre de cozinha, mestre de pastelaria,
despenseiro-chefe, ecónomo e bombeiro-chefe

43,7
—

—

—

27,5
25,3
25,3

1

—

40,3

38,7
35,8

2

—

38,7
35,8
33,6

3

—

35,8
33,6
30$

4

—

33,6
30,9
28,4

5

—

30,9

28,4
27,5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

-

25,3

25,3

23,6

20
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EacaIÓo.
Categorias
Ünico

Encarregado de sector: de supermercado, de armazém, de manutenção,
de vigilância, de salubridade, de rouparia, de economato, de bar
bearia, de refeitório, de segurança no trabalho, telefonista-chefe, ca
pataz, chefe de bar, chefe de qiesa, chefe de copa, contramestre e
recepcionista-chefe
Trabalhador de informática (a)

Empregado administrativo principal e desenhador-chefe
Analista de tunções
Empregado administrativo, secretária-correspondente, desenhador, ‘te
rificador de qualidade, enfermeiro, enfennéira-puerlcultora, educa
dora de infância, técnico auxiliar de serviço social, pagador, técnico
de radiologia, auxiliar de educaçáo, preparador químico e prospector
de mercado
Operáflos do l. grupo: amassador, balanceiro, bate-chapas, carpinteiro,
carpinteiro mecânico, canalizador, cortador, cortador de papel,
correeiro, cozinheiro, electricista, electricista auto, estucador, encader
nador, estofador, forjador, ferramenteiro, funileiro, latoeiro, lubrifi
cador, magarefe, marceneiro, mecânico auto, mecânico de frio, opo
rador de máquinas, pedreiro, pasteleiro, padeiro, pintor, pintor auto,
serrador, serralheiro civil, serralheiro mecânico, soidador, tipógrafo,
torneiro e torneiro mecânico
Condutor auto, empregado de armazém, bombeiro, despenseiro, bar
beiro, tractorista, condutor de empilhador e condutor de monta-cargas
Recepcionista
Operários do 2. grupo: operário, operária, caixa, caixeira, embaladeira,
empregado de bar, empregado de mesa, empregado de copa, empre
gado de refeitório, telefonista, costureira, roupeira, empregado de
salubridade, vigilante, guarda, porteiro, contfnuo, jardineiro, rural,
vigiliante (com funções pedagógicas), auxiliar de creche, empregado
de laboratório, empregado de consultório, empregado de messe/seu
e caixeiro
Escdtuário e secretária
Auxiliar de desenho, ajudante de armazém, ajudante de preparador
qufmico, ajudante de condutor, ajudante de cozinha, ajudante de
pasteleiro, ajudante de operário e ajudante de despenseiro
Aspirante
Aprendiz

1

—

22

—

—

23,6

2

3

21,1

5

20

—

—

—

—

-

—

—

4

—

—

—

-

—

23,6

22

21,1

—

-

—

22

20

tB,9

17,8

-

21,1

20

16,9

17,8

21,1
17,8

20
17,2

18,9
16,1

17,8
14,9

t4,9

—

—
—

—

17,8

17,2

17,2

16,1

—

16,1

—

—

17,2

16,1

14,9
—

—

14,9

-

-

14
—

—

—

—

—

—

—

8,8

7,6

-

-

-

(a) Categorias e vencimento, aprovados pelo Decreto-Lei n.° 875/76, de 29 de Dezembro, e ou pelos que o completarem
ou substituIrem.

ANEXO VIII
Tabela de vencimentos do pessoal civil do Centro de Informática dos Estabelecimentos Febris
do Exército
(UlIh.r.a da escudo.)

Eic.Tões
Categorias

Chefe de secção
Empregado administrativo principal
Empregado administrativo
Escriturário
Condutor
Telefonista, vigilante, porteiro, continuo e empregados de salubridade

Trabalhadores de informática (a)

Único

1

25,4
23,6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

22

20

—

17,2

16,1

21,1
17,8

20
17,2

-

—
—

2

—

—

3

18,9
—

18,9
16,1
—

4

17,8
—

17,8
t4,9
—

(a) Categorias e vencimentos aprovado. pelo Decreto-Lei n. 875/76, de 29 de Dezembro, e ou pelos
que o completarem ou substituirem.

(D. R.

—

II Série, n.° 219, de 2lSet82.)

I..

3

—

—

—

14
—

1

4

-—

e

--1.

hiltI L

:jj

r

‘I

•___.-•-4

_±
t

4:—

-—9—;_——

-—-

‘::.**: ::-

e

4

--

•

-

rr

:7V—

!

N

.

4.

•

-

-

ee

• ---

4

-

-$
t
-.U-

t

—

;__•

1fl4
0’

44

a

!_L

-

1 i

U

1.” Série

ORDEM DO EXRC[TO N.° 9

1185

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Despacho conjunto
Pelo despacho conjunto n.° 27-A/82, de 31 de Maio, do Ministro
de Estado e das Finanças e do Plano e do Ministro dos Negócios
Estrangeiros foram fixadas novas remunerações aos funcionários
diplomáticos e equiparados em serviço no estrangeiro a partir de
1 de Janeiro do corrente ano.
Nos termos do artigo 8., n.° 1, do Decreto-Lei n.° 56/81, de
de
31
Março, e do artigo .7.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 233/81, de
1 de Agosto, determinamos que aos oficiais em serviço em missões
militares no estrangeiro passem a ser abonadas, a partir de 1
de
Janeiro de 1982, as quantias mensais que a seguir se indicam:
Equiparados a embaixadores:
Dólares

Bélgica

4 50o

Equiparados a ministros de 2. classe:
Bélgica
Estados Unidos da América
França
Reino Unido

3 900
4461
4000
4 200

Equiparados a conselheiros:
Ãfrica do Sul
Reptiblica Federal da Alemanha
Angola
Bélgica
Brasil
Cabo Verde
Espanha
Estados Unidos da América
França
Guiné-Bissau
Itália
Luxemburgo
Moçambique
Reino Unido

3 060
3 900
3 670
3 700
3 750
3 400
3 603
4 238
3 760
3 441
3 600
3 600
3 335
4 000

Equiparados a primeiros-srtrios:
Bélgica
Espanha

3 450
3 295
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Dólares

Estados Unidos da América
França
Itália

3 594
3 335
3 229

Equiparados a segundos secretários;
3 000

Bélgica
Equiparados a terceiros-secretários:
Ãfrica do Sul
República Federal da Alemanha
Angola
Bélgica
Brasil
Cabo Verde
Espanha
Estados Unidos da América
França
Guiné-Bissau
Itália
Luxemburgo
Moçambique
Reino Unido

2422
3 100
2 700
2 $50
2 850
2700
2700
3 388
2900
2 86$
2954
2755
2 779
2945

O pessoal solteiro terá como abono o correspondente
Nota.
a 90 % dos valores indicados.
—

Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ministério das Fi
nanças e do Plano, 2 de Setembro de 1982.—O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno Viriato Tavares de MWo
Pelo Ministro de Estado e das Finanças e do
ligídio, general.
Plano, Alípio Barrosa Pereira Dias, Secretário de Estado do Orçame nto.
—

(D. R.

—

I[ Série, n.’ 220, de 225et82.)

VII

—

DECLARAÇÕES

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Serviços de Apoio do Conselho da Revoluçüo
Dedaração
Para os devidos efeitos se declara que a Portaria n. 9162/81.
publicada no Diório da República, 1. série, n.° 259, de 10 de No-

1. Série
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vembro de 1981, saiu com inexactidão pelo que se pede
a devida
rectificação.
Assim, na p. 2973, onde se lê «Professor de ensino secund
ário
(catedrático ou extraordinário).» deve ler-se «Profe
ssor de
ensino superior (catedrático ou extraordinário).»
Serviços de Apoio do Conselho da Revolução, 9 de Agosto
de
1982.
O Secretário-Geral do Conselho da Revolução, Rui de Var
concetos e Sá Vaz, capítão-de-fragata.
—

fD. R. —1 Série, n.0 202, de 1$et82.)

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que, por lapso,
não foram
publicados os modelos n.°’ 1/AE e 2/AE referidos,
respectivamente,
nas alineas a) e b) do artigo 3•0 do Decreto-Lei
n.° 301/82, que
regula as licenças de ausência de militares para
o estrangeiro, pelo
que se procede à sua publicação.
Mais se informa que os citados modelos devem
ser considerados
como anexos ao Decreto-Lei n.0 301/82, de
30 de Julho, publicado
no Diário da República, l. série,
174, de 30 de Julho de 1982.
0.0

Serviços de Apoio do Conselho da Revolução,
4 de Agosto de
1982.
O Secretário-Geral do Conselho da Revolução,
Rui de Vas
concetos e Só Vaz, capitão-de-fragata.
—

(Modelo

1/AE)

S.*R.
Recrutamento e serviço militar’
Licença militar de ausência para o estrangeiro
(Original com duplicado destacável.)
(Decreto-Lei n.°

.1... de .../...)
Validade até

.

.

.1... /...

O chefe do distrito de Recrutamento e Mobilização
d... faz saber
que:

— Nome:
2—Bilhete de identidade a.°

...

de .../.../...; Arquivo:

1. Série
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pela freguesia
3 — Recenseado n.
concelho d...
4— Na situação militar de recenseado,
rado nas forças armadas nem alistado na
5 — Tem licença para se ausentar para

d... do

. .°
..

Bairro do

mas ainda não incorpo
reserva territorial.
o estrangeiro:

a) Desde .../.../...
h) Até .../.../...
6— Motivo (cortar o que não interessar):
a) Adiamento de obrigações militares:
b) Dispensa de obrigações militares:
7—A presente licença militar caduca em ../.../..., podendo
transitar pelos postos de fronteira até esta data, após o que se deve
apresentar à autoridade militar que lha concedeu, ou regular a sua
situação com a mesma autoridade, através de comunicação por cor
reio registado.
8 — Pode ser contactado no estrangeiro, ou em Portugal, nos
endereços abaixo indicados, cujas eventuais alterações se compromete
a comunicar oportunamente, por correio registado, à autoridade mili
tar que lhe concedeu a presente licença:
Estrangeiro
Portugal
.de...de...
O Chefe do RDM,
(Assinatura sob selo branco)

(Nome e posto bem legíveis)

Nota importante
A permanência no estrangeiro por mais de 90 dias obriga o cida
dão a registo no respectivo consulado, o mais próximo da sua resi
dência, e à apresentação da presente licença.
A ausência no estrangeiro não liberta o cidadão das obrigações
militares em face da sua situação militar, em especial da sua apre
sentação, no mais curto prazo, ao consulado e no País, em caso de
eventual convocação ou mobilização, bem como o pontual pagamento
da taxa militar, nos consulados ou em Portugal, se tiver essa obri
gaçãO.

1. Série
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.0 cidadão a que foi concedida a presente licença militar não
pode, normalmente, exceder um total de 00 dias de permanência no
Pais, em cada ano, período que pode ser prorrogado por razões
excepcionais, reconhecidamente justificadas. Para o efeito, deve o
cidadão solicitar às autoridades da fronteira a aposição da data de
saída e de entrada no verso desta licença.
No caso de regressar definitivamente ao País antes da data limite
em que caduca a presente licença deve obrigatoriamente regularizar,
no prazo de 90 dias, a sua situação militar junto da autoridade
militar de que depende, sem o que fica em situação militar irregular.
(Modelo

n.°

2/AE)

(Visto do comandante, director ou chefe, sob selo branco.)

s.%R.
Recrutamento e serviço militar
DecIaraçío de ausência para o estrangeiro
(Decreto-Lei n.°
1 — Nome e posto:
2— Número mecanográfico’
civil:

3

.1...

de

.../...)

; Número do bilhete de identidade

— Número

do bilhete de identidade militar
de .1...!.. (no
caso de ser militar dos QP das FA, fora do serviço efectivo).
4—Ramo das FA:
5—Situação militar (sublinhar o seu caso próprio): reserva territo
rial
disponibilidade
licenciado
territorial
militar dos QP
das FA na situação de reserva fora do serviço efectivo, ou nas
situações de comissão especial e de licença ilimitada.
6— Autoridade militar de que depende (preencher só o seu caso pró
—

—

—

—

prio):
a) DRM d..., caso esteja na reserva territorial;
b) Unidade, estabelecimento ou departamento militar, caso esteja
na situação de disponibilidade:
c) Órgão de mobilização ou ‘departamento militar, caso esteja
na situação de licenciado ou territorial ou seja militar dos QP
das FA na situação de reserva fora do serviço efectivo e nas
situações de comissão especial e licença ilimitada:
7— Declara que, a partir desta data, se ausenta para o estrangeiro
por um período de
(meses, anos ou «carácter de permanên
..
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eia», se for o caso), podendo ser contactado no estrangeiro, ou
em Portugal, num dos endereços abaixo indicados, e cujas even
tuais alterações, de endereço, ou período de ausência, se com
promete a comunicar oportunamente à autoridade militar de que
depende por correio registado:
a) Estrangeiro:
h) Portugal:
8— Mais declara que se obriga a:
a) Registar-se no consulado mais próximo da sua residência no
final do período de 90 dias de permanência no estrangeiro
mediante a apresentação da presente declaração;
h) Cumprir todas as obrigações militares a que está sujeito pela
sua situação militar, em especial a apresentação, no mais
curto prazo, no respectivo consulado e no País, em caso de
eventual convocação ou mobilização;
c) Pagar a taxa militar no respectivo consulado ou em Portugal,
caso tenha essa obrigação;
d) Regularizar a sua situação militar, no prazo de 90 dias, junto
da autoridade militar competente, caso regresse definitiva
mente a Portugal antes do prazo previsto na presente decla
ração.
de...de...
O Declarante,

(Assinatura)
(D. 1?. —1 Série, n.° 204, de 3Set82.)
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral
Declaração
Segundo comunicação da 1 Delegação da Direcção-Geral da Contabilidade Pública (Defesa Nacional
Estado-Maior-General das Forças Armadas), a declaração de traifsferências de verbas publicada no Diário
da República, 1 série, n.° 157, de 10 de Julho de 1982, cujo original se encontra arquivado nesta
Secretaria-Geral, saiu com a seguinte inexactidão, que assim se rectifica:
.

-—

.

Onde se lê:
Códigos

Em

contos

ClassificaçAo
Capi-

Reter%cl
Rubricas

Subdi-

•

Funcional

Reforços
e
alções

Econ6-

Anulações

autorLçio
mlalsiarjal

mica

01

EsIado-Maor-GenaraI das Forças Armadas

Instituto da

04

01.00
2.01.0

41.44

Remunerações certas

e

Defesa

Nacional

permanentes:

Representação certa e permanente

80

(a)

deve ler-se:
Códi lo.

Em

contos

Oaasl&açlo

R.ferbel
Rubrlci

ølvlilo

i,do

Fuacloasi

Econô-

Reforço.
e
inscrições

mica

01

Eado.M.Ior-General da. Forças Armadas
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria-Geral
Declamço
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-Lei n. 274/82,
publicado no Diário da República, l. série, n.° 160, de 14 de Julho
de 1982, cujo original se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral,
saiu com as seguintes inexactidões, que assim se rectificam:
No artigo 9.°, onde se lê «pessoas referidas nos n,° 1 e 3»
deve ler-se «pessoas referidas nos n.° 1, 2 e 4.»
No alvará de
restos mortais, onde se lê «ficando o duplicado
arquivado neste.)) deve ler-se «ficando o duplicado arquivado
neste (1)» e nas instruções para o preenchimento deve ser acres
centada uma alínea (1), com a seguinte redacção:
...

(1) Designação da autoridade policial, com identificação
do departamento emissor e da localidade onde se encontra
sediado.
No atestado médico-sanitário, onde se lê «(em caixão de chumbo
de 3 mm ou de zinco,» deve ler-se «(em caixão de chumbo
de 2,5 mm ou de zinco,».
No auto de noticia, onde se lê «do participante para a prática
desse sector por (o)» deve ler-se «do participante para a prá
tica deste acto por (o)».
No modelo livre-trânsito mortuário, onde se lê «(emitido em
conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.° ./82, de
de
em especial,» deve ler-se «(emitido em conformidade
com o disposto no Decreto-Lei n.° 274/82, de 14 de Julho,
em especial,».
..

...,

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 25 de
Agosto de 1982. —Pelo Secretário-Geral, o Director dos Serviços
Administrativos, José Serra.
(D. R. —1 Série, n.° 210, de lOSet82.)
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O Chefe do Estado-Maior do Exército
Amadeu Garcia dos Santos, general

Está conforme.
O Ajudante-General

Mário firmino Miguel, general
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1.’ SÉRIE
N.° 10/31 DE OUTUBRO DE 1982
Publica-se ao Exército o seguinte:
1— DECRETOS-LEIS
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Secretaria de Estado do Orçamento
Decreto-Lei n. 412/82
de 7 de Outubro
A contenção do défice do sector público administrativo, em par
ticular do défice do Orçamento Geral do Estado, constitui um dos
objectivos prioritários da política económica global.
Neste sentido, considerando que a execução do Orçamento Geral
do Estado, no período já decorrido do ano em curso, revela, em
relação a algumas componentes da despesa, um comportamento me
nos favorável, impõe-se, desde já, a adopção de um conjunto de
medidas correctoras, implicando limitações adicionais no domínio das
despesas públicas correntes menos essenciais, sob pena de se com
prometer a consecução de tal desiderato.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 18.° da Lei n.° MI
/77, de 26 de Agosto:
O Governo decreta, nos termos da alinea a) do n. 1 do ar
tigo 201.° da Constituição, o seguinte;
Artigo 1

.‘

(Proibição de utilização dos 2 últimos duodécimos
ainda não vencidos)
Fica proibida a utilização dos 2 últimos duodécimos vincendos
das seguintes dotações constantes do Orçamento Geral do Estado
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• ujeitas ao regime duodecimal e com cobertura em receitas gerais
do Estado, incluindo o caítu1ô de Investimentos do Plano:

(

4

Despesascorrenes:
a) Gratificações (código 02.00);
b) Horas extraordinárias (código 03.00);
c) Abonos diversos
Numerário (código 06.00);
d) Deslocações
Compensação de encargos (código 14.00);
e) Abonos diversos
Compensação de encargos (código 15.00);
Construções e grandes reparações (código
j) Bens duradouros
19.00);
g) Bens duradouros
Outros (código 2 1.00);
h) Bens não duradouros
Consumos de secretaria (código 26.00);
i) Bens não duradouros
Outros (código 27.00);
j) Aquisição de serviços Não especificados (código 31.00);
1) Transferências
Sector público
Fundos autónomos (código
38.02);
m) Transferências
Sector público
Serviços autónomos (código
38.03);
n) Outras despesas correntes
Diversas (código 44.09);
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Despesas de capital:
o) Investimentos
p) Transferências
54.02);
q) Transferências
54.03);
r) Outras despesas

Maquinaria e equipamento (código 52.00);
Sector público
Fundos autónomos (código

—

—

—

Sector público
de capital

—

—

Serviços autónomos (código

Diversas (código 71.09).

Artigo 2.’

(Isenção do regime estabelecido no artigo anterior)
1
Não ficam sujeitas ao regime estabelecido no artigo anterior
as verbas destinadas a:
—

a) «Remunerações certas e permanentes» (código 01.02 a 01.47),
«Prestações directas
Prevídência social» (código 10.01 a
10.03), «Aquisição de serviços
Encargos das instalações»
(código 2 8.00), «Aquisição de serviços
Locação de bens»
(código 29.00) e «Aquisição de serviços
Transportes e comu
—

—

—

—
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b)
c)

d)
e)

f)

1197

nicações» (código 30.00), a liquidar de conta das transferên
cias referidas nas alíneas 1) e m) do artigo anterior, desde
que e até ao montante em que sejam rigorosamente justifica
das perante a respectiva delegação da Direcção-Geral da Con
tabilidade Pública;
Encargos da dívida pública;
Dotações provisionais a que se refere o n.° 2 do artigo 20.
da Lei n.° 64/77, de 26 de Agosto;
Despesas dos departamentos militares, militarizados e de esta
belecimentos de ensino do Ministério da Educação;
Transferências para o Serviço Nacional de Saúde;
Programas de investimentos do plano, em curso de execução,
relativamente aos quais tenham, até 31 de Agosto do ano
corrente, sido expedidas, no todo ou em parte, autorizações
de pagamento pelas competentes delegações da Direcção-Geral
da Contabilidade Pública.

2— Segundo processos devidamente organizados, o Ministro de
Estado e das Finanças e do Plano poderá autorizar que fiquem
isentas do disposto no artigo 1.° outras verbas não mencionadas no
número anterior, incluindo as respeitantes a investimentos do plano,
mediante a indicação de adequadas contrapartidas noutras verbas.
Em casos excepcionais, devidamente justificados pelos res
3
pectivos serviços, o Ministro de Estado e das Finanças e do Plano
poderá autorizar que fiquem isentas do disposto no artigo 1. outras
verbas não incluídas nos números anteriores.
4—A elaboração dos processos a que se referem os números
anteriores compete aos respectivos serviços, os quais, depois de obtida
a aprovação do ministro da tutela, os enviarão às competentes de
legações da Direcção-Geral da Contabilidade Pública, a fim de por
estas serem informados e remetidos à sua direcção-geral.
—

Artigo

30

(Proibição de transferências de encargos
para o próximo ano)
Fica expressamente vedado aos serviços, independentemente
do seu regime jurídico, relegarem para o orçamento do próximo ano
quaisquer encargos que venham a assumir a partir da entrada em
vigor do presente diploma e que, perante a proibição constante do
mesmo, não possam satisfazer de conta ainda da gerência que de—
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corre, ficando os dirigentes respectivos responsáveis pelos correspon
dentes pagamentos.
2— Não poderão ser visados pelo Tribunal de Contas quaisquer
contratos elaborados em contravenção do disposto no número anterior.

Artigo

40

(Prevalência)
O presente diploma prevalece sobre quaisquer normas especiais
aplicáveis aos serviços interessados.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de Setembro
Francisco José Pereira Pinto Balsernão.
de 1982.
—

Promulgado em 21 de Setembro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.
(D. 1?. —1 Série, n.° 232, de 70ut82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei n.° 424/82
de 19 de Outubro
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo único. As alterações decorrentes da publicação do Decreto
-Lei n.° 314/82, de 9 de Agosto, serão introduzidas nos estatutos
dos oficiais de cada um dos ramos das forças armadas por portaria
do respectivo chefe do estado-maior.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 4 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 4 de Outubro de 1982.
Publique-se.

O Presidente da República,
(D. R.

—

ANTÓNIO RAMALHO EANEs.

1 Série, n.° 242, de 190ut82.)

1.0 Série
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431/S2

de 25 de Outubro
Considerando que a actual redacção do Estatuto dos Oficiais
das Forças Armadas (EOFA) carece de adapação por força da apli
cação à instituição militar do Decreto-Lei ri.0 256-AJ77, de 13 de
Junho;
Considerando ainda a necessidade de uniformizar para os 3 ramos
das forças armadas o tratamento diferenciado que tem vindo a ser
dado às promoções por antiguidade:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0 Os artigos 12.°, 72.°, 75.° e 77° do Estatuto dos
Oficiais das Forças Armadas EOFA), aprovado pelo Decreto-Lei
n° 46 672, de 29 de Novembro de 1965, passam a ter a seguinte
redacção:
Art. 12.° O oficial tem o direito à consideração e respeito
de superiores e subordinados, devendo-lhe estes obediência em
tudo o que se refira ao serviço da Nação ou ao prestígio e
valorização moral e material das forças armadas.
Art. 72.° A promoção por escolha tem lugar na promoção
aos seguintes postos:
a) General e vice-almirante;
b) Brigadeiro e contra-almirante;
e) Outros postos desde que sejam os mais elevados nos res
pectivos quadros.

§ 1.0
§ 2.°
§
§
§ 5.°
§ 6.° A promoção aos postos de coronel e capitão-de-mar30

4•0

-e-guerra, tenente-coronel e capitão-de-fragata, major e capitão-tenente, com excepção dos quadros em que estes postos sejam
os mais elevados, é feita por escolha e antiguidade devendo o
CCEM fixar anualmente as percentagens respectivas privilegiando
a antiguidade nos postos mais baixos e a escolha nos postos
mais elevados.
Art. 75.°
1
—

a)
b)
e)

1200
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2— ‘Não será considerada matéria relevante, em nenhuma
fase do processo de apreciação, aquela que possa suscitar pro
cedimento disciplinar ou criminal, sem que tal responsabilidade
esteja apurada em processo próprio.
3—
Art. 77.°
1
2—
3
Os conselhos e comissão referidos no número anterior,
na apreciação dos casos que lhes foram presentes, darão o seu
parecer com base em todos os documentos submetidos e os que
entenderem juntar ao processo, ouvindo obrigatoriamente o ofi
cial, e quem mais entendam útil, antes de emitir parecer.
—

—

—

4— Os depoimentos desfavoráveis ao oficial que vierem a
ser recolhidos nos termos do número anterior serão reduzidos
a escrito e sobre eles, bem como sobre os documentos que vie
rem a ser juntos ao processo, observar-se-á procedimento análogo
ao contido no artigo 54.°
5—As reuniões dos conselhos e comissão a que se refere
o n.° 2 serão registadas em acta.
6—A decisão do CEM relativamente à não satisfação da
3. condição geral de promoção, bem como os fundamentos de
facto e de direito que a determinarem, serão notificados ao ofi
cial tão cedo quanto possível.
7—No prazo de 15 dias a contar da notificação a que se
refere o n.° 6, o oficial poderá apresentar por escrito reclama
ção ao CEM, que sobre ela decidirá e mandará notificar o oficial
no prazo de 30 dias.
8
Da decisão do CEM cabe recurso contencioso para o
tribunal competente, a interpor no prazo de 60 dias, contados
a partir da notificação prevista no n.° 6, ou, no caso de haver
reclamação, a partir do conhecimento oficial da decisão proferida
nos termos do n.° 7.
—

Art. 2.° As alterações aos estatutos de cada um dos ramos das
forças armadas decorrentes das disposições do presente diploma serão
feitas através ‘de portarias dos titulares dos respectivos ramos.
Art. 3.° As dúvidas suscitadas na execução do presente diploma
serão resolvidas por despacho do CCEM.

1. Série
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Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 4 de Outubro
de 19g2.
iromulgado em 8 de Outubro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República,

ANTÓNIO RAMALHo EANEs.

(D. R. —1 Série, n.° 247, de 250ut82.)

II

—

PORTARIAS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Ixército, aprovar o modelo de Brasão de Armas do
Batalhão do Serviço Geral do Exército cuja reprodução consta da
gravura anexa à presente portaria e com a descrição heráldica
seguinte:
—

—

—

—

—

—

Escudo de negro, uma coluna de oiro contida entre dois ramos
de louros de prata, reunidos e atados em ponta.
Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três quartos
para a dextra.
Correia de vermelho perfilada de oiro.
Paquife e virol de negro e de oiro.
Timbre: Um voo estendido de oiro sustentando um compasso
de negro.
Divisa: Num listel de branco, ondulado, sotoposto ao escudo,
em letras de negro, maiúsculas, de estilo elzevir: «FAZER
PARA MEREcER».

Simbologia e alusão das peças:
—

A COLUNA, peça de suporte de toda uma estrutura superior,
simboliza o apoio administrativo que a Unidade fornece aos
diferentes corpos do Exército.

1202
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Os RAMOS DE LOIRO, formam a coroa que afirma a digni
dade e a participação dinâmica que todos os elementos impõem
ao seu servir.
O VOO, na sua alusão ao esforço de atingir mais alto, exprime
a determinação de inconformismo na tentativa, permanentemente renovada, de aperfeiçoar a qualidade de apoio que
prestam.
O COMPASSO, simbolizando a exactidão, recorda que todas
as estruturas funcionais têm que imprimir à sua actividade,
rigorosos padrões de eficiência técnica.
—A divisa «FAZER PARA MERECER» exprime a consciência
de que é a partir dos resultados que a obra humana pode
ser julgada e o orgulho sereno de saberem que o seu mérito
terá que ser reconhecido.
—

—

—

Os esmaltes significam:
—

—

O OIRO a sabedoria, fidelidade e constância, características
profissionais resultantes da longa experiência acumulada.
A PRATA a pureza
no objectivar das diversas tarefas
e a esperança
como força catalizadora da forma de as cum
prir melhor.
O NEGRO a discrição, lealdade e zelo, constantes permanen
tes dos processos postos na execução.
—

—

—

—

Estado-Maior do Exército, 21 de Julho de 1982.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santns, general.
—

1. Série
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A

BRASÃO DE ARMAS DO BATALHÃO DO SERVIÇO
GERAL DO EXÊRCITO

(Anexo à portaria do EME, de 21Ju182)
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Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo de Brasão de Armas do
Regimento de Comandos cuja reprodução consta da gravura anexa
à presente portaria e com a descrição heráldica seguinte:
Escudo de vermelho, uma adaga de oiro.
Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três quartos
para a dextra.
—-Correia de vermelho perfilada de oiro.
Paquife e virol de vermelho e de oiro.
—Timbre: Urna pantera negra, naturalista, rampante, de sua
cor, animada, lampassada e armada de vermelho.
—Condecorações: Pendente do escudo a Medalha de Oiro de
Valor Militar com Palma.
Divisa: Num listel de branco, ondulado. sotoposto ao escudo.
em letras de negro, maiúsculas, de estilo elzevir: «A SORTE
PROTEGE OS AUDAZES>’.
Grito de Guerra: Num listel de branco, ondulado, sobreposto
ao timbre, em letras de negro. maiúsculas, de estilo elzevir:
«MAMA SUMAE.
—

—

—

—

—

Simbologia e alusão das peças:
—

A ADAGA, símbolo de condição militar, materializa a bra
vura e a capacidade individuais que garantem ao conjunto
o poderio necessário ao estabelecimento e manutenção da jus
tiça e da paz.
Arma de fortes, o relâmpago fulgurante do seu bote, ao
vibrar o golpe de misercórdia para aniquilar o inimigo, só
por olhos de predestinados pode ser suportado.
Na representação da luta e da força é sinal de vitória, da

vocação militar, do próprio Deus da Guerra.
A PANTERA, imagem do caçador, que na sua camuflagem
perfeita, à luz forte dc) sol meridiano ou na espessa sombra
nocturna, não hesita em desferir, em agilidade e força, o
repentino ataque contra adversários tanta vez mais poderosos.
Alude àqueles que. na tranquila consciência do seu próprio
valor, se sabem eleitos por pertencer à casta fechada dos
guerreiros que buscam a vitória na explosão súbita da sua
força implacável.
—A Divisa «A SORIE PROTEGE OS AUDAZES» é uma
—

invocação propiciatória que baseia a decisão do empenhamento
de Comandos em missões quase impossíveis.

1. Série
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Aqui estamos
O Grito de Guerra «MAMA SUMAEx’
brado tradicional de uma tribo bantu no início da caçada
ao leão, é uma afirmação de valor e orgulho, no desafio
do estar presente no momento de perigo.

—

—

—

Os esínaltes significam:
—

—

—

O OIRO a sua fé no êxito da missão a cumprir, a sua força
controlada no agir e a sua fidelidade aos ideais que defen
dem.
O VERMELHO a consciência do seu próprio valor, a sua
valentia perante o perigo e a sua audácia no ataque decisivo.
O NEGRO a sua constância moral na adversidade, e obediên
cia activa de quem voluntariamente se subordina ao grupo.

O Chefe do
Estado-Maior do Exército, 4 de Agosto de 1982.
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
—

1. Série
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Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior do ixército, aprovar o modelo de Brasão de Armas da
Escola Militar de Electromecânica cuja reprodução consta da gravura
anexa à presente portaria e com a descrição heráldica seguinte:
Escudo de negro, quatro faixas serpeadas de oiro.
Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três quartos
para a dextra.
Correia de vermelho perfilada de oiro.
Paquife e virol de negro e de oiro.
Timbre: Uma mão de carnação segurando uma roda dentada
de negro e quatro raios de oiro, em aspa.
—Divisa: Num listel de branco, ondulado, sotoposto ao escudo,
em letras de negro, maiúsculas, de estilo elzevir «PELA CIÊN
CIA E ‘PELA TÉCNICA».
—

—

—

—

—

Simbologia e tdusto dis peças:
—

—

—

As FAiXAS sugerem as ondas hertzianas e simbolizam o tipo
de instrução ministrada na Escola.
Os RAIOS e a RODA DENTADA dominados pela MÃO
invocam a missão de formação de electricistas e mecânicos.
Ensino predominantemente apoiado na Ciência e na Técnica,
a divisa «PELA CIÊNCiA E PELA TÉCNICA» representa
o compromisso de, através do aprofundamento do estudo
das
inovações introduzidas nesses dois campos, tornar possível
o cumprimento da missão que lhe está confiada.

Os esmaltes significan,:
—

—

O OiRO a constância no esforço de obter e manter perma
nentemente actualizados os conhecimentos científicos necess
á
rios para dominar a técnica.
O NEGRO a firmeza e honestidade na obtenção do saber
indispensável ao desempenho das missões técnico-milita
res dos
especialistas em electromecânica.

Estado-Maior do Exército, 20 de Agosto de 1982.—O Chefe
do
Estado-Maior do Exército. Amadeu Garcia dos Santos,
general.

*

1

*

1. SItie
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BRASÃO DE ARMAS DA ESCOLA MILITAR
DE ELECTROMECA NICA

(Anexo à portaria do EME, de 2OAgoS2)
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria a.° 931/82
de 4 de Outubro
Tornando-se necessário regulamentar os artigos 30.0, 51.°, 58.°
e 70.° do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das
forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 360/82, de 15 de
Setembro, que respeitam ao período normal de trabalho, isenção de
horário de trabalho, regime de trabalho a tempo parcial, condições
especiais de trabalho e penalização por atraso na entrada ao serviço
do pessoal civil dos serviços departamentais das forças armadas;
Considerando ser vantajoso reunir num tnico diploma a referida
regulamentação:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Força.s Armadas, nos termos do artigo 117.° do refe
iido Estatuto, o seguinte:
São aprovadas, em anexo a esta portaria, da qual fazem parte
integrante, as normas sobre o período normal de trabalho, isenção
de horário de trabalho, regime de trabalho a tempo parcial, con
dições especiais dc trabalho e penalização por atraso na entrada ao
serviço do pessoal civil dos serviços departamentais das forças ar
madas.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de Setembro de
1982.—O Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, Nuno
dc Meio Egídio, general.

Normas relativas ao período normal de trabalho, isenção dc horário
de trabalho, regime de trabalho a tempo parcial, condições especiais
de trabalho e penalização por atraso na entrada ao serviço do
pessoal civil dos serviços departamentais das forças armadas.
PARTE 1
Período normal

de

trabalho

1
O período normal de trabalho para o pessoal civil dos ser
viços departamentais das forças armadas é de 37 horas e 30 minutos
por semana.
—
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O disposto no número anterior não se aplica:

a) Ao pessoal contemplado no n.° 3 do artigo 2.° do Estatuto,
cujo regime especial expressamente preveja período inferior;
1,) Ao pessoal que, nos termos do n. 4 do artigo 51.° do Esta
tuto, deve cumprir períodos superiores, não podendo estes
exceder as 42 horas semanais.
3
Sempre que as exigências do serviço o permitam, o período
de trabalho semanal será cumprido de segunda-feira a sexta-feira,
inclusive.
4— Os comandos, direcções e chefias poderão, quando as cir
cunstâncias o recomendem, organizar por forma flexível o período
normal de trabalho, sempre de acordo com o preceituado nos n.° 1
e 2 e desde que:
—

a) Existam meios de controle de entradas e saidas;
h) Não se ultrapasse o máximo diário de 9 horas e 30 minutos;
c) A prestação de serviço tenha lugar entre as 7 e as 20 horas;
d) Se respeite o período diário de presença de todo o pessoal
que o serviço exija.
O período de trabalho diário deve ser interrompido por um
5
intervalo de descanso de duração não inferior a meia hora nem
superior a 2 horas.
6— Nos organismos em que o serviço diário e semanal é inin
terrupto. os comandantes, directores ou chefes fixarão os horários
compatíveis com as exigências do serviço.
7— Os horários devem ser aprovados pelo CEM respectivo ou
entidade por ele designada.
—

PARTE II
Isençiío de horário de trabalho
A isenção de horário de trabalho poderá ser estabelecida
8
para o pessoal civil dos serviços departamentais das forças armadas,
desde que a natureza das funções que lhe estão cometidas con
duza a:
—

a) Impossibilidade de aplicação normal e continuada das con
dições de prestação de trabalho nas formas enunciadas no
seu Estatuto;
b) Necessidade da manutenção, com carácter permanente, de um
regim. de prontidão, em que, por razões da natureza e con
veniência do serviço, não se possa aplicar o regime de tra
balho por turnos.

1. Série
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9—A isenção poderá ser aplicada a todo o pessoal integrante
de uma determinada carreira ou somente a parte dele.

lo—A isenção pode ter carácter permanente ou temporário,
devendo neste caso ficar consignado no despacho que a concede o
período de tempo que se julgue ela deva vigorar.
11 —As isenções serão estabelecidas por despacho do CEM do
respectivo ramo das forças armadas, mediante proposta fundamentada
do organismo de que depende o pessoal a abranger por este regime
de trabalho.
12—Cada isenção deverá ser regulamentada, dentro do orga
nismo utilizador do pessoal abrangido por ela, por normas de serviço
interno donde deverão constar os condicionamentos da prestação de
serviço daquele pessoal.
13
O pessoal abrangido pela isenção de horário de trabalho
fica porém obrigado ao cumprimento do período normal de traba
lho semanal, salvo nos casos previstos na alínea b) do n.° 8.
14—Sem prejuízo da gratificação que, nos casos da alínea b)
do n.° 8, estiver fixada para atender à natureza especial do respec
tivo serviço, a isenção do horário de trabalho não dá direito a remu
neração especial.
15
Quando inequivocamente se comprove a efectiva prestação
de serviço para além do período normal de trabalho semanal e
for reconhecida a sua conveniência pelo respectivo comandante, di
rector ou chefe, haverá direito ao recebimento de remuneração por
trabalho extraordinário nos termos gerais.
—

—

PRTE III

Regime de frabalho a tempo parcial
16—O regime de trabalho a tempo parcial poderá ser autorizado
a funcionário que o requeira, desde que a adopção de um tal regime
não envolva alargamento dos quadros ou aumento dos efectivos reais
e se verifique uma das condições a seguir enumeradas:
O requerente apresente um comprovado estado de saúde, de
molde que seja recomendável o exercício de funções a tempo
parcial;
b) O requerente necessite de orientar directa e pessoalmente a
educação de descendente menor de 12 anos, seu ou do côn
juge, que esteja a seu cargo;
c) O requerente pretenda assistir ao cônjuge, a ascendente seu
ou do cônjuge e a descendentes, quando, na sequência de
acidente ou doença grave, o seu estado exigir a presença de
uma terceira pessoa.

a)
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17— Poderá ser também autorizado o regime de trabalho a

tempo parcial ao funcionário que exerça ou seja chamado a exercer
funções de natureza especializada e o seu exercício correcto não
exija uma sistemática presença física, desde que a adopção de tal
regime não envolva alargamento de quadros ou aumento de efec
tivos reais.
18—O trabalho a tempo parcial autorizado nos termos do n.° 16
corresponderá a metade do período normal de trabalho semanal e
é incompatível com o exercício de qualquer outro cargo ou activi
dade remunerada.

19
O trabalho efectivamente prestado no regime de trabalho
a tempo parcial contará. proporcionalmente, para todos os efeitos
decorrentes da antiguidade e retribuição.
20— O funcionário nas condições referidas nos números prece
dentes mantém inalterável o seu anterior vínculo com o respectivo
ramo das forças armadas e gozará dos direitos, deveres e regalias
que sejam inerentes a esse vínculo e não sejam incompatíveis com
o regime de prestação de trabalho que, ao abrigo da presente por
taria, lhe seja facultado.
21 —-É vedado aos funcionários em regime de trabalho a tempo
parcial a prestação de trabalho extraordinário.
22
A autol ização de trabalho a tempo parcial é válida por
um período de 6 meses, findo o qual a mesma se considerará auto
maticamente renovada por igual período, uma vez que os compe
tentes árgãos de gestão de pessoal não lhe ponham termo ou o
funcionário não requeira a sua cessação, com uma antecedência de
1 mês sobre o termo do prazo então em decurso.
23
O início e o termo do regime de trabalho a tempo parcial
serão fixados por dcspacho do respectivo CEM, a publicar no Diário
du Repábtica.
—

—

—

24—As funções relativamente às quais se justifique um espe
cífico recurso ao regime de trabalho a tempo parcial serão fixadas,
em cada ramo das forças armadas, por despacho do respectivo chefe
dc estado-maior.
PARTE 1V

Condições especiais de trabalho
CAPITULO 1

Trabalho das mulheres durante a gravidez e após o parto
25—-Durante o período de gravidez e até 3 meses após o parto
ou, para além deste período, por parecer médico, as mulheres que
desempenhem tarefas que possam prejudicar a regular evolução da
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gravidez ou a sua recuperação deverão ser imediatamente deslocadas,
por parecer médico, para trabalhos que as não prejudiquem, man
tendo a retribuição correspondente à sua categoria.
26— Designadamente, obrigam a deslocação, nos termos do nú
mero anterior, os trabalhos previstos nos n.°’ 4.° e 7.° da Portaria
n.° 186/73, de 13 de Março, desde que comprovada a gravidez por
documento médico.
27-— Às mulheres, qtiando em estado de gravidez, são ainda
assegurados os seguintes direitos ou garantias, sem prejuízo dos con
sagrados na lei:
a) Recusa de prestação de trabalho nocturno e extraordinário;
h) Período de descanso nunca inferior a 12 horas consecutivas;
c) Período de trabalho diário não superior a 7 horas ou 7 horas
e 30 minutos, consoante tenham 1 ou 2 dias de descanso
semanal.
28
As funcionárias ou agentes com filhos a seu cargo, sem
prejuízo do seu vencimento e demais regalias, terão direito a:
—

a) Dispor de 2 períodos de meia hora diária para aleitação por
cada filho ou, se preferirem, a acumulação dos 2 períodos
a correspondente utilização no início ou no final do período
diário de trabalho, até que o filho complete 9 meses de
idade;
b) Gozar as férias a que tenham direito imediatamente antes
ou depois da licença de maternidade.
CAPITULO Ii
Trabalho de menores
29
Os responsáveis pelos serviços devem proporcionar aos
menores que se encontrem ao seu serviço condições de trabalho ade
quadas à sua idade, prevenindo de modo especial quaisquer danos
ao seu desenvolvimento físico, intelectual e moral, e velar pela sua
preparação profissional.
30— Nenhum menor pode ser admitido sem ter sido aprovado
em exame médico, destinado a comprovar se possui a robustez ne
cessária para as funções a desempenhar.
31
Pelo menos uma vez por ano deve ser efectuada uma
inspecção médica dos menores ao serviço, a fim de se verificar se
o seu trabalho é exectitado sem prejuízo da saúde e do desenvolvi
mento normal.
32— Os resultados das inspecções referidas nos números ante
riores devem ser registados e assinados pelo médico nas respectivas
—

—
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fichas clínicas, devendo, em caso de doença, ser o facto comuni
cado aos representantes legais dos examinados.
33
Ë vedado atribuir aos menores:
—

a) A prestação de trabalho durante o período nocturno;
b) A prestação de trabalho extraordinário;
c) A prestação de trabalho nos dias de descanso e nos dias
feriados.
Ë ainda vedado encarregar menores de serviços que exijam
34
esforços prejudiciais à sua saúde e normal desenvolvimento, em pos
tos de trabalho sujeitos a altas ou baixas temperaturas, elevado grau
de toxicidade, poluição ambiente ou sonora e radioactividade.
—

CAPITULO III
Trabalho de deficientes

35— O funcionário ou agente que tenha contraído qualquer de
ficiência em consequência de doença profissional ou acidente de
trabalho deverá ser reconduzido no lugar que ocupava anteriormente
após o seu restabelecimento, salvo se anteriormente houver caducado
o respectivo contrato.
36— Em caso de impossibilidade, deve procurar providenciar-se
pela sua melhor colocação, proporcionando-lhe adequadas condições
de trabalho, acções de formação e aperfeiçoamento profissional, sem
que a reconversão a que, porventura, haja lugar possa determinar
diminuição da remuneração global auferida à data do acidente ou
doença.
37—Quando se verifique diminuição do rendimento do trabalho
de um funcionário ou agente motivada por qualquer incapacidade
parcial, o responsável pelo serviço deverá envidar os esforços possí
veis no sentido da reabilitação e reconversão do trabalhador, pro
movendo, sempre que possível, a sua colocação em postos de tra
balho que se ajustem ao conjunto das aptidões e capacidades actuais.
CAIPITULO IV
Actividades cspeciahnente violentas ou perigosas
Deverá promover-se a determinação dos postos de trabalho
38
que envolvam situações de perigo especial devido a:
—

a) Manuseamento, transporte ou fabrico de substâncias explo
sivas ou inflamáveis;
b) Exposição a substâncias infectantes, corrosivas, tóxicas, asfi
xiantes, cancerígenas ou irritantes;
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c) Outros agentes lesivos, nomeadamente temperaturas, humida

des, pressões anormais, vibrações e ionizantes;
bem como tomar medidas de prevenção e segurança tecnicamente
adequadas tendo em vista a atenuação dos seus efeitos.
39—O desempenho desses postos de trabalho está condicionado
pela prévia adopção de adequadas medidas de prevenção e segu
rança e decorrerá de acordo com as normas para o efeito estabe
lecidas.
40— O pessoal civil que ocupe qualquer posto de trabalho nas
condições previstas no número anterior deverá ser submetido, peno
dicamente, a inspecção médica adequada, devendo ser deslocado sem
pre que se comprove grave inconveniência na continuação da sua
actividade no actual posto.
41
Os períodos normais de trabalho do pessoal referido no
número anterior deverão ser reduzidos sem diminuição da respectiva
remuneração se, ouvidos os serviços técnicos competentes, a redução
se justificar pela natureza do trabalho ou contribuir significativamente para a atenuação dos efeitos nocivos na saúde do mesmo
pessoal.
—

PARTE V
Penalização por atraso na entrada ao serviço
42— As entradas ao serviço do pessoal civil dos serviços depar
tamentais das forças armadas depois da hora fixada para o efeito
são penalizadas de acordo com as seguintes normas:
a) Por atraso até 1 hora:
Desconto de 1 hora no vencimento diário por cada fracção

de 15 minutos, salvo se resultar de caso de força maior;
b) Por atrasos superiores a 1 hora:
Falta injustificada no respectivo meio dia, salvo se resultar
de caso de força maior.
43
Os atrasos na entrada ao serviço, quando justificados por
caso de força maior devidamente comprovado, serão considerados
adicionais os tempos respectivos e reduzindo os totais a períodos
normais de trabalho diário para efeitos da limitação prevista no
n.° 4 do artigo 60.° do Estatuto.
—

(D. R. —1 Série, n.° 230, de 40ut82.)
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Portaria n.° 932/82
de 4 de Outubro
Tornando-se necessário regulamentar os artigos 30.°, 51.’, 58.’
e 7.° do Estatuto do Pessoal Civil dos Estabelecimentos Fabris das
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 381/82, de 15 de
Setembro, que respeitam ao período normal de trabalho, isençao de
horário de trabalho, regime de trabalho a tempo parcial, condi
ções especiais de trabalho e penalização por atrasos na entrada ao
serviço do pessoal civil dos estabelecimentos fabris das forças ar
madas;
Considerando ser vantajoso reunir num único diploma a referida
regulamentação:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos do artigo 120.’ do refe
rido Estatuto, o seguinte:
São aprovadas, em anexo a esta portaria, da qual fazem parte
integrante, as normas sobre o período normal de trabalho, isenção
de horário de trabalho, regime de trabalho a tempo parcial, con
dições especiais de trabalho e penalização por atraso na entrada ao
serviço do pessoal civil dos estabelecimentos f abris das forças ar
madas.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de Setembro de
1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
de Meio Egídio, general.
—

Normas relativas ao período normal de trabalho, isenção de horário
de trabalho, regime de trabalho a tempo parcial, condições especiais
de trabalho e penalização por atraso na entrada ao serviço do
pessoal civil dos estabelecimentos fabris das forças armadas.
PIARTE 1
Período normal de trabalho
O período normal de trabalho para o pessoal civil dos esta
belecimentos fabris das forças armadas é de 45 horas por semana.
2— O disposto no número anterior entende-se como o limite
máximo do período normal de trabalho, não obstando à manuten
çâo de períodos de trabalho de menor duração actualmente em
vigor em estabelecimentos fabris das forças armadas e sem prejuízo
do disposto no a.’ 6.
—

j.’
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3
Cada um dos estabelecimentos fabris das forças armadas
deverá uniformizar o período normal de trabalho de todo o seu
pessoal, independentemente da sua categoria profissional, salvo as
reduções especiais expressamente autorizadas no caso de actividades
que impliquem maior fadiga física ou intelectual ou que comportem
riscos para a saúde.
4—Enquanto não forem progressivamente uniformizados os pe
ríodos normais de trabalho para todas as categorias profissionais,
serão mantidos transitoriamente os períodos de trabalho actualmente
em vigor em cada estabelecimento fabril das forças armadas.
5
As direcções ou administrações dos estabelecimentos fabris
das forças armadas, quando seja concedido ao pessoal período de
descanso semanal complementar além do dia de descanso semanal
prescrito pela lei, poderão ajustar os respectivos horários diários,
dentro do período normal de trabalho fixado, de acordo com o
estabelecido nos n.° 1 e 2.
6— As direcções ou administrações dos estabelecimentos fabris
poderão, sempre que as circunstâncias o recomendem e ouvidos os
órgãos respectivos dos trabalhadores, organizar por forma flexível
o período normal de trabalho, desde que em 12 semanas seguidas
se não ultrapasse a média de 45 horas semanais e em cada uma
dessas semanas não se exceda 48 horas.
7— O período de trabalho diário deverá ser interrompido por
um intervalo de descanso de duração não inferior a meia hora nem
superior a 2 horas.
—

—

PARTE II
Isenção de horario de trabalho
8
O administrador ou director de cada estabelecimento fabril
das forças armadas poderá estabelecer, por seu despacho, a isenção
de horário de trabalho para o pessoal que, nos respectivos quadro
s,
seja considerado como dirigente.
9—O pessoal dirigente em relação ao qual for estabelecida
a isenção de horário de trabalho fica, porém, obrigado ao cumpr
i
mento do período normal de trabalho semanal.
10—A isenção de horário de trabalho não implica, por
si só,
o direito ao recebimento de qualquer remuneração especial.
11
Quando inequivocamente se comprove a efectiva prestaç
ão
de serviço para além do período normal de trabalho
semanal por
parte do pessoal sujeito a isenção de horário, desde que
reconhe
cida a sua conveniência pelo administrador ou director
do respec
tivo estabelecimento fabril, haverá direito ao recebimento
de remu
neração por trabalho extraordinário.
—

—
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12—Na ausência de outra definição, será considerado pessoal
dirigente, para os efeitos consignados na presente portaria, o que
actua no âmbito da emanação de directivas e da tomada de decisões
adaptadas às finalidades do respectivo estabelecimento fabril, às suas
possibilidades, aos riscos e aos condicionamentos da actuação econó
mica, técnica e humana.

PARTE III
Regime de trabalho a tempo parcial
O regime de trabalho a tempo parcial poderá ser autorizado
13
a funcionário ou empregado que o requeira, desde que a adopção
de um tal regime não envolva alargamento dos quadros ou aumento
dos efectivos reais e se verifique uma das condições a seguir enu
meradas:
—

a) O requerente apresente um comprovado atestado de saúde,
de molde que seja recomendável o exercício de funções a
tempo parcial;
b) O requerente necessite de orientar directa e pessoalmente a
educação de descendente menor de 12 anos, seu ou do côn
juge, que esteja a seu cargo;
c) O requerente pretenda assistir ao cônjuge, a ascendente seu
ou do cônjuge ou a descendentes, quando, na sequência de
acidente ou doença grave, o seu estado exigir a presença
de uma terceira pessoa.
14— Poderá também ser autorizado o regime de trabalho a
tempo parcial a funcionário ou empregado que exerça ou seja cha
mado a exercer função de natureza especializada e o seu exercício
correcto não exija uma sistemática presença física, desde que a adop
ção de tal regime não envolva alargamento dos quadros ou aumento
dos efectivos reais.
15—O trabalho a tempo parcial autorizado nos termos do n.° 13
corresponderá a metade do período normal de trabalho semanal e
é incompatível com o exercício de qualquer outro cargo ou activi
dade remunerada.
16— O trabalho efectivamente prestado no regime de trabalho
a tempo parcial contará, proporcionalmente. para todos os efeitos
decorrentes da antiguidade e retribuição.
17—O funcionário ou empregado nas condições referidas nos
números precedentes mantém inalterável o seu anterior vínculo com
o respectivo estabelecimento fabril das forças armadas e gozará dos
direitos, deveres e regalias que sejam inerentes a esse vínculo e não
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sejam incompatíveis com o regime de prestação de trabalho que,
ao abrigo da presente portaria, lhe seja facultado.
18—É vedado aos funcionários e empregados em regime de
trabalho a tempo parcial a prestação de trabalho extraordinário.
19—A autorização de traba]ho a tempo parcial é válida por
um período de 6 meses, findo o qual a mesma se considerará auto
maticamente renovada por igual período, uma vez que o estabele
cimento fabril não lhe ponha termo ou o funcionário ou empregado
não requeira a sua cessação com uma antecedência de 1 mês sobre
o termo do prazo então em decurso.
20— O início e o termo do regime de trabalho a tempo parcial
serão fixados por despacho do respectivo director ou administrador
do estabelecimento fabril, a publicar no Diário da República quando
se trate de funcionários.
21 —As funções relativamente às quais se justifique um espe
cífico recurso ao regime de trabalho a tempo parcial serão fixadas
por despacho do director ou administrador do respectivo estabele
cimento fabril.
PARTE IV
Condições especiais de trabalho
CAPITULO 1
Trabalho das mulheres durante a gravidez e após o parto
22
Durante o período de gravidez e até 3 meses após o parto
ou, para além deste período, por parecer médico, as mulheres que
desempenhem tarefas que possam prejudicar a regular evolução da
gravidez ou a sua recuperação deverão ser imediatamente desloca
das, por parecer médico, para postos de trabalhos que as não pre
judiquem, mantendo a retribuição correspondente à sua categoria.
23
Designadamente, obrigam a deslocação, nos termos do
número anterior, os trabalhos previstos nos n.°’ 4.° e 7.° da Portaria
n.° 186/73, de 13 de Março, desde que comprovada a gravidez por
documento médico.
24— Às mulheres, quando em estado de gravidez, são ainda
assegurados os seguintes direitos ou garantias, sem prejuízo dos con
sagrados na lei:
—

—

a) Dispensa de prestação de trabalho nocturno e extraordinário;
b) Período de descanso nunca inferior a 12 horas consecutivas;
c) Período de trabalho diário não superior a 8 ou 9 horas,
consoante tenham 1 ou 2 dias de descanso semanal.
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25—As funcionárias ou empregadas com filhos a seu cargo,
sem prejuízo do seu vencimento e demais regalias, terão direito a:
a) Dispor de 2 períodos de meia hora diária para aleitação por
cada filho ou, se preferirem, a acumulação dos 2 períodos
a correspondente utilização no início ou no final do período
diário de trabalho, até que o filho complete 9; meses de
idade;
b) Gozar as férias a que tenham direito imediatamente antes
ou depois da licença de maternidade, salvo nos estabeleci
mentos fabris das forças armadas que encerram para férias
do seu pessoal durante determinado período do ano.

CAPITULO II
Imbaifio de menores
26— Os responsáveis pelos serviços devem proporcionar aos me
nores que se encontrem ao seu serviço condições de trabalho ade
quadas à sua idade, prevenindo de modo especial quaisquer danos
ao seu desenvolvimento físico, intelectual e moral, e velar pela sua
preparação profissional.
27
Nenhum menor pode ser admitido sem ter sido aprovado
em exame médico destinado a comprovar se possui a robustez ne
cessária para as funções a desempenhar.
Pelo menos uma vez por ano deve ser efectuada uma ins
2$
pecção médica dos menores ao serviço, a fim de se verificar se o
seu trabalho é executado sem prejuízo da saúde e do desenvolvi
mento normal.
29
Os resultados das inspecções referidas nos números ante
riores devem ser registados pelo médico nas respectivas fichas clíni
cas, devendo, em caso de doença, ser o facto comunicado aos repre
sentantes legais dos examinados.
30—É vedado atribuir aos menores:
—

—

—

a) A prestação de trabalho durante o período nocturno;
b) A prestação de trabalho extraordinário;
c) A prestação de trabalho nos dias de descanso e nos dias
feriados.
31—É ainda vedado encarregar menores de serviços que exijam
esforços prejudiciais à sua saúde e normal desenvolvimento, em pos
tos de trabalho sujeitos a altas e baixas temperaturas, elevado grau
de toxicidade, poluição ambiente ou sonora e radioactividade.

1.” Série
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CAPITULO III
Trabalho de deficientes
32— O funcionário ou empregado que tenha contraído qualquer
deficiência em consequência de doença profissionaL ou acidente de
trabalho deverá ser reconduzido no lugar que ocupava anteriormente
após o seu restabelecimento, salvo se anteriormente houver caducado
o respectivo contrato.
33
Em caso de impossibilidade, deve procurar providenciar-se
pela sua melhor colocação, proporcionando-lhe adequadas condições
de trabalho, acções de formação e aperfeiçoamento profissional, sem
que a reconversão a que, porventura, haja lugar possa determinar
diminuição da remuneração global auferida à data do acidente ou
doença.
34—Quando se verifique diminuição do rendimento do traba
lho de um funcionário ou empregado motivada por qualquer inca
pacidade parcial, a direcção ou administração do estabelecimento
fabril das forças armadas deverá envidar os esforços possíveis no
sentido da reabilitação e reconversão do trabalhador, promovendo,
sempre que possível, a sua colocação em postos de trabalho que
se ajustem ao conjunto das aptidões e capacidades actuais.
—

CAPITULO IV
Actividades especialmente violentas ou perigosas
35
As direcções ou administrações dos estabelecimentos fabris
das forças armadas deverão promover a determinação dos postos de
trabalho que envolvam situações de perigo especial devido a;
—

a) Manuseamento, transporte ou fabrico de substâncias explo
sivas ou inflamáveis;
b) Exposição a substâncias infectantes, corrosivas, tóxicas, asfi
xiantes, cancerígenas ou irritantes;
c) Sujeição a outros agentes lesivos, nomeadamente temperaturas,
humidades, pressões anormais, vibrações e radiações ioni
zantes;
bem como tomar medidas de prevenção e segurança tecnicamente
adequadas tendo especialmente em vista a atenuação dos seus efeitos.
36— Para cumprimento dos objectivos explicitados no número
anterior, cada estabelecimento fabril deverá criar os seguintes órgãos:
a) Comissão de higiene e segurança no trabalho;
li) Serviço de prevenção de acidentes e segurança no trabalho;
c) Serviço de medicina do trabalho;
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e promover a publicação do respectivo regulamento de higiene e
segurança no trabalho.
37—Constituem atribuições específicas dos órgãos técnicos a
que se refere o número anterior:
a) Recomendar a adopção de medidas destinadas a melhorar as
técnicas operacionais utilizadas, com vista a optimização das
condições de higiene, salubridade e segurança no trabaLho;
b) Realizar exames médicos periódicos ou ocasionais, sempre
que julgados necessários, ao pessoal que ocupe postos de
trabalho que envolvam as situações de perigo mencionadas
no n.° 35;
c) Propor a redução do horário de trabalho ou a deslocação
do pessoal para postos de trabalho diferentes sempre que o
resultado dos exames médicos a que se refere a alínea ante
rior isso aconselhe.
A redução do horário de trabalho prevista na alínea c)
38
do número anterior não poderá determinar qualquer diminuição da
remuneração global auferida pelo pessoal que eventualmente vier
a ser abrangido por tal medida.
39— Devem ser gradualmente eliminados, atenuados ou redu
zidos a um mínimo aceitável os riscos de doença profissional ou
de acidente que, existindo em certas tarefas específicas, dão origem
a remunerações especiais.
—

PARTE V
Penalização por atraso na entrada ao serviço
40—As entradas ao serviço do pessoal civil dos estabelecimen
tos fabrís das forças armadas depois da hora fixada para o efeito
são penalizadas de acordo com as seguintes normas:
a) Por atraso até 1 hora:
Desconto de 1 hora no vencimento diário por cada fracção
de 15 minutos, salvo se resultar de caso de força maior;

b) ‘or atrasos superiores a 1 hora:
Falta injustificada no respectivo meio-dia, salvo se resultar
de caso de força maior.
41
Os atrasos na entrada ao serviço, quando justificados por
caso de força maior devidamente comprovado, serão considerados
adicionando os tempos respectivos e reduzindo os totais a períodos
—
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normais de trabalho diário para efeitos da limitação prevista no
4 do artigo 60.° do Estatuto.

(D. 1?. —1 Série, n.° 230, de 40ut82.)

Portaria n.° 940/82
de 7 de Outubro
Tornando-se necessário regulamentar as disposições dos arti
gos 79.° e 81.° do Estatuto do Pessoal Civil dos Estabelecimentos
Fabris das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 381/82,
de 15 de Setembro, que respeitam à concessão de licença ilimitada
do pessoal civil dos estabelecimentos fabris das forças armadas:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos do artigo 120.° do refe
rido Estatuto, que sejam aprovadas, em anexo a esta portaria, da
qual fazem parte integrante, as normas sobre a concessão de licença
ilimitada do pessoal civil dos estabelecimentos fabris das forças
armadas.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de Setembro de
1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
de Meto Egídio, general.
—

Normas sobre a concessão da licença ilimitada
CAPITULO 1
Concessão
1
A licença ilimitada poderá ser concedida nos seguintes casos,
uma vez verificados os demais requisitos adiante mencionados:
—

a) A requerimento do funcionário;
b) Mediante o exercício do direito de opção facultado pela alí
nea b) do n.° 2 do artigo 79.° do referido Estatuto.
2
A licença ilimitada a que se refere a alínea a) do número
anterior apenas poderá ser concedida aos funcionários que cumula
tivamente reúnam os seguintes requisitos:
—

a) Tenham mais de 4 anos de serviço efectivo nos quadros do
pessoal civil das forças armadas;
b) Possam ser dispensados do serviço.
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3 — A licença ilimitada não conta como tempo de serviço, ficando
suspensas todas as vantagens e regalias decorrentes da qualidade de
pessoal civil dos estabelecimentos fabris das forças armadas.
4
O funcionário na situação de licença ilimitada não poderá
exercer outra função pública de natureza permanente.
5
A concessão da licença ilimitada abre vaga no quadro, que
poderá ser preenchida.
—

—

CAPITULO II

Interrupção
6— O funcionário na situação de licença ilimitada apenas poderá
interromper a licença após decorrido 1 ano sobre a sua concessão,
quando assim a tenha requerido com antecedência não inferior a
90 dias.
7—O funcionário que, decorridos 2 anos na situação de licença
ilimitada pretenda regressar ao serviço, não o poderá fazer sem prévia
inspecção médica e, no caso de desempenhar funções técnicas, de
ter demonstrado por meio de provas a fixar por despacho do res
pectivo director ou administrador do estabelecimento fabril que tem
actualizados os conhecimentos necessários ao exercício das suas
funções.
O regresso à actividade do funcionário na situação de licença
8
ilimitada terá lugar logo que, transcorrida a data requerida para o
termo da referida licença, se verifique a primeira vaga na sua
categoria ou, se porventura esta for extinta, na categoria de idên
tico conteúdo funcional, independente das habilitações literárias que
para ela sejam exigidas.
9— O regresso à actividade do funcionário que tenha optado
pela passagem à situação de licença ilimitada nos termos da alí
nea b) do n.° 1 não está sujeito ao decurso do prazo fixado no
n.° 8, ficando, contudo, condicionado ao parecer favorável da com
petente junta médica.
10—No caso previsto no número anterior, o regresso à activi
dade do funcionário não está dependente da existência de vaga,
ficando na situação de supranumerário ao quadro até que ela ocorra.
11
O regresso à actividade do funcionário na situação de li
cença ilimitada é operado por diploma individual de provimento que,
sujeito ao visto do Tribunal de Contas, só poderá ser executado
depois da sua publicação no Dhírio da República.
12— A interrupção da licença ilimitada concretiza-se com o efec
tivo regresso à actividade do funcionário, sendo dispensado o acto
de posse.
—

—
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13
a) O funcionário, no ano em que regressa à actividade.
tem direito a um período de férias proporcional ao número de
meses completos de serviço prestado nesse ano, o qual nunca deverá
—

ser inferior a $ ou 7 dias úteis, consoante beneficie de 1 ou 2 dias
de descanso semanal;
b) O funcionário que, por opção, transitou para a situação de
licença ilimitada, ao regressar à actividade manterá o direito ao
período de férias anuais sem qualquer redução.

CAPÍTULO 111

Competência
14— i da competência do respectivo CEM a concessão da li
cença ilimitada, bem como autorizar o regresso à actividade do fun
cionário que se encontre naquela situação.

(D. R. —1 Série, n.° 232, de 7Out$2.)

Portada n.° 950/82
de $ de Outubro
Tornando-se necessário regulamentar as disposições dos arti
gos 25.°, 26.°, 32.°, 37•0 e 9’2.° do Estatuto do Pessoal Civil dos
Serviços Departamentais das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 380/82, de 15 de Setembro, que respeitam ao acesso, mu
dança de carreira e transferência;
Considerando ser vantajoso reunir num único diploma a referida
regulamentação:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos do artigo 1l7.° do refe
rido Estatuto, que sejam aprovadas, em anexo a esta portaria, as
normas de acesso, mudança de carreira e transferência do pessoal
civil dos serviços departamentais das forças armadas.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de Setembro de
1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
Viriato Tavares de Meio Egídio. general.
—
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PARTE 1
Normas de acesso, mudança de carreira e transferência
do pessoal civil
dos serviços departamentais das forças armadas
CAPITULO 1
Promoção
SECÇÃO 1
Diposições comuns
1 —A promoção dos funcionários far-se-á por:
a)
b)
e)
d)

Concurso documental;
Concurso de prestação de provas:
Escolha;
Antiguidade.

2— O concurso documental é uma forma de promoção que
exige desde logo a apresentação de todas as formas documentais
da idoneidade e das habilitações do candidato.
3
O concurso de prestação de provas é a forma de selecção
que
o mérito relativo dos candidatos é avaliado através de
em
provas teóricas e ou práticas, a prestar perante um júri que as
classifica.
4—A escolha é a forma de selecção em que o mérito relativo
dos candidatos é avaliado pelos órgãos encarregados da gestão dos
respectivos quadros com base nas qualidades já demonstradas e no
trabalho já realizado, através da apreciação das suas informações
de serviço e outras indicações do seu registo biográfico.
5
A antiguidade é a forma de promoção por tempo de per
manência na categoria e mérito, em que a capacidade para o acesso
depende da satisfação de certas condições na referida permanência
e classificação de serviço, ficando ainda condicionada a sua promo
ção à verificação dos demais requisitos legais.
6— A promoção será, como regra, condicionada à prévia fre
quência de cursos de formação profissional correspondentes à res
pectiva categoria ou função, quando as forças armadas os hajam
instituído internamente ou facultado e os mesmos tenham sido con
cluídos pelos participantes com informação final de aproveitamento.
7—Normas internas, a aprovar pelo respectivo CEM, que leva
rão em conta as características das funções a desempenhar e dos
—

—
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correspondentes cursos de formação, fixarão para cada caso as pre
ferências que estes cursos terão para efeitos de promoção, devendo
conformar-se, porém, com os seguintes critérios gerais:
a) Preferência absoluta, os concursos documentais;
b) Preferência relativa, para desempate em condições de igual
dade de classificação, nos concursos de prestação de provas;
e) Preferência absoluta, quando os cursos forem considerados
fundamentais, e preferência relativa, nos restantes casos,
quando a promoção seja efectuada por escolha;
d) Preferência relativa, para desempate em igualdade de antigui
dade, quando a promoção seja efectuada por antiguidade.
8— Os critérios de preferência referidos no número anterior
deverão constar dos avisos de abertura de concurso documental ou
de prestação de provas e serão divulgados por forma adequada nos
casos de promoção por escolha ou antiguidade.
9—A promoção far-se-á por despacho do director do Serviço
de Pessoal ou cargo equivalente e só se efectivará se o funcionário
a quem ela couber declarar, por escrito, que aceita a colocação no
organismo que lhe competir após a promoção.
10—A não entrega da declaração referida no número prece
dente no prazo de 15 dias a contar da data do recebimento da
comunicação da promoção será considerada renúncia à promoção.
11
O funcionário que renunciar à promoção ou ficar abran
gido nas condições do número anterior será ultrapassado pelo fun
cionário que aceite a colocação na unidade ou serviço onde se veri
fica a vaga e que reúna as condições de promoção.
12—No caso de todos os aprovados num concurso renuncia
rem ao preenchimento de lugares vagos, será aquele anulado e aberto
novo concurso para os referidos lugares.
13
A promoção do funcionário efectivar-se-á com a tomada
de posse na unidade ou serviço e nas condições do n.° 9
—

—

SECÇÃO II

Concursos
14—Os concursos são abertos por aviso pubicado em Ordem
de Serviço do órgão gestor do pessoal do respectivo ramo e a sua
abertura depende de:
a) Existência de lugar vago no respectivo quadro;
b) Existência de funcionários com tempo mínimo de serviço
efectivo na categoria imediatamente inferior da mesma car
reira e quadro.
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15— Os avisos devem indicar:

a) A forma e finalidade do concurso;
b) Os documentos que devem instruir o processo de admissão
ao concurso;
e) (s prazos de entrega da documentação no órgão competente;
d) O prazo de validade do concurso, que não poderá exceder
2 anos a contar da data da publicação no Dkfrio da Reptí
bliea da lista dos candidatos aprovados;
e) O programa das provas, quando as houver;
f) Os critérios de preferência, de acordo com o n.° 8.
16—Os candidatos devem possuir as seguintes condições gerais
para efeitos dc admissão aos concursos de promoção:
a) Possuir já o tempo mínimo de serviço efectivo na categoria
em que se encontram no termo do prazo previsto na ali
nea e) do número anterior;
b) Média das graduações de serviço igual ou superior a 3 nos
3 últimos anos, sendo a última graduação da classificação
de serviço também não inferior a 3;
e) Possuir as habilitações literárias e técnico-profissionais míni
mas especialmente exigidas para o lugar a concurso.
17— No caso de não haver candidatos que satisfaçam a con
dição referida na alínea a) do número anterior e verificando-se.
por razões de conveniência imperiosa de serviço, a necessidade de
preenchimento dos lugares, podem ser admitidos a concurso outros
candidatos, pela seguinte ordem de preferência:

a) funcionários do grau imediatamente inferior da mesma car
reira e quadro posta a concurso;
h) funcionários de outros graus da mesma carreira e quadro,
por ordem decrescente das mesmas.
18— Em caso de manifesta impossibilidade de prover os lugares
de acesso vagos através dos procedimentos referidos no número ante
rior e no capítulo 111 e reconhecido pelo respectivo CEM a urgente
necessidade do seu provimento, poderá ser aberto, excepcionalmente,
concurso de admissão.
Estes concursos serão abertos pela ordem de preferência que
a seguir é indicada:

a) Funcionários de outras carreiras pertencentes ao mesmo qua
dro:

.1
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b) Funcionários de grau imediatamente inferior da mesma car
teira mas pertencentes a outro quadro do mesmo departa
mento;
e) Funcionários de outro grau da mesma carreira mas perten
centes a outro quadro do mesmo departamento, por ordem
decrescente das mesmas;
d) funcionários de outras carreiras pertencentes a outro quadro;
e) Funcionários pertencentes a outros departamentos das forças
armadas;
f) funcionários pertencentes a outros organismos estranhos às
forças armadas.
19— No caso de recurso aos procedimentos previstos nos n.° 17
e 1 8, deverão promover-se concursos separados e sucessivos.
20— A apreciação de mérito dos candidatos é feita por um júri
constiutído por um mínimo de 3 elementos, devendo um deles, pelo
menos, ser funcionário civil de categoria igual ou superior àquela
para que foi aberto o concurso.
O júri terá a constituição e formas de nomeação a definir por
cada CEM.
21
Ultimados os processos de concurso dentro dos 10 dias
seguintes ao termo do respectivo prazo de abertura, será publicada
em Otdein de Serviço do órgão de gestão do pessoal civil do ramo,
devidamente homologada pelo respectivo director, a lista provisória,
ordenada alfabeticamente, contendo os candidatos admitidos e excluí
dos, indicando-se, quanto a estes, o motivo da exclusão.
22— Os candidatos poderão reclamar desta lista provisória, para
o júri, no prazo de 5 dias, a contar da data da sua publicação, ca
bendo recurso para o CEM respectivo até 10 dias após lhe ter sido
notificada a decisão sobre a respectiva reclamação.
Findo o prazo para as reclamações e não as havendo, a
23
lista provisória converter-se-á em definitiva. Havendo reclamação
ou recurso, a lista provisória só se converterá em definitiva simulta
neamente com a publicação da lista dos casos julgados procedentes.
—

—

SECÇÃO III
Concurso de prestação de provas
24—As provas terão início em dia, hora e local a anunciar
em Ordem de Serviço do órgão referido no n.° 14, com a antece
dência mínima de 10 dias.
25— Quando as provas se devam realizar em diversos locais,
serão, se necessário, constituídos júris de fiscalização, compostos por
3 elementos do respectivo ramo.
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26— Quando houver prestação de provas escritas do mesmo
concurso que se realizem em mais do que um local, deverá a hora
de início das mesmas coincidir.
27
O júri de fiscalização enviará ao júri de apreciação as
provas em sobrescritos lacrados e devidamente rubricados pelos seus
membros.
28
No dia, hora e local designados o júri procederá à cha
mada dos candidatos, identificando-os pelo respectivo bilhete de
identidade.
A falta de comparência à chamada ou a não apresentação do
cartão de identificação implica a exclusão do candidato.
Quando exista mais do que uma prova, o programa do
29
concurso especificará qual o coeficiente de valorização relativo entre
elas, com vista à determinação da média final.
30—Durante as provas, são motivos de exclusão dos candidatos:
—

—

—

a) Resolver ou tentar resolver os pontos com irregularidade;
b) Sair do local onde se estão a realizar as provas sem auto
rização do júri;
c) Apresentar as provas escritas em papel diferente do que lhe
foi fornecido pelo júri.
Nos concursos de prestação de provas usar-se-á a classi
31
ficação de O a 20 valores, com aproximação às centésimas. A mé
dia da classificação das provas é considerada a classificação final
obtida no concurso.
32— Serão considerados reprovados os candidatos cuja média
final seja inferior a 10 valores, sem arredondamento.
Sem prejuízo do disposto nos n.°’ 6 e 7, são condições de
33
preferência, em igualdade de classificação, e pela seguinte ordem:
—

—

a)
b)
c)
d)

Maior antiguidade na categoria;
Melhor média de graduação de serviço nos 3 últimos anos;
Maiores habilitações literárias;
Mais tempo de serviço.

34— Os candidatos constarão de uma lista final, elaborada pelo
júri de apreciação, por ordem decrescente das classificações obtidas,
que será publicada em O,dem de Serviço do órgão referido no n.° 14
depois de homologada.
35—Das decisões do júri em matéria de classificação não cabe
recurso, podendo contudo requerer-se a revisão de provas fundamen
tada ao mesmo júri no prazo de 5 dias após serem tornados públicos
os resultados das provas.
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SEcÇÃO IV

Escolha
36— A promoção por escolha, dependente da verificação cumu
lativa das condições constantes do n.° 1 do artigo 26.° do Estatuto,
será levada a efeito para as categorias em que tal modalidade de
acesso esteja estabelecida.
37— A escolha apenas poderá incidir sobre os funcionários cuja
média de graduação da classificação de serviço, nos 3 últimos anos,
seja igual ou superior ao grau 4, desde que a do último ano não
seja inferior a 4.
38
A promoção por escolha será baseada no parecer de órgão
de composição mista e constituído nos termos do despacho dos res
pectivos CEM.
—

SECÇÃO V
Antiguidade
39—A promoção por antiguidade, dependente da verificação
cumulativa das condições constantes do n.° 1 do artigo 26.° do Esta
tuto, será levada a efeito nos casos onde se não verifiquem a esco
lha e o concurso.
40— Considera-se com mérito para promoção por antiguidade
o funcionário cuja média de graduação da classificação de serviço
nos últimos 3 anos seja igual ou superior a 3, sendo a última gra
duação da classificação de serviço não inferior a 3.
41
Na promoção por antiguidade, a diferença de mérito não
altera a antiguidade relativa na categoria.
—

CAPITULO II
Acesso por progressão
42—O acesso por progressão faz-se unicaente através do exer
cício de direito próprio.
43
Considera-se com mérito para progressão por exercício de
direito próprio o funcionário cuja média de graduação da classifica
ção de serviço nos anos de permanência na categoria seja igual ou
superior a 3, sendo a última graduação não inferior a 3.
44— Na progressão por exercício de direito próprio, a diferença
de mérito não altera a antiguidade relativa na categoria.
—
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CAPITULO III
Mudança de carreira

SECÇÃO 1
Disposições comuns
45—Entende-se por mudança de carreira a passagem de um
funcionário, dentro do mesmo quadro, para outra carreira:
a) Na mesma área funcional;
b) Em outra área funcional.
46—O diploma que estruturar as carreiras definirá as que se
enquadram nas diferentes áreas funcionais.
47
A passagem dos funcionários para nova carreira é prece
dida de um regime de interinidade, nos termos dos n.°’ 1 e 5 do
artigo l6. do Estatuto.
48— Durante o regime de interinidade, com as durações que
se estabelecem de:
—

a) 1 ano, para as carreiras agrupadas no pessoal técnico superior
e técnico;
b) 6 meses, para as restantes carreiras;
o funcionário mantém os direitos próprios da anterior carreira, desde
que haja oportunamente participado nos concursos e satisfeito as
demais exigências para o efeito anteriormente previstas.
49— Findo o regime de interinidade, se o funcionário não obti
ver aproveitamento, regressará à categoria que tiver na carreira a
que pertencer.
SECÇÃO II
Carreira da mesma área funcional
O funcionário que tenha adquirido habilitações legais para
50
passagem a outra carreira da mesma área funcional, poderá can
didatar-se às vagas a que corresponde naquela carreira, letra de
vencimento igual ou imediatamente superior à que o funcionário
já possui.
51 —São condições necessárias para a integração na nova car
reira:
a) No acesso, uma graduação da classificação de serviço igual
ou superior a 3 durante o tempo de prestação de serviço
dos últimos 3 anos após a aquisição das habilitações legais;
b) No ingresso, ter uma graduação da classificação de serviço
igual ou superior a 3 durante o tempo de prestação de ser
viço.
—

1. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 10

1237

52— Para o preenchimento das vagas da nova carreira serão
observados os seguintes preceitos, consoante aquelas se situem em
lugar de:
a) Ingresso
de entre os funcionários que se encontrem nas
condições do n.° 50 e da alinea b) do n.° 51, para os quais
se abre concurso interno;
b) Acesso
os funcionários sei-ao considerados mais modernos
relativamente ao conjunto daqueles que integram a categoria
imediatamente inferior àquela para onde pretendem transitar,
sendo respeitada a data da aquisição das habilitações legais,
funcionando como desempate a antiguidade na respectiva cate
goria.
—

—

PARTE II
Normas sobre transferências do pessoal civil
dos serviços departamentais das forças armadas
53
Entende-se por transferência a passagem de funcionário
ou agente de um organismo para outro dentro do mesmo ramo e
sem mudança de quadro de pessoal civil a que pertence.
54— A transferência de funcionários e agentes é da competência
dos directores de serviço de pessoal ou entidade equivalente.
55 -—A transferência pode ter lugar:
—

a) A pedido do interessado, para preenchimento de vaga ou por
permuta;
1)) Por imposição do serviço;
c) Por promoção;
d) Por motivo disciplinar.
56— Não serão admitidas transferências a pedido do interes
sado para as vagas que ocorram nos efectivos ou lotações dos órgãos
situados nas regiões autónomas enquanto houver indivíduos aprova
dos em concursos abertos naquelas regiões e vice-versa.
57— A transferência de ou para os organismos da Direcção-Geral dos Serviços de Fomento Marítimo será realizada em termos
especiais, a definir por despacho do GEMA.
58
Os pedidos de transferência para preenchimento de vaga
ou por permuta serão formalizados através de requerimento nesse
sentido dirigido ao director do Serviço de Pessoal ou entidade equi
valente, sendo registados cm livro próprio e atendidos pela respectiva
ordem de entrada, caso não haja inconveniente para o serviço.
59
As transferências por permuta só serão autorizadas quando
os requerentes se encontrem em n.° 1 nas respectivas escalas de ins
crição e apenas podem ser efectuadas entre pessoal com a mesma
—

—
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categoria ou categorias intermutáveis em termos de efectivos ou
lotações.
60—Os funcionários ou agentes não podem requerer a sua
transferência senão após dois anos de serviço no órgão em que se
encontram colocados, sempre que essas colocações tenham sido rea
lizadas a pedido, por motivo disciplinar ou por promoção.

Será anulado o pedido de transferência desde que o inte
61
ressado dele desista por escrito, uma vez que o faça antes que seja
determinado o processo de transferência.
62— A transferência por imposição de serviço poderá ter lugar:
—

a) Sempre clue necessidades imperiosas de serviço a tal obri
guem;
b) Dentro da mesma guarnição, quando possível;
c) Para guarnição diferente daquela em que presta serviço, quando
a sua unidade, órgão ou estabelecimento militar forem desac
tivados total ou parcialmente, ou extinta, e não haja vaga
na mesma guarnição;
d) Quando o funcionário ou agente haja completado 2 anos de
permanência num órgão para onde tenha sido transferido
por imposição de serviço, desde que:
1) Essa transferência tenha implicado mudança de residência
ou afastamento da família;
2) Não haja grave inconveniente para o serviço,
A transferência por promoção terá lugar se o funcionário
63
a quem competir a promoção não tiver vaga nessa categoria no
efectivo ou lotação do órgão em que serve.
64— Sempre que o funcionário a quem couber a promoção de
clare, por escrito, que não aceita a transferência para onde lhe com
petiria ser colocado, não será promovido, mantendo, no entanto, o
seu lugar na escala para efeitos de futuras promoções.
—

A transferência por motivo disciplinar terá lugar quando
65
o funcionário ou agente haja sido punido com a pena de transferên
cia prevista na alínea g) do artigo 6.° do Estatuto ou quando essa
transferência seja efeito de pena imposta.
66— Nas transferências resultantes de imposição de serviço ou
promoção o funcionário ou agente tem direito aos abonos e subsí
dios legalmente fixados.
67—As dúvidas e casos omissos do presente diploma serão
resolvidos por despacho conjunto do CEMGFA e CEM do ramo
interessado.
—

(11 1?.

—

1 Série, n.° 233, de 80ut82.)
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Portaria n.° 953/82
de 9 de Outubro
Tornando-se necessário regulamentar os artigos l5., ‘79.° e 8’O.
do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Departamentais das Forças
Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 380/81, de 15 de Setembro,
que respeitam à rescisão do contrato de direito público sem pré-aviso e a concessão de licença iLimitada do pessoal civil dos ser
viços departamentais das forças armadas;
Considerando ser vantajoso reunir num único diploma a refe
rida regulamentação:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças tArmadas, nos termos do artigo 1 17.° do refe
rido Estatuto, que sejam aprovadas, em anexo a esta portaria, da
qual fazem parte integrante, as normas de rescisão do contrato de
direito público sem pré-aviso e a concessão de licença ilimitada do
pessoal civiL dos serviços departamentais das forças armadas.

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 15 de Setembro de
1982.—O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
Viriato Tavares de Meio Egídio, general.

Normas da rescisão do contrato de direito público
sem pré-aviso e concessão de licença ilimitada do pessoal civil
dos serviços departamentais das forças armadas
PARTE 1
Rescisão do contrato de direito público sem pré-aviso
1
Ocorrendo justa causa, o agente, sem pré-aviso, pode pôr
termo ao contrato a que se obrigou.
2—Constituem justa causa para o agente rescindir o contrato,
nos termos do n.° 1, os seguintes factos:
—

a) Necessidade de cumprir obrigações legais incompatíveis com
a continuação ao serviço;

b) Falta culposa de pagamento pontual da retribuição, na forma
devida;
e) Violação culposa das garantias legais e convencionais do
agente;
d) Aplicação de sanção abusiva;
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e) Falta culposa de condições de higiene e segurança no tra

f)

balho;
Lesão culposa de interesses patrimoniais do agente ou a ofensa
à sua honra e dignidade.

3
Os factos referidos no número precedente só se configurarão
como justa causa se, uma vez analisados na sua substância, se con
siderarem revestidos de uma objectiva gravidade que efectiva e pra
ticamente inviabilize a possibilidade e interesse da normal subsistência
da respectiva relação de serviço.
4— O agente que pretenda prevalecer-se do direito reconhecido
no número anterior deverá comunicar tal facto, por escrito, à enti
dade que outorgou o contrato, em exposição entregue, contra recibo,
no órgão de apoio administrativo do respectivo serviço, precisando
nessa comunicação os factos e circunstâncias em que alicerça a de
núncia efectuada e subsumindo-os num dos motivos da justa causa
atrás figurados.
Só se considerarão para a verificação da justa causa os factos
5
e circunstâncias expressamente constantes da comunicação anterior
mente referida.
6— Com base na comunicação a que se refere o número ante
rior, será elaborado um processo donde constarão todos os elemen
tos informativos susceptíveis de influir na decisão e recolher-se-ão
todas as provas das circunstâncias e factos alegados.
7—O processo assim organizado será então submetido, no
prazo máximo de 15 dias, a contar da entrada da comunicação, à
entidade de direito público outorgante do contrato, que deverá la
vrar despacho no prazo máximo de 15 dias.
$
Do despacho final referido no número precedente será dado
Ernhecimento por escrito ao agente, que dele poderá recorrer nos
termos gerais do direito aplicável.
9—No prazo máximo de 5 dias úteis, contados a partir da
data da entrega da comunicação a que se refere o n.° 4, o agente
poderá usar da faculdade de, por escrito, a declarar sem efeito.
10— Reconhecida a ocorrência de justa causa na rescisão efec
tuada, o agente terá direito, excepto no caso previsto na alínea f)
do n.° 2, a receber a retribuição contemplada no n.° 2 do artigo 29.°
do Estatuto, que seja devida até ao termo do contrato.
11 —Sem prejuízo do disposto no n.° 1, a rescisão produz os
seus efeitos a partir do dia em que no órgão referido no n.° 4 seja
recebida a comunicação para o efeito exigida.
—

—

—
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PARTE II
Concessão da licença ilimitada
CAPITULO 1
Concessão
12— A licença ilimitada poderá ser concedida nos seguintes
casos, uma vez verificados os demais requisitos adiante mencionados:
a) A requerimento do funcionário, nos termos do disposto no
artigo 81.° do Estatuto do Pessoal Civil dos Serviços Depar
tamentais das Forças Armadas;
b) Mediante o exercício do direito de opção facultada pela alí
nea h) do n° 2 do artigo 79.° do referido Estatuto.
13
A licença ilimitada a que se refere a alínea a) do número
anterior, apenas poderá ser concedida aos funcionários que. cumula
tivamente. reúnam os seguintes requisitos:
—

a) Tenham mais de 4 anos de serviço efectivo nos quadros dc)

pessoal civil das forças armadas;
li) Possam ser dispensados do serviço.
14— A licença ilimitada tem início:

a) Quando requerida na data em que for autorizada pela entidade
competente;
b) Quando por exercício de direito de opção, no dia imediato
ao estabelecido no n.° 2 dc) artigo 790 do referido Estatuto.
15—A licença ilimitada não conta como tempo de serviço,
ficando suspensas todas as vantagens e regalias decorrentes
da sua
qualidade de pessoal civil dos serviços departamentais das forças
ar madas.
16— O funcionário na situação de licença ilimitada não poderá
exercer outra função pública de natureza permanente.
17—A concessão da licença ilimitada abre vaga no quadro,
que
poderá ser preenchida.
CAPITULO II
Internipço
16—O funcionário na situação de licença ilimitada
apenas po
derá interromper a licença após decorrido
1 ano sobre a sua con
cessão e quando assim tenha requerido com antecedência
não inferior
a 90 dias.
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19
O funcionário que, decorridos 2 anos na situação de licença
ilimitada, pretenda regressar ao serviço não o poderá fazer sem pré
via inspecção médica e, no caso de desempenhar funções técnicas,
de ter demonstrado, por meio de provas a fixar por despacho do
respectivo CEM sob proposta do órgão que administra o pessoal
civil, que tem actualizados os conhecimentos necessários ao exercício
das suas funções.
20— O regresso à actividade do funcionário na situação de
—

licença ilimitada terá lugar logo que, transcorrida a data requerida
para o termo da referida licença, se verifique a primeira vaga na
sua categoria ou, se porventura esta for extinta, na categoria de
idêntico conteúdo funcional, independentemente das habilitações lite
rárias que para ela sejam exigidas

O regresso à actividade do funcionário que tenha optado pela
21
passagem à situação de licença ilimitada não está sujeito ao decurso
do prazo fixado no n.° 18 das presentes normas, ficando, contudo,
condicionado ao parecer favorável da competente junta médica.
No caso previsto no número anterior, o regresso à activi
2Z
dade do funcionário não está dependente da existência de vaga,
ficando na situação de supranumerário ao quadro até que ela ocorra.
23 —O regresso à actividade do funcionário na situação de li
cença ilimitada é operado por diploma individual de provimento
que, sujeito ao visto do Tribunal de Contas, só poderá ser executado
depois da sua publicação no Diório da República.
—

—

A interrupção da licença ilimitada concretiza-se com o
24
efectivo regresso à actividade do funcionário, sendo dispensado o
acto de posse.
25
O funcionário, no ano em que regressa à actividade, tem
direito a um período de férias proporcional ao número de meses
completos de serviço prestado nesse ano, o qual nunca deverá ser
inferior a 8 ou 7 dias úteis, consoante beneficie de 1 ou 2 dias de
descanso semanal.
26— O funcionário que, por opção, transitou para a situação de
—

—

licença ilimitada ao regressar à actividade manterá o direito de férias
anuais sem qualquer redução.
CAPITULO III
Competência
27—É da competência do respectivo CEM a concessão da li
cença ilimitada, bem como autorizar o regresso à actividade do fun
cionário que se encontre naquela situação.

(D. R.

—

1 Série, n.° 234, de 90ut82.)

1.

Série

ORI)EM DO EXERCITO N.° 10

1245

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria a.° 960/32
de 13 de Outubro
Tornando-se necessário regulamentar as matérias constantes
dos
artigos 22.°, 24.° e 82.° do Estatuto do Pessoal Civil
dos Estabele
cimentos Fabrís das forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei
n.° 381/82, de 15 de Setembro, que respeitam à estrutura das
carrei
ras, acesso e mudança de carreira e classificação de serviço
;
Considerando ser vantajoso reunir num único diploma
a referida
regulamentação:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado
-Maior-General das Forças rmadas, nos termos do artigo l2O.
do refe
rido Estatuto, que sejam aprovadas, em anexo a esta
portaria, da
qual fazem parte integrante, as normas de estrutu
ra das carreiras,
acesso e mudança de carreira e classificação de
serviço do pessoal
civil dos estabelecimentos fabris das forças armada
s.
Estado-Maior-Geenral das Forças Armadas, 15
de Setembro de
1982.
O Chefe do Estado-Maior-Geenral das Forças Armadas,
Nuno
Viriato Tavares de Meio Egídio, general.
—

Normas de estrutura das carreiras, acesso
e mudança de carreira e classificação de serviço do
pessoal civil
dos estabelecimentos fabris das forças armadas
PARTE 1
Estrutura das carreiras
CAPITULO 1
Disposições gerais
1 —Com exclusão do pessoal dirigente, ao qual não
é aplicável
este regime, as carreiras do pessoal civil dos estabel
ecimentos fabris
das forças armadas distribuem-se por níveis, graus e
escalões.
2— Os níveis numeram-se de 1 a 4, correspondentes
respectivamente às qualificações seguintes:
Nível 1
quadros superiores, para as categorias que exijam
,
como habilitação mínima, a licenciatura ou
equiparada:
—
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Nível 2— quadros médios, para as categorias que exijam, coma
habilitação mínima, um curso superior ou conhecimentos técnico-profissionais equivalentes;

encarregados e profissionais altamente qualificados,
Nível 3
para as categorias que exijam, como habilitação mínima, o
90
ano do curso unificado, o curso geral do ensino secun
dário ou equiparado e experiência profissional adequada;
Nível 4— pessoal operário e de serviços, para as categorias que
exijam as habilitações mínimas seguintes:
—-

a) Pessoal operário: a escolaridade obrigatória e experiência

profissional adequada;
b) Pessoal de serviço: a escolaridade obrigatória e outras ha
bilitações legalmente exigidas para a prática da profissão.
Ao pessoal vinculado aos estabelecimentos fabris à data da
3
entrada em vigor do presente diploma poderá ser dispensada a exi
gência das qualificações referidas no número anterior no que res
peita a habilitações literárias, com excepção das categorias que exi
jam, como habilitações mínimas, um curso superior.
4—Cada carreira, que se poderá distribuir por vários tiíveis,
compreenderá um ou mais graus, aos quais correspondem conteúdos
funcionais diferentes, podendo, nalguns casos, traduzir uma maior
autonomia, responsabilidade e complexidade das funções exigidas.
5—Os diplomas regulamentares que definirem as carreiras pro
fissionais estabelecerão, em relação a cada uma, designadamente:
—-

a) A formação literária e ou profissional exigida para o ingresso;
/)) Formas de recrutamento para ingresso ou mudança de car
teira e formas de setecção para promoção;
c) Condições gerais para promoção, progressão e mudança de
carreira;
d) Necessidade e duração do estágio ou período experimental.
6— Enquanto não forem publicados os diplomas regulamentares
iue definem as carreiras profissionais em cada estabelecimento fa
bril, aplicar-se-ão as disposições legais em vigor à data da publicação
deste diploma, levando-se em consideração o expresso no n.° 3.
t’APiTULO 1[
Quadros
‘fendo em atenção as necessidades permanentes de cada
7
estabelecimento e visando a racionalidade e a economia da respectiva
exploração, os quadros deverão ser reestruturados, procedendo-se a
—-
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posteriores rectificações, se necessário, após a análise de funções e
consequente qualificação.

$
Nos quadros, o respectivo pessoal deve ser agrupado da
seguinte forma:
—-

a) Dirigentes (se aplicável);
b) Quadros superiores;
e) Quadros médios;
cl) Encarregados e profissionais altamente qualificados;
e) Pessoal operário e de serviços.
9
O número de lugares a fixar para cada grau e categoria em
cada carreira não deve exceder, como regra, o do grau e categoria
imediatamente inferior.
10—A proposta de reestruturação dos quadros é da responsa
—

bilidade de cada estabelecimento fabril, a qual deverá ser apresen
tada no prazo de 90 dias após a aprovação da estrutura de carreiras.

cAPITULO iii

Análise de funções
11
No prazo de 1 ano a partir da publicação do presente
diploma deverá ser iniciada a análise de funções dos estabelecimen
tos fabris, tendo em vista a obtenção de elementos que, nomeada
mente, permitam:
Facilitar acções de recrutamento, selecção e movimentação de
pessoal;
Criar e ou adaptar programas de formação profissional;
Esclarecer responsáveis e executantes sobre as tarefas inerentes
a cada função;
Facilitar estudos de segurança, medicina e higiene no trabalho;
Obter uma qualificação de funções e rectificação da estrutura
das carreiras profissionais do quadro de pessoal de cada esta
belecimento fabril.
12—A análise de funções dLverá ser proposta e levada a efeito
por cada estabelecimento fabril, segundo critérios gerais a definir
pelo respectivo chefe cIo estado-maior.
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PARTE II
Acesso e mudança de carreira
CAPITULO 1
Acesso por promoção
SECÇÃO 1
Disposições comuns
13

—

A promoção dos funcionários e empregados far-se-á por:

a) Concurso documental;
h) Concurso de prestação de provas;
e) Escolha.
14— O concurso documental é uma forma de selecção que exige,
desde logo, a apresentação de todas as provas docurnentaís da idonei
dade e das habilitações do candidato.
15—O concurso de prestação de provas é a forma de selecção
em que o mérito relativo dos candidatos é avaliado através de pro
vas teóricas e ou práticas, a prestar perante um júri que as clas
sifica.
1’6
A escolha é a forma de selecção em que o mérito relativo
dos candidatos é avaliado com base nas qualidades já demonstradas
e trabalho já realizado através da apreciação das suas informações
de serviço e outras indicações do seu registo biográfico.
17—A promoção será, como regra, condicionada à prévia fre
quência de cursos de formação profissional correspondentes à res
pectiva categoria ou função, quando os estabelecimentos fabris os
hajam instituído ou facultado e os mesmos tenham sido concluídos
pelos participantes com informação final de aproveitamento ou
quando tal informação, referente a cursos organizados e ministrados
por entidades estranhas ao estabelecimento fabril, possa ser prestada.
18— Normas internas dos estabelecimentos fabris, que levarão
em conta as características das funções a desempenhar e dos corres
pondentes cursos de formação, fixarão, pata cada caso, as preferên
cias que estes cursos terão para efeitos de promoção.
19— Os critérios de preferências, definidos nas normas internas,
deverão constar dos avisos de abertura dos concursos e serão diviji
gados por forma adequada nos casos de promoção por escolha.
20— Para efeitos de admissão aos concursos ou à escolha, os
candidatos devem possuir as seguintes condições gerais:
—

a) Tempo mínimo de serviço efectivo no grau imediatamente
inferior da mesma carreira e quadro;

1. Série
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b) Média das graduações da classificação de serviço igual ou
superior a 3 nos últimos 3 anos, sendo a última também
igual ou superior a 3;
c) Habilitações literárias e técnico-profissionais mínimas especial
mente exigidas para o lugar a ocupar.
21 —No caso de não haver candidatos que satisfaçam à con
dição referida na alínea a) do número anterior e verificando-se,
por razões de conveniência imperiosa de serviço, a necessidade de
preenchimento dos lugares, podem ser admitidos a concurso ou à
escolha outros candidatos, pela seguinte ordem de preferência:
a) Funcionários ou empregados de grau imediatamente inferior
da mesma carreira e quadro sem o tempo mínimo efectivo
de serviço no respectivo grau;
b) Funcionários ou empregados de outros graus da mesma car
reira e quadro, por ordem decrescente de graus, com ou sem
tempo mínimo de serviço efectivo nesses graus.
—

22— Mantendo-se a impossibilidade de preenchimento dos luga
res vagos no quadro através dos procedimentos referidos no número
anterior e no capítulo 111 e reconhecida a urgente necessidade do
seu provimento, poderá ser aberto, excepcionalmente, concurso de
admissão.
23
No caso de recurso aos procedimentos previstos nos n.° 21
e 22, deverão promover-se concursos ou escolhas separados e suces
sivos.
24—A promoção far-se-á por despacho do director ou adminis
trador do respectivo estabelecimento fabril.
—

SËCÇÃO II

ÉaoI

r’nr&
25

—

Concursos

Os concursos serão abertos por aviso publicado na Ordem

de Serviço do respectivo estabelecimento fabril e a sua abertura de
pende da existência de lugar vago.
26—Os avisos devem indicar:
a) A forma e finalidade do concurso;

h) Os documentos que devem instruir o processo de admissão ao
concurso;
Os prazos de entrega da documentação ao serviço compe
tente;
c)
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d) O prazo de validade do concurso, que não poderá exceder
2 anos a contar da data da divulgação da lista dos candi
datos aprovados;
c’) O programa das provas, se as houver:
f) Os critérios de preferência dos candidatos com condições para
admissão ao concurso.
A apreciação do mérito dos candidatos será feita por um
27
júri constituído por um mínimo de 3 elementos, devendo um deles,
pelo menos, ser funcionário ou empregado civil, O júri será cons
tituído e nomeado pelo director ou administrador do respectivo esta
belecimento fabri].
Ultimados os processos de concurso, dentro dos 10 dias
28
seguintes ao termo do respectivo prazo de abertura será publicada
na Ordem dc Serviço do respectivo estabelecimento fabril a lista pro
visória, ordenada alfabeticamente, dos candidatos admitidos e excluí
dos, indicando-se, quanto a estes, o motivo da exclusão.
Os candidatos poderão reclamar desta lista provisória para
29
o júri, no prazo de 5 dias a contar da data da sua publicação, ca
bendo recurso para o director ou administrador do respectivo esta
belecimento fabril até 10 dias após lhe ter sido notificada a decisão
sobre a reclamação.
30_findo o prazo para as reclamações e não as havendo, a
lista provisória converter-se-á em definitiva. Havendo reclamações
ou recursos, a lista proviria só se converterá em definitiva simulta
neamente com a pub]icação da lista dos casos julgados procedentes.
—

—

SECÇÃO 111
Concurso de prestaçíso de provas
31 —As provas terão início em dia, hora e local a anunciar
na Ordem de Serviço do respectivo estabelecimento fabril com ante
cedència mínima de ]0 dias.
32—Quando as provas se devam realizar em diversos locais,
serão, se necessário, constituídos júris de fiscalizaçao, compostos, pelo
menos, por 3 elementos do respectivo estabelecimento fabril, nomea
dos pelo director ou administrador.
O júri de fiscalização enviará ao júri de apreciação as pro
33
vas em sobrescrito lacrado e devidamente rubricado pelos seus
membros.
34— Quando houver prestação de provas escritas do mesmo
concurso que se realizem em mais de um local, deverá a hora de
inicio das mesmas coincidir.
—

1. Série
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35—No dia, hora e local designados, o júri procederá à cha
mada dos candidatos, identificando-os. A falta de comparência à
chamada o1 a não apresentação de identificação implica a exclusão
do candidato.
36—Quando exista mais de uma prova, o programa do con
curso especificará qual o coeficiente de valorização relativo entre
elas, com vista à determinação da média final.
37— Durante as provas são motivos de exclusão dos candidatos:
a) Resolver ou tentar resolver os pontos com irregularidades;
b) Sair do local onde se estão a realizar as provas sem a auto1 ização do júri;
e) Apresentar as provas escritas em papel diferente do que lhe
foi fornecido pelo ii)ri.
38
Nos concursos d2 prestação de provas usar-se-á a classi
ficação de O a 20 valores, com aproximação às centésimas. A média
da classificação das provas é considerada a classificação final obtida
no concurso.
39— Serão considerados reprovados os candidatos cuja média
final seja inferior a 10 valores.
40— São condições de preferência, em igualdade de classificação,
as seguintes pda ordem que se indicam:
—

a) Maior antiguidade na categoria;
b) Melhor média de graduações da classificação de serviço nos
3 últimos anos;
e) Maiores habilitações literárias;
d) Mais tempo de serviço,
41
Os candidatos constarão de uma lista final, elaborada pelo
júri de apreciação, por ordem decrescente das classificações obtidas,
que será publicada na Ordem de Serviço, depois de homologada pelo
director ou administrador do respectivo estabelecimento fabril.
42— Das decisões do júri em matéria de classificação não cabe
recurso, podendo contudo requerer-se a revisão de provas ao mesmo
júri no prazo de 5 dias após a fixação dos resultados.
—

SECÇÃO IV
Concurso documental
43
Os concursos documentais visam determinar as qualificações
técnicas ou científicas do candidatos, relacionados com a natureza
dos lugares a preencher.
—
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44—Para a determinação dessas qualificações o júri terá par
ticularmente cm conta o grau de preparação especializada dos can
didatos, avaliada através das habilitações especiais e conhecimentos
e experiência profissionais.
45— Feita a apreciação dos elementos constantes do número
anterior, o júri elaborará uma lista, por ordem decrescente das clas
sificações obtidas, com indicação dos candidatos excluídos, que será
publicada na Ordem dc Serviço, depois de homologada pelo director
ou administrador do respectivo estabelecimento fabril.
46— São condições de preferência, em igualdade de classificação,
as seguintes:
a) Maior antiguidade na categoria;
b) Melhor média das graduações da classificação de serviço nos
últimos 3 anos;
c) Maiores habilitações literárias;
d) Mais tempo de serviço.
47— Das deliberações do júri não cabe recurso. Pode, contudo,
requerer-se ao mesmo júri a revisão das classificações, com base
em motivos ftindamentados. no prazo de 5 dias após a sua divul
gação.
SECÇÃO V
Escolha
Nas categorias em que a promoção não seja feita por con
48
curso far-se-á por escolha, dependente da existência de lugar vago.
49— A promoção por escolha será baseada no parecer do órgão
designado para o efeito pelo director ou administrador de cada esta
belecimento fabril.
—

CAPITULO II
Acesso por progressão
50— O acesso por progressão far-se-á unicamente através do
exercício de direito próprio.
51
O exercício de direito próprio é a forma de progressão por
antiguidade e mérito, em que a capacidade para o acesso apenas
depende da satisfação de certas condições de antiguidade e classi
ficação de serviço, ficando condicionada a sua progressão à verifica
ção dos demais requisitos legais.
52—Considera-se como mérito para progressão por exercício
de direito próprio a média das graduações da classificação de ser
viço igual ou superior a 3 num número de anos correspondentes
ao período mínimo de permanência no escalão, sendo a última tam
bém igual ou superior a 3.
—

1. Série
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53
Poderão ser fixadas graduações de classificação de serviço
superiores às previstas no número anterior para a progressão nas
carreiras horizontais.
54— Na progressão por exercício de direito próprio a diferença
de mérito no altera a antiguidade relativa na categoria.
55— A progressão far-se-á por despacho do director ou adminis
trador dc) respectivo estabelecimento fabril.
—

CAPITULO III
Mudança de carreira

SECÇÃO

1

Disposições comuns
56—Entende-se por mudança de carreira a passagem de um
funcionário ou empregado dentro do mesmo estabelecimento fabril
para outra carreira profissional em lugar de acesso ou de ingresso.
57—A mudança de carreira profissional poderá efectuar-se:
a) Para nível superior ou dentro do mesmo nível, para escalão
não equiparado, designando-se por transição;
b) Dentro do mesmo nível, para escalão equiparado, designando
-se por reclassificação.
58
Para efeitos de mudança de carreira, a definição de esca
lões equiparados será feita, para cada estabelecimento fabril, por
despacho do respectivo chefe de estado-maior, devendo obedecer,
em regra, a uma identidade de remuneração.
59— No preenchimento de lugares de ingresso poder-se-á recor
re; à mudança de carreira desde que exista no respectivo estabele
cimento fabril pessoal que satisfaça as condições estabelecidas para
o efeito.
60— A mudança de carreira poderá ser precedida de um estágio
ou período experimental, findo o qual o funcionário ou empregado
regressará ao lugar de origem caso tenha merecido decisão desfavo
rável relativamente à aptidão demonstrada no desempenho da nova
função.
61
A mudança de carreira processar-se-á de acordo com as
seguintes modalidades:
—

—

a) Concurso documental ou concurso de prestação de provas,

entendidas conforme o disposto nos n.°’ 21 e 22 e com o
cumprimento do determinado nos n.° 25 a 47 do presente
diploma;
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b) Escolha, entendida conforme o disposto no n.° 5, baseada no
parecer do órgão designado para o efeito pelo director ou
administrador do estabelecimento fabril;
c) Decisão do director ou administrador do estabelecimento f a
bríl por razões de conveniência de serviço, tendo em vista
a colocação de pessoal em funções mais adaptadas à capa
cidade profissional entretanto demonstrada.
62—A mudança de carreira far-se-á por despacho do director
ou administrador do respectivo estabelecimento fabril.
SECÇÃO II
Tinsição
63

—

A transição efectuar-se-á em consequência de:

a) Concurso documental;
b) Prestação de provas;
c) Escolha.
64— Para efeitos de admissão aos concursos e para escolha os
candidatos devem satisfazer as seguintes condições gerais:
a) Média das graduações da classificação de serviço igual ou
superior a 3 nos últimos 3 anos, sendo a última também
igual ou superior a 3;
b) Habilitações literárias e técnico-profissionais mínimas especial
mente exigidas para o grau de carreira para a qual se pro
cessa a mudança.
65
O preenchimento de lugares de acesso dc) quadro, por tran
sição, apenas se poderá realizar após a verificação da impossibilidade
de preenchimento dos mesmos através dos procedimentos previstos nos
n.°’ 20 e 21 do presente diploma.
—

SECÇÃO III
Reclassificação
66— A reclassificação efectuar-se-á em consequência de:
a) Concurso documental;
b) Concurso de prestação de provas;
c) Escolha;
d) Decisão do director ou administrador do estabelecimento fa
bril.

1. Série

ORDEM DO EXJRC1TQ N.° 10

1253

67— A reclassificação estará dependente da existência de lugar
vago e só poderá ser realizada com salvaguarda das perspectivas de
acesso do pessoal já pertencente à carreira para a qual se verifica
a reclassificação.
Para efeitos de reclassificação por razões de conveniência
68
de serviço, o pessoal ficará condicionado à posse das habilitações
literárias e técnico-profissionais mínimas exigidas para o lugar a
preencher.
—

PARTE III
Classificação de serviço
CAPITULO 1
Disposições gerais
69

—

A classificação de serviço destina-se, essencialmente, a:

a) Dar continuidade ao processo apreciativo dos funcionários,
agentes e empregados;

b) Facultar uma informação indispensável para efeitos de acesso
nas carreiras profissionais;
c) Orientar acções de formação e aperfeiçoamento profissionais.
70— A classificação de serviço será realizada, no mínimo, uma
vez por ano, considerando-se:
a) Periódica, se realizada a título normal;
b) Eventual, se elaborada a título extraordinário, em relação a
período variável e com fim específico.
71
A classificação de serviço realizar-se-á através de uma ficha
individual de apreciação, que terá carácter confidencial, não podendo
o seu conteúdo servir de fundamento a acções disciplinares.
72— A ficha individual de apreciação deverá permitir:
—

a) A
b) A
e) A
d) A

identificação da ficha e do apreciado;
apreciação do funcionário, agente ou empregado;
formulação de observações e emissão de parecer;
determinação da graduação da classificação de serviço.

A apreciação fundamentar-se-á na observação directa, objec
73
tiva e continuada do apreciado, devendo para isso os responsáveis
pela apreciação obter informações significativas do maior número
possível de origens e em especial do pessoal que com ele trabalha
directamente.
—
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74—A apreciação refere-se a determinado período da vida pro
fissional do apreciado, não devendo ser influenciada por apreciações
anteriores.
A apreciação será realizada:
75
—

a) Pelas entidades ou órgãos internos designados pelas direcções
ou administrações dos estabelecimentos fabris;
b) Pelas entidades de quem funcionalmente dependem, caso os
funcionários, agentes ou cmprcgados prestem serviço regularmente fora dos estabelecimentos fabris a que pertençam.
76— As direcções ou administrações dos estabelecimentos fabris
deverão promover acções formativas e informativas tendentes a asse
gurar a uniformidade dos critérios de apreciação.
77—A apreciação tem por base a análise de diversos factores,
para o que se atenderá ao seguinte:
a Os factores de apreciação, bem como as respectivas defini
ções, são os constantes do anexo i.
b) As direcções ou administrações dos estabelecimentos fabris
estabelecerão para cada fLinção ou grupo funcional os facto
res aplicáveis, devendo a capacidade de liderança ser incluída
em todos aqueles que abranjam categorias com funções de
chefia;
c) A apreciação de cada factor será feita independentemente
dos demais;
d) Os factores serão considerados em 5 graus, que definem níveis
ou intensidades atribuíveis pelos responsáveis pela apreciação.
A cada grau corresponderá uma pontuação de 1 a 5, de
acordo com os seguintes conceitos:
Grau 1
não satisfaz a maioria dos requisitos da função.
Eficiência muito limitada
1 ponto;
Grau 2— não satisfaz alguns requisitos básicos da função.
Susceptível de melhoria
2 pontos;
Grau 3
satisfaz os requisitos da função. Cumpre normal
mente
3 pontos;
Grau 4— supera a maioria dos requisitos da função. Cumpre
muito bem—4 pontos;
Grau 5
supera em ampla margem os requisitos da função.
Cumpre de forma excepcional
5 pontos;
—

—

—

—

—

—

—

e) Dado que os factores de apreciação variam de importância

relativa consoante a função ou grupo funcional considerado,
os mesmos serão afectados de um peso, de valorização de
1 a 3.
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As observações destinam-se, nomeadamente, a:

a) Justificar apreciações que assim o requeiram, sendo isso obri

gatório para as que atribuam os graus 1 e 5;
b) Incluir informações pertinentes que possam completar a apre
ciação ou a tornem mais elucidativa;
c) Sugerir, de modo claro e fundamentado, eventuais alterações
de funções;
d) Sugerir as acções de formação tendentes a melhorar as con
dições de desempenho.
79

—

O parecer servirá para se consignarem os seguintes aspectos:

a) Registar divergências substanciais na apreciação relativamente
a cada factor;
b) Incluir quaisquer informações que possam contribuir para uma
apreciação mais correcta.
$0
A emissão de parecer, que pode originar uma revisão da
apreciação a que diz respeito, compete:
—

a) No caso de a apreciação ser efectuada por entidade singular,
ao escalão hierárquico intermédio por onde a mesma deva
transitar;
b) No caso de a apreciação ser efectuada por órgão colectivo,
ao respectivo presidente.
81
A graduação da classificação de serviço é o quociente, com
aproximação às centésimas, da soma das pontuações ponderadas dos
factores considerados pelo somatório dos respectivos pesos.
8.2
A pontuação ponderada de cada factor é o produto da
pontuação directa pelo respectivo peso. Se a entidade apreciadora
for um órgão colectivo, a pontuação correspondente a cada factor
pontuação directa-—será a que resultar da média aritmética, com
aproximação às centésimas, das pontuações atribuídas por cada ele
mento apreciador, podendo, neste caso, ser estabelecidos critérios
fixos de correcção para apreciações desfasadas.
$3
A fim de assegurar a uniformidade dos critérios de apre
ciação, as direcções ou administrações dos estabelecimentos fabris
poderão promover a constituição de um órgão, ao qual competirá
a perequação da graduação da classificação de serviço através da
aplicação de factores de correcção.
$4
A graduação da classificação de serviço dos funcionários,
agentes ou empregados a submeter a homologação será a que resultar
da perequação referida no número anterior, se esta for aplicada.
—

—

—

—
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85— A graduação da classificação de serviço está condicionada
na sua validade pela homologação do director ou administrador dc)
estabelecimento fabril ou da entidade em que estes delegarem.
86— A graduação da classificação de serviço e a ficha individual
de apreciação serão dadas a conhecer, unicamente, ao funcionário,
agente ou empregado a que dizem respeito.
87— Da graduação da classificação de serviço os apreciados
poderão apresentar reclamação devidamente fundamentada e dirigida
à entidade que a homologou no prazo de 5 dias a contar da data
em que dela tomaram conhecimento.
88
O lançamento da apreciação e a sua tramitação será coor
denada e controlada em cada estabelecimento fabril pelo órgão res
ponsável pela gestão do pessoal, ao qual compete verificar o preen
chimento da ficha individual de apreciação e efectuar e promover
o apuramento da graduação da classificação de serviço.
Sempre que razões legalmente relevantes o justifiquem, po
89
derão ser levadas em conta, para os efeitos previstos neste diploma,
somente as classificações de serviço existentes, mesmo que em número
inferior às exigidas.
90— Para efeitos do disposto do presente diploma, quanto à
classificação de serviço a que se refere o n.° 3 do artigo 82.° do
Estatuto do Pessoal Civil das Forças Armadas, cada estabelecimento
fabril pode orientar nos 2 próximos anos a sua acção pelo sistema
classificativo que do antecedente vinha utilizando.
—

—

CAPÍTULO II
Disposições finais e fransitórias
91
As presentes normas têm carácter experimental durante
3 anos a partir da data da sua publicação.
92— As dúvidas e casos previstos no presente diploma serão
resolvidos por despacho do Chefe do Estado-Maior-General das For
ças Armadas.
—

ANEXO 1
Factores de apreciação e sua definição
Aceitação das responsabilidades.
Avalia a forma como aceita res
ponder pela sua actuação e pelo trabalho a seu cargo e ou dos
seus subordinados.
Mede a capacidade para se ajustar a novas situações,
Adaptação.
nomeadamente novos métodos ou funções.
—

—
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Apresentação.
Mede o asseio e arranjo do vestuário no trabalho
e os cuidados na aparência pessoa).
Aptidão para aprender.
Mede a capacidade para assimilar eficien
temente os ensinamentos recebidos.
Aptidão para instruir.
Mede a capacidade para transmitir clara e
concisamente os conhecimentos aos outros.
Assiduidade.
Mede a ausência de faltas ao serviço e a permanência
efectiva no posto de trabalho.
Capacidade de 1iderançi.
Mede a capacidade de dirigir com eficiên
cia um grupo de pessoas.
Capacidade de organização.
Mede a aptidão para planear e coor
denar a sua actividade profissional e o cuidado e o carácter metó
dico empregues na execução efectiva das suas funções.
Conhecimentos profissionais.
Mede a técnica, a prática e os conhe
cimentos demonstrados nos domínios relacionados com a função.
Cooperação.
Mede a colaboração prestada em benefício do estabe
lecimento e dos superiores, companheiros e subordinados.
Expressão escrita e oral.
Mede a capacidade demonstrada para
comunicar, vei-balmente ou por escrito, em termos de clareza, sim
plicidade e eficiência.
Força de vontade.
Mede a tenacidade com que se empenha para
superar as dificuldades surgidas nas suas funções.
Iniciativa.
Mede a capacidade para empreender acções inovadoras
e ou tomar decisões.
Perfeição.
Mede a ausência de erros, assim como a habilidade de
execução do trabalho e a sua apresentação.
Pontualidade.
Mede a ausência de atrasos na entrada ao trabalho.
Rendimento.
Mede o volume de produção aceitável e a rapidez de
execução.
Segurança.
Mede a capacidade para observar e ou fazer cumprir
as regras de prevenção, quer de acidentes, quer de doenças pro
fissionais.
Scflsc) e fN)itdc’raçâo.
Avalia a capacidade de julgamento e a pru
dência, reflexão e sentido das realidades.
Sentido cio dever.
Mede a dedicação ao serviço e a disciplina que
impõe a si próprio e a que inspira nas relações de trabalho.
Sociabilidade.
Mede a capacidade de estabelecer relações com os
superiores, companheiros, subordinados e terceiros, de forma a criar
um clima de confiança e respeito.
—

—-

—

—

—

—

—

—

——

—

——

—

—

—

—

—

(1). 1?.

—

1 Série,

n.°

237, de l30ut82.)
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Secretaria de Estado do Orçamento
Portaria n.° 962/82
de 13 de Outubro
Ao abrigo do disposto no artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 354-AI
/82, de 4 de Setembro:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Secretário de
Estado do Orçamento, aprovar os novos modelos, em anexo, dos
dístícos n.°’ 2, 5 e 7 a que se referem. respectivamente, os arti
gos 8.0, ll.° e 39.° do Regulamento do Imposto de Compensação,
modelos que passarão a ser utilizados a partir do 4.° trimestre
de 1982.
Secretaria de Estado do Orçamento, 16 de Setembro de 1982.
O Secretário de Estado do Orçamento, Alípio Barrosa Pereira
1)ia.v.

—

(D. R.

—

1 Série, n.° 237, de 130ut82.
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CONSELhO DA REVOLUÇÃO

Portaria n.° 972/82
de 16 de Outubro

Considerando a necessidade de introduzir alterações ao quadro
d pessoal civil do Serviço de Polícia Judiciária Militar (QPC/SPJM),
decorrentes da publicação do Decreto-Lei n.° 271/81, de 26 de Se
tembro, e da Portaria n.° 962/81, de 10 de Novembro;
Considerando que o QPC/SPJM engloba o pessoal constante do
quadro anexo ao Decreto-Lei n.° 520/75, de 23 de Setembro, com
as alterações introduzidas pela Portaria n.° 778/76, de 31 de De
zembro:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelos Chefes dos Estados-Maiores
da Força Aérea, da Armada e do Exército, nos termos do n.° 1
do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 271/81. de 26 de Setembro, o
seguinte:
1.0 O quadro de pessoal civil do Serviço
de Polícia Judiciária
Militar (QPC/SPJM) é o constante do quadro anexo a este diploma
e que dele faz parte integrante.
2.° Nas carreiras em que, por aplicação do disposto no n.° 20.°
da Portaria n.° 962/81, de 10 de Novembro, se verifique a existên
cia de supranumerários, o recrutamento para as categorias de ingresso
só se verificará quando, no seu cômputo geral, o número de lugares
fixados para as várias categorias dessa carreira seja superior ao nú
mero de lugares ocupados. acrescido dos supranurnerários que nela
subsistam.
Conselho da Revolução. 28 de Setembro de 1982.—O Chefe
do Estado-Maior-General das Forças Armadas Interino e Chefe
do
Estado-Maior da Força Aérea, José Lemos Ferreira, general.
O Chefe
do Estado-Maior da Armada, António Egídio de Sou.ça
Leitõo, almi
rante.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Gw-cia dos
Santos, general.
—

—
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ANEXO
Quadro do pessoal civil
do Serviço de Polícia Judiciária Militar
Número
de
lugares

Letra
de
vencimento

Categoria

1— Técnico superior
1
1
1
2

C
D
E
G

Assessor
Técnico superior principal
Técnico superior de 1. classe
Técnico superior de 2. classe
11—Pessoal técnico-profissional
e ou administrativo
1) Oficial administrativo:

1
3
7
13

1
J
L
M

Adjunto administrativo
Primeiro-oficial
Segundo-oficial
Terceiro-oficial
2) Processos:

3
4
4

Oficial de processos principal
Oficial ‘de processos de 1 classe
Oficial de processos de 2. classe

j

L
M

.

3) Fotógrafo lofoscopista:
2
2
2

1
L
M

Fotógrafo lofoscopista principal
Fotógrafo lofoscopista de l. classe
Fotógrafo lofoscopista de 2, classe
4) Escriturário-dactilógrafo:

20

Escriturário-dactilógrafo principal, de 1
classe ou de 2. classe

.

N,

Q

ou $

I. Sírie

Número
de
lugares
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Letra
de
vencimento

Categoria

III— Pessoal operário
e ou auxiliar
1) Auxiliar de serviços:
5

Auxiliar de serviços de l. classe ou de
2. classe

s ou r

2) Motorista de ligeiros:
12

Motorista de ligeiros ‘de 1. classe ou de
2. classe

O ou

Q

3) Telefonista:
4

Telefonista principal, de 1. classe ou de
2. classe

O,

Q ou $

4) Outro pessoal auxiliar (contínuos):
l
8

Encarregado de pessoal contínuo
Contínuo de 1 classe ou de 2. classe
.‘

Q
S

OU

T

(D. R. —i Série, n.° 240, de 160ut82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria n.° 978/82

de 18 de Outubro
Considerando que o Decreto-Lei n.° 60/81, de 2 de Abril, veio
reconhecer o maior interesse para as forças armadas, e, bem assim.
para o contexto nacional em que as mesmas se inserem, no apro
veitamento e desenvolvimento do espírito criativo dos seus membros
militares, militarizados e civis;
Tornando-se conveniente enquadrar e globalizar a aproximação
que cada ramo das forças armadas venha a assumir na matéria,

—

1264

ORDEM DO EXÉRCITO N.0 10

1.

Série

por forma a garantir adequada uniformização do processo catalisa
dor daquelas virtualidades criativas:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelos Chefes dos Estados-Maiores
da Armada, do Exército e da Força Aérea, nos termos do disposto
no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 60/81, de 2 de Abril, o seguinte:
1.0 Para os efeitos previstos no Decreto-Lei n.° 60/81, de 2 de
Abril, e nas condições ali expressas, o espírito criativo dos elemen
tos que integram as forças armadas poderá manifestar-se no campo
técnico, artístico e científico, sob a forma de sugestões, inovações
ou inventos, e nesse âmbito serão considerados os trabalhos que vei
culam ideias, práticas, processos ou sistemas, passíveis de concretiza
ção técnica e material, potencialmente capazes de melhorarem a efi
ciência das forças armadas, no desempenho das actividades que lhes
são próprias, através das medidas referidas no n.° 2 do artigo 1.0
daquele diploma.
2.° Os trabalhos referidos no número anterior poderão ser apre
sentados singular ou colectivamente, e, acautelando a adequada classi
ficação de segurança, serão acompanhados de expressiva memória
descritiva, mencionando igualmente aspectos relacionados com fina
lidade, eventual necessidade de apoio para o seu desenvolvimento
e fórmula de compromisso pelo uso que deles venha a ser feito
pelas forças armadas.
3.° Os trabalhos que no respeito das condições anteriores resul
tem do normal desempenho das actividades dos seus autores, na
esfera específica das funções que lhes estão atribuidas, serão apre
ciados na observância dos seguintes princípios:

a) Os contributos que assumam carácter meramente formal, indi
cativo ou crítico relativamente à organização, métodos e
procedimentos em vigor, ou outros de maior alcance, que
decorram da responsabilidade e dever ético-profissional, fica
rão excluídos do domínio do presente diploma, sem prejuízo
do justo reconhecimento público e recompensa legalmente
prevista para premiar a excepcional aptidão e aturado esforço
dos seus autores;
b) O desenvolvimento de ideias e a actuação criativa do pessoal
no exercício das respectivas funções constitui, igualmente, um
dever a cultivar num desejável ambiente de espírito de equipa
que deve ser apanágio da instituição militar.
4.° No âmbito do Estado-Maior-General das Forças Armadas e
de cada ramo serão definidos os órgãos intervenientes no processo
de encaminhamento e apreciação dos trabalhos.
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5.° Aos órgãos superiores de apreciação incumbirá, especialmente:
a) Apreciar os trabalhos que lhes sejam presentes, a fim de se
pronunciarem, de acordo com o disposto nos n.°’ 1. a 30,
pela sua aceitação ou rejeição;
b) Apreciar, em coordenação com os órgãos equivalentes dos
outros ramos, Os trabalhos que se revelem de interesse e
aplicabilidade no âmbito global das forças armadas;
e) Diligenciar para que se accionem os mecanismos adequados
para apoio dos autores no desenvolvimento dos trabalhos
aceites;
d) Em conformidade com o disposto no artigo 2.° do Decreto-Lei o.° 60/81, propor a atribuição de recompensas e prémios
que vierem a ser estabelecidos em cada ramo, ou já previstos
nas leis e disposições em vigor;
e) Promover, em condições acordadas com os autores, o registo
de patentes e a salvaguarda dos direitos de autor, em con
sonância com os requisitos da legislação aplicável e os inte
resses das forças armadas e do País.
6.° O Estado-Maior competente assegurará directa ou indirecta
mente, e na medida em que tal se revele conveniente, a produção
e divulgação dos trabalhos, bem como a exploração destes e das
patentes, com reservas de direitos de autor.
7.° As disposições necessárias ao enquadramento e execução da
presente portaria, no ãmbito do Estado-Maior-General das forças
Armadas e de cada um dos ramos, serão regulamentadas interna
mente por despacho do respectivo chefe do Estado-Maior.
8.0 As dúvidas e casos
omissos que ultrapassem o aspecto de
regulamentação interna dos ramos serão resolvidos por despacho do
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 28 de Setembro de
l)82.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nuno
Viriato Tavares de Meio Egídio, general.
O Chefe do Estado-Maior
da Armada, António Egídio de Sousa Leitão, almirante.-— O Chefe
do Estado-Maior do Exército. Amadeu Garcia dos Santos, general.
O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, José Lemos Ferreiro,
general.
—

—

—

(D. 1?. —1 Série. n.° 241, de 1 80ut82.)
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Portaria n.° 98Z/$2
de 19 de Outubro
Considerando necessário introduzir alterações ao quadro do pes
soal civil da secretaria do Supremo Tribunal Militar, fixado pelo
Despacho Normativo n.° 204/79, de t7 de Agosto, em virtude dos
critérios gerais de ordenamento de carreiras introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 271/51, de 26 de Setembro. e pela Portaria n.° 962/81, de
10 de Novembro:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
-GeneraJ das Forças Armadas e pelos Chefes dos Estados-Maiores
da Força Aérea, da Armada e do Exército, nos termos do n.° 1
do artigo 18.0 do Decreto-Lei n.° 271/81, de 26 de Setembro, que
o quadro do pessoal civil da secretaria do Supremo Tribunal Militar
seja o constante do quadro anexo ao presente diploma e que dele
faz parte integrante.
O Chefe do
Conselho da Revolução, 2$ de Setembro de 1982.
Estado-Maior-General das Forças Armadas Interino e Chefe do
O Chefe
Estado-Maior da Força Aérea, José I.emo.v Ferreira, general.
almi
Leit5o,
de
Soura
Egídio
António
Armada,
r
da
Estado-Maio
do
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Gana dos
rante.
Santos, general.
—

—

—

ANEXO
Quadro do pessoal civil
da secretaria do Supremo Tribunal Militar
Número
de
lugares

Cntcgoras

Letras
de
vencimento

1—Pessoal técnico-profissional
e ou administrativo
Escriturário-dactilógrafo:
3

Escriturário-dactilógrafo principal, de 1.0
classe ou de 2.0 classe

N. O ou S

1
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Número
de
lugares

Categorias

II
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Letras
de
vencimento

Pessoal operário
e ou auxiliar

—

1) Motorista de ligeiros:

1
3

Motorista de ligeiros de l. classe ou de
2. classe

O ou Q

2) Outro pessoal auxiliar (contínuos):
3

Contínuo de 1.’ classe ou de 2. classe
(D. R.

—

$ ou T

1 Série, n.° 242, de l%Out$2.)

Portaria n.° 986/82
de 20 de Outubro
Considerando a necessidade de introduzir alterações ao quadro
de pessoal civil dos Serviços Sociais das Forças Armadas (QPC/
/SSFA), decorrentes da publicação do Decreto-Lei n.° 271/81, de
26 de Setembro, e da Portaria n.q 962/81, de 10 de Novembro;
Considerando que o QPC/SSFA engloba o pessoal constante do
mapa anexo ao Decreto-Lei n.° 225/76, de 31 de Março, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 307/77, de 4 de Agosto,
e pela Portaria n. 591/77, de 19 de Setembro:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelos Chefes dos Estados-Maiores
da Força Aérea, da Armada e do Exército, nos termos do n.° 1
do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 271/81, de 26 de Setembro, o
seguinte:
O quadro de pessoal civil dos Serviços Sociais das Forças
Armadas (QPC/SSFA) é o constante dos quadros anexos ao presente
diploma e que dele fazem parte integrante.
2.° As categorias constantes do n.° vi do mapa anexo ao pre
sente diploma serão extintas quando vagarem.
3.° Nas carreiras em que, por aplicação do disposto no n. 20.
da Portaria n.° 962/81, de 10 de Novembro, se verifique a exis
tência de supranumerários, o recrutamento para as categorias de
ingresso só se verificará quando, no seu cômputo geral, o número

126$
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de lugares fixados para as várias categorias dessa carreira seja supe
rior ao número de lugares ocupados, acrescido dos supranumerários
que nela subsistam.
4.° Quando ocorram vacaturas em categorias de acesso de uma
dada carreira sem que possam ser preenchidas por falta de candidatos
com as necessárias condições, as promoções realizar-se-ão nas cate
gorias inferiores que integrem essa mesma carreira.
o efectivo fixado para a categoria mais elevada, na qual
se realizarem promoções ao abrigo do disposto no mmero prece
dente, fica aumentado, transitoriamente, de tantos lugares quantos
os funcionários que forem promovidos nessas condições.
50

O Chefe do
Conselho da Revolução, 28 de Setembro de 1982.
Estado-Maior-General das forças Armadas Interino e Chefe do
O Chefe
Estado-Maior da Força Aérea, José Lemos Fcrreira, general.
do Estado-Maior da Armada, Anttínio Egídio de Sousa Leitão, almi
rante.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos
Santos, general.
—

—

—

ANEXO
Quadro de pessoa) clvi)
dos Serviços Sociais das Forças Armadas
Leiras

Número

de
vencimento

Categorias

de
lugares

1

—

Pessoal técnico superior (1)

Engenharia:
1

Técnico superior principal, de 1.
ou de 2. classe

classe
D, E ou O

Serviço social:
1

Técnico superior principal, de 1. classe
ou de .2. classe

D, E ou G

Jurídico:
2

Técnico superior principal, de l. classe
ou de 2. classe

D, E ou O
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Número
de
lugares

Categorias
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Letras
de
vencimentO

11—Pessoal técnico
Contabilidade (‘):
1

Técnico principal, de l. classe ou de
2. classe

F, H ou 1

Serviço social:
1
9
9

Técnico principal (1)
Técnico de 1. classe
Técnico de 2. classe
Engenharia

1

(2)
(3)

F
14
J

(1):

Técnico principal, de l. classe ou de
2. classe

F, H ou J

111— Pessoal técnico-profissional
e ou administrativo
1) Serviço social:
2
3
5

Técnico auxiliar de serviço social prin
cipal (1)
Técnico auxiliar de serviço social de 1.
classe (4)
Técnico auxiliar de serviço social de 2.
classe (1)

1
K
L

2) Oficial administrativo:
(a) 13
17
19
30

Adjunto administrativo
Primeiro-oficial (°)
Segundo-oficial (7)
Terceiro-oficial (8)

(5)

1
3
i.
M

3) Oficial de contabilidade (‘):
1

Adjunto de contabilidade, primeiro-oficial,
segundo-oficial ou terceiro-oficial de
contabilidade

1, 1, L ou M
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Número
de
lugares

1.etras
de
vencimento

Categorias

4) Desenho (‘):
Desenhador principal, de 1.’ classe ou de
2.’ classe

2

J, L ou M

5) Culinária (‘°):
2

Técnico auxiliar ‘de culinária principal, de
1.’ classe ou de 2.’ classe

1, L ou M

6) Constmço civil (‘):
Técnico auxiliar de construçao civil prin
cipal, de 1.’ classe ou de 2.’ classe

3

J, L ou M

7) Escriturário-dactilógrafo:
61

Escriturário-dactilógrafo principal, de 1
classe ou de 2.’ classe (9)

IV

.

N,

Q

ou $

Pessoal operário
e ou auxiliar

—

1) Pessoal operário qualificado:
Mecânico de motores diesel
1

(11):

Operário principal, ide 1.’ classe, de 2.’
classe ou ide 3. classe

L. N, P ou

Q

L, N, P ou

Q

L, N, P ou

Q

L, N, P ou

Q

Carpinteiro (‘°):
2

Operário principal, de 1.’ classe, de 2.’
classe ou de 3.’ classe
Electricista

1

Operário principal, de 1.’ classe, de 2.’
classe ou ide 3.’ classe
Serralheiro

1

(12).

(12).

Operário principal, de 1.’ classe, de 2.’
classe ou de 3.’ classe

1. Série
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lugares
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Letras
d
vencimento

Categorias

Pedreiro de construção:
1

Operário principal, de 1.’ classe, de 2.
classe ou de 3. classe
-

i
i
2

L, N, P ou

2) Pessoal operário semiqualificado:
Jardineiro:
Operário de l. classe (13)
Operário de 2. classe (14)
Operário de 3. classe (15)

o
Q
R

Costureira:
1
2
3

Operário de l. classe (9
Operário de 2. classe (10)
Operário de 3. classe (16)

O

Q
R

3) Pessoal auxiliar:
Horticultura
1

Hortelão de l. classe ou de 2. classe
Pecuária

4

Auxiliar de pecuária de 1
2. classe

.

OU

S

Q

OU

s

classe ou de

(12):

Barbeiro de 1. classe, de 2. classe ou de
3. classe
Alimentação (cozinha)

1

Q

...

(12):

Barbearia
1

(12):

O,

Q

ou R

(12):

Cozinheiro-chefe (11)
Cozinheiro -de l. classe (17)
Cozinheiro de 2. classe (18)
Ajudante de cozinheiro (19)

L
N
R

Alimentação (despensa) (‘°):
2

Despenseiro de 1.’ classe, de 2. classe ou
de 3. classe

O,

Q

ou R

Q

1272
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Número
de
lugares

L.etras
de
vencimento

Categorias

A1imentaço (mesa) (“):
1

Chefe de mesa, empregado de mesa de
l. classe ou de 2. classe

N, P ou

Q

Alimentação (copa):
1
1
2

O

Copeiro de 1. classe (14)
Copeiro de 2. classe (23)
Copeiro de 3. classe (10)

Q
R

Encarregado de serviços
27

Encarregado de serviços de l. classe ou
de 2. classe
Auxiliar de serviços

77

(20):

P

R

OU

(21):

Auxiliar de serviços de 1. classe ou de
2. classe

S ou T

Fiel de depósito e armazém (con
servaçÉo e guarda) (22):
4

Fiel principal, de 1. classe ou de 2. classe
Vigilante

16

L, O ou

Q

N,

S

(23):

Vigilante principal, de 1.
2. classe

classe ou de

Q

OU

Fiscal de obras (‘):
Fiscal de obras de 1
ou de 3. classe

1

.

classe, de 2. classe

Operador de lavandaria
1
2
2

N, O ou P

(12):

Operador de lavandaria de l. classe
Operador de lavandaria de 2. classe
Operador de lavandaria de 3. classe

O

Q
R
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Número
de
lugares

Letras
de
vencimento

Categorias

Motorista de pesados
11

1
11

N ou P

(25):

Motorista de ligeiros de l. classe ou de
2. classe
Telefonista

6

(24):

Motorista de pesados de 1. classe ou de
2. classe
Motorista de ligeiros

4
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O ou

Q

(26):

Telefonista principal, de 1. classe ou de
2. classe
Outro pessoal auxiliar (contínuos):
Encarregado de pessoal contínuo (‘)
Contínuo de l. classe ou de 2. classe (27)

O,

Q

ou $

Q
S ou T

Outro pessoal auxiliar (porteiros):
1

4

Encarregado de pessoal porteiro

V

1

(34)

Porteiro de l. classe ou de 2. classe
—

(28)

Q
T

S

Pessoal com regime especial

Informática (registo de dados) (‘):
Operador de registo A ou de registo 3

...

J ou L

Pessoal de enfermagem:
2

Enfermeiro de 1.’ classe

(29)

4
4

Enfermeiro de 2. classe
Enfermeiro de 3. classe

(30)

i
j

(31)

M

L

Técnico auxiliar dos serviços comple
mentares de diagnóstico e terapêu
tica:
Radiografista
2

(32):

Técnico auxiliar principal, de l.

ou de 2. classe

classe

H, 1 ou 1
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Número
de
lugares

Pessoal de educação
1
1
4

5
1

():

Educadora directora
Técnica de educação de l. classe
Educadora de infância de 1. classe
Educadora de infância de 2. classe
Auxiliar de educação de 1. classe

VI

13

Letras
de
vencimento

Categorias

li
1
J
K

Categoria a extinguir
à medida que vagar

—

Chefe de secção

(5)

1-1

(a) Estes lugares serão preenchidos à medida que forem vagando os lugares
de chefe de secção que se encontram em categorias a extinguir.
(1)
Na sede.
(2)
5 na sede, 3 nas delegações e 1 no CSMEA.
(3)
5 na sede, 1 nas delegações, 1 no CSMEA, 1 no LAFOS e 1 no LVM.
(4)
2 na sede e 1 no CSMEA.
(5)
10 na sede, 1 no CSMEA e 2 na ATFA.
(6)
13 na sede, 2 no CPFA, e na ATfA e 1 no LAFOS.
(7)
16 na sede, 2 no CPFA e 1 na ATFA.
(8)
23 na sede, 2 no CPFA, 2 no CSMEA e 3 na ATFA.
(9) 40
na sede, 3 no CSMEA, 6 na ATFA, 6 no LAFOS e 6 no LVM.
(10)
1 no LAFOS e 1 no LVM.
(“) No LAFOS.
(9 No LVM.
(tO)
No LAFOS.
(14)
Na CFFM.
C5) 1 no LVM e 1 na CFFM.
(16)
1 no LAFOS e 1 no LVM.
(17)
1 no CSMEA, 1 no LAFOS, 1 no LVM e 1 na CFFM.
(I8)
1 no CSMEA, 2 no LAFOS e 1 na CFFM.
(19)
2 no CSMEA e 2 no LAFOS.
(20)
2 na sede, 1 no CPFA, 2 no CSMEA, 11 no LAFOS, 9 no LVM e 2 na
CFfM.
(21)
21 no CSMEA, 3 na ATFA, 25 no LAFOS, 21 no LVM e 7 na CFFM.
(22
1 no LAFOS e 3 no LVM.
(9 No CSMEA.
(24)
1 na sede, 2 no CSMEA, 3 na ATfA, 2 no LAFOS e 3 no LVM.
(9 3 na sede e 1 na CFFM.
(26)i 3 na sede, 1 no LAFOS e 2 no LVM.
(27) 7 na sede, 1 no CSMEA e 3 no LAFOS.
(28)
1 no CSMEA, 1 na ATFA, 1 no LAFOS e 1 na CFFM.
(9 1 na sede e 1 no CSMEA.
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3 na sede e 1 no CSMEA.
1 no CSMEA, 1 na AlFA e 2 no LVM.
Na ATFA.
No CSMEA, à excepção de 1 educadora de infância de
2. classe, perten
cente ao LAf OS.
Na sede ou no LAFOS.

(D. 1?. —1 Série, n.° 243, de 200ut82,)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
‘Portaria a.° 993/82
de 22 de Outubro
Considerando que o Exército tem necessidade urgente
de con
tinuar o seu plano de infra-estruturas para apoio das
diversas uni
dades e estabelecimentos;
Considerando que o volume das obras e o prazo para
a sua
execução vai abranger os anos de 1982 e 1983;
Tendo em atenção o disposto no n.° 1 do artigo 10.0 do
Decreto-Lei n.° 211/79, de 12 de Julho:
Mandam o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado
-Maior
do Exército, e o Governo da ‘República Portuguesa, pelo Minist
ro
de Estado e das finanças e do Plano, o seguinte:
1.0 i autorizada a Direcç
ão do Serviço de fortificações e Obras
do Exército a celebrar contratos para a execução de
obras no con
tinente e na zona militar da Madeira até à importância
de 400 000 000S.
2.°
1
Os encargos resultantes da execução dos contratos refe
ridos no número anterior não poderão. em cada
ano, exceder as
seguintes importâncias:
—

—

Em 1982— 190 000 000$;
Em 1983 —210000000$.
2——A importância fixada para 1963 será acresci
da do saldo
que se apurar no ano anterior.
3.° Os encargos resultantes da execução deste diplom
a serão
satisfeitos pela verba adequada do orçamento da
Defesa Nacional
Departamento do Exército.

—
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Estado-Maior do Exército e Ministério das Finanças e do Plano,
do Exército,
24 de Agosto de 1982.—O Chefe do Estado-Maior
Estado e
ro
de
Minist
Pelo
general.
Santos,
dos
Amadeu Garcia
rio de
Secretá
Dias,
Pereira
das Finanças e do Plano, Alípio Barrosa
Estado do Orçamento.
—

(D. R.

—

1 Série, n.° 245, de 220ut82.)

III

—

DESPACHOS

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
Despacho n.° 153/A/81
)
Gabinete de Documentação, Bibliotecas e Arquivos GDBA
A

—

Considerações gerais

Por razões decorrentes da situação geral do Exército, de
1
todos conhecidas, um sector importante das suas actividades se encon
ta
tra também deficientemente estruturado e realizado, exigindo imedia
enta
e particular atenção: o da administração e controlo de docum
ção, bibliotecas e arquivos.
2— Torna-se por isso indispensável iniciar, desde já, as acções
correspondentes para fazer face a tal deficiência, deixando para data
o do
ulterior, quando estiver concluído o Plano de Reestruturaçã
medidas
de
tomada
a
ção,
elabora
em
ra
encont
Exército, que se
definitivas.
—

B

—

Execução

Em conformidade, determino:
1—É criado, como órgão do EME, na dependência directa do
Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, o Gabinete de Documen
tação, Bibliotecas e Arquivos (GDBA), que será apoiado logística
e financeiramente como qualquer outro órgão do mesmo Estado-Maior.
2—Ao GDBA compete:
a) A direcção técnica dos Centros de Documentação, Bibliotecas
e Arquivos do Exército, com vista à exploração organizada
do conhecimento neles contido;
b) A representação e a colaboração do Exército em programas
conjuntos das Forças Armadas ou da Nação, relativos à
informação documental;
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c) Promover a criação, a curto prazo, junto da Biblioteca do
Exército e das Bibliotecas de Classe •A, de Centros de Do
cumentação destinados à recolha, registo e difusão de conhe
cimentos que possam interessar ao Exército e, eventualmente,
a entidades estranhas que com ele se possam relacionar.
3
Á direcção técnica a que se refere a alínea a) anterior,
exerce-se relativamente aos Centros de Documentação, Bibliotecas e
Arquivos, através das actividades seguintes:
—

a) Regulamentação do funcionamento dos respectivos serviços;
b) Normalização dos sistemas de tratamento dos documentos,
livros e outro material técnico
e) Orientação permanente da respectiva actividade técnica;
d Difusão de ordens para aumento, abate e transferência de
documentos, livros e outro material técnico ou de equipa
mento;
e) Preparação técnica do pessoal através do Departamento de
instrução do Exército;
f) Elaboração de pareceres sobre a competência técnica do pes
soai neles colocado ou a colocar;
g) Elaboração de pareceres técnicos sobre a sua criação e extin
çao.
4—As bibliotecas da classe A, a que se refere 2. b), são as
dos seguintes órgãos:
—

—

—

—

—

—

Estado-Maior do Exército;
Instituto de Altos Estudos Militares;
Academia Militar;
Arquivo Histórico Militar;
Direcções das Armas;
Direcções dos Serviços (com quadros próprios).

5
Para a realização das actividades da sua competência, o
GDBA ligar-se-á em especial com os Corpos e Serviços seguintes,
que lhe devem toda a colaboração:
—

—

—

—

—

—

—

Arquivo Geral do Exército;
Arquivo Histórico Militar;
Centros de Documentação;
Bibliotecas;
Arquivos;
Serviço de informática do Exército.

6
A colaboração prestada pelo Serviço de Informática do
Exército consiste na realização por este Serviço de trabalhos
de
—
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informatização requeridos pelo Gabinete e que se podem situar no
campo da análise ou no da programação e exploração.
7—Passam para o âmbito do GDBA o controlo das cargas do
material de Bibliotecas e os estudos e propostas de normas respei
tantes às mesmas, assim como o pessoal, equipamento e verbas à
disposição da CHESMATI para esse fim.

C

—

Diversos

O GDBA funciona, a título provisório, em Lisboa na Rua
Marquês de Ponte de Lima, 1 (<Coleginho»), e inicia as suas activi
dades em 1 de Janeiro de 1982 por forma a assumir a plenitude
das suas responsabilidades no mais curto espaço de tempo.
2— Para os efeitos do n.” 1, o Director do GDBA acorda com
os chefes dos sectores interessados as datas e os actos necessários
às transferências que importem às responsabilidades do Gabinete.
A actual Comissão Coordenadora para o Estudo e Planea
3
mento dos Serviços de Documentação, Bibliotecas e Arquivos do
Exército é extinta, sob proposta do Director do GDBA, logo que
este possa dispensar o seu apoio.
4—O quadro orgânico provisório do GDBA é o constante do
mapa anexo.
—

—

Estado-Maior do Exército, 30 de Dezembro de 1981.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amad’u Garcia dos Santos, general.

Quadro Orgânico Provisório
Oficiais

Chefe do Gabinete (brigadeiro ou
coronel)

1
Sargentos Praças Civis

Obser
vaçoes
—

1

Secção de documentação e bi

bliotecas:
Chefe (coronel ou tenente-coronel)
,kdjuntos (oficial superior ou capi
tão)
amanuense (sargento)

(/)

1
2
1

(b)
(b)
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Pra.
ças

Civis

Secção de arquivos:
Chefe (coronel ou tenente-coronel)
Adjuntos (oficial superior ou capi
tão)
Amanuense (sargento)

Obser
‘ações

(b)

2

b

1

Secção de expediente:
Chefe (capitão)
Escriturário-dactilógrafo
Ordenanças

1

(b)
2

(c)

(a) Do activo ou da reserva.
(b) Do activo, da reserva ou deficiente físico.
(e) De 2. classe, l. classe ou principal.
(d) Soldado 999/SMG.

Depaclao n.° 51/A/82
Considerando que:
O Exército dispôs no Ultramar, com os melhores resultados,
de um sistema de abastecimento de impressos mas que não
se generalizou;
A obtenção de impressos para o serviço do Exército se vem
fazendo no mercado local, que não observa, muitas vezes,
as Normas Portuguesas (NP) de Normalização com evidente
prejuízo de certos aspectos arquivísticos como, por exemplo.
os de formato e gramagem;
—A falta de normalização acarreta prejuízos para o Exército
noutros aspectos militares como sejam os históricos, estatís
ticos e de possível futura informatização;
O Exército dispõe de possibilidades gráficas suficientes para
a produção da citiase totalidade dos impressos de que neces
sita, sendo ilógico e menos económico não as utilizar;
É das atribuições do Serviço de Intendência o reabastecimento
do Exército no que se refere à Classe (SUC) 7540, «Impressos
—

—

—

—

modelos»,
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determino:
1
O Serviço de Intendência assume, a partir de 1 de Janeiro
de 1983 o reabastecimento de impressos, normalizados, ao Exército.
A Direcção do Serviço de Intendência (DSI) deve recorrer,
2
sempre, ao Centro Gráfico do Exército (CEGRAF/Ex), orientador
pro
técnico da Organização Gráfica do Exército (0GB), para a
dução daqueles impressos.
3
O CEGRAF/Ex promove a satisfação daquelas necessidades
do Serviço de Intendência, em princípio através dos seus meios
orgânicos, podendo recorrer:
a) Aproveitando disponibilidades oficinais, a outros CEGRAF da
0GB, nomeadamente de:
—

—

—

—

—

—

Estabelecimentos de ensino;
Estabelecimentos fabris;
Escotas práticas,

mas, nestes casos sempre sem prejuízo das tarefas próprias
destas unidades e estabelecimentos e após acordo com o res
pectivo Comando ou Direcção;
b) No caso de impossibilidade técnica da OGE e mediante des
pacho, caso por caso, do Quartel-Mestre-General (QMG) do
Exército, a indústria gráfica estranha ao Exército.
4—Para ser assegurada a necessária normalização dos modelos
e dos impressos, respeitar-se-á o seguinte:
a) Uma vez os modelos aprovados tecnicamente em âmbito de
Arma ou Serviço, nomeadamente de «Comando e de Estado
-Maioi» (<Autoria> dos modelos), cada modelo de «Impresso
de Utilização Geral» (IUG) é enviado, com conhecimento
à DSI e indicação do consumo anual estimado, ao Estado4. Repartição (4. Rep/’EME) para
-Maior do Exército
definitiva;
aprovação
e
geral
coordenação
b) Essa coordenação é levada a efeito por uma Comissão Per
manente de Abastecimento e Normalização de Impressos
(COPANT/EME) sedeada na 4. Rep/EME e com a seguinte
constituição:
Presidente, um oficial superior nomeado pelo QMG:
Delegados permanentes de:
—

—

—

DSI, Reabastecimento;
CEGRAF/Ex, Artes Gráficas;
—Chefia do Serviço ‘Geral do Exército (CSGE), Arqui
vístiCa;

—

—
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—Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP/EME), Esta
tística;
—Direcção do Serviço de Informática, Informática;
Direcção (ou equivalente), autora do modelo em aná
lise;

—

—

Secretário, um oficial adjunto da 4.’ Rep.

A referida Comissão pode agregar a si, a título eventual,
outros elementos militares convenientes ao andamento dos
trabalhos e promover, através da 4.’ Rep/EME a conveniente
orientação do conjunto das entidades autoras.

5
Logo que um modelo obtenha a aprovação definitiva, torna-se um exclusivo da OGE, competindo:
a) À entidade autora, a sua difusão com as instruções técnicas
de utilização e, após acordo da DSI, também com a indica
ção da data em que a utilização se pode iniciar;
h) À DSI, a fixação dos níveis máximo e mínimo a manter do
impresso no Depósito Geral (DO) de Impressos, níveis a
comunicar, para coordenação, à 4.’ Rep/EME, à entidade
autora do modelo e ao CEGR’AF/Ex.
—

6—Para controlo dos modelos normalizados aprovados devem
a COPANI/EME, as entidades autoras, a DST e o seu DO manter
uma relação de modelos e uma pasta de modelos, sistematizadas
por entidades autoras e por repartições daquelas entidades e, dentro
destas últimas, quando conveniente, por secções e/ou assuntos, de
vendo, todos os modelos ser sempre referenciados:
a) No canto inferior esquerdo, com a referência da entidade
autora (exemplo «INI-AL-005» ou seja o modelo número 5
da Repartição de Alimentação da DS1);
h) No canto inferior direito, com a referência do CEGRAF/Ex
(Exemplo, «CEGRAf/2082» ou seja o impresso exclusivo da
OGE, número 2082).
7—Para cada entidade autora a sua <Relação» constitui o res
pectivo «Plano dos Impressos» necessários ao serviço do Exército
(IUO).
8—A COPANI/EME deve evitar a coexistência de modelos
de autorias diferentes para a mesma finalidade, promovendo a sua
fusão em modelo único ao qual deve ser atribuída a autoria da
Repartição do EME primariamente interessada no assunto.
9
Todas as unidades, estabelecimentos e órgãos que criem um
modelo de «Impresso de Utilização Local» (IUL) devem enviar exem
plar à 4,’ Rep/EME para que, através da COPANI/EME, seja
—

li
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feita a sua apreciação e se, conveniente, a sua generalização (trans
formação em IUG) ao Exército.
10—Logo que, nos termos do n.° 5. for comunicada ao Exér
cito a entrada em utilização de um impresso, é vedada aos Con
selhos Administrativos (CA) a sua obtenção fora do Serviço de Inten
dência do Exército.
11
A DSI promove a conveniente análise estatística do con
sumo de cada IUG, organizada por Conselhos Administrativos (CA),
visando quer a detecção de consumos anormais, quer a obtenção de
dados de planeamento, quer o controlo dos custos de produção.
l2—Dado que, nesta data, há existências de impressos não nor
malizados representando apreciável investimento que convém, na me
dida do possível, aproveitar e, por outro lado, se pretende iniciar
o mais rapidamente possível e nas condições indicadas o reabasteci
mento de impressos normalizados, determina-se mais o seguinte, como
medidas para a transição:
—

a) As entidades autoras organizam, desde já, as suas relações e

pastas indicadas em 6. descriminando, dos existentes, quais
os modelos a conservar e quais os modelos a modificar:
1,) A CO’PANI/EME, à medida que receber propostas de mo
delos, sejam novos, a conservar ou a modificar, vai criando,
após a sua normalização, iguais relações e pastas;
e) O CEGRAF/Ex entrega no Depósito Geral da DSI (DG/DS1)
o seu actual armazém de impressos e, em coordenação com
a DSI, difunde a data dessa mudança e a situação do novo
Local de Reabastecimento de Impressos (LRIMP);
d) A DSI promove encontro de contas entre o CA/EME (CAI
/CEGRAF!Ex) e o CA/D5I para indemnização do valor
da entrega anterior (valor dos impressos transferidos’):
e) De igual modo e logo que recebida, nos termos do n.° 5,
nos CA, a notícia da entrada em utilização de um novo
IUG, normalizado e exclusivo da tGE, devem os impressos
similares não normalizados (sem as referências indicadas em 6)
ser trocados no LRIMP por igual quantidade de impressos
normalizados;
h A troca anterior tem o prazo de 30 dias, ampliado para 60
dias nas Zonas Militares da Madeira e Açores (ZMM e ZMA)
enquanto nestas não forem estabelecidas antenas do LRIMP;
g) Dos impressos recolhidos, um exemplar de cada, com indicação
da quantidade recolhida, é submetido à COPANI/EME para
que se pronuncie, preferencialmente e se sem inconveniente,
pelo seu relançamento na cadeia de reabastecimento após
impressão das referências indicadas em 6, sobrepostas a quais-
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quer outras porventura neles existentes, ou, havendo incon
veniente, por outro aproveitamento a propor pelo CEGRAF/
/Ex;
11) Não é alterado, por enquanto, o suporte financeiro de aqui
sição de impressos (Bens Não Duradouros
Consumo de
$ecretaria) podendo, no entanto, a DSI, em ligação com a
Direcção do Serviço de Financas (DSF) do Exército vir a
propor essa alteração com base nos dados experimentais men
cionados em 11.
—

Estado-Maior do Exército, 12 de Maio de 1982.—O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Despacho n.° 115/A/82
Delego no general Arménio Nuno Ramires de Olíveira, inspector-geral do Exército, a competência que me é atribuída para deter
minar deslocações com direito ao abono de ajudas de custo em
território nacional.
Esta delegação abrange apenas o pessoal na dependência do IGE,
até que, por lei, esta entidade venha a possuir competência ori
ginária.
Estado-Maior do Exército, 4 de Outubro de 1982.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos, general.
(D. R.

—

Ii Série, n.’ 244, de 210ut82.)
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DECLARAÇÕES

DEFESA NACIONAL—DEPARIAiMENTO DO EXËRCITO
5. Delegação da Direcção-Geral da Contabilidade Pública

Declaração
De harmonia com o disposto no n.° 4 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 93/78, de 13 de Maio, publicam-se
as seguintes transferências de verbas, autorizadas nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 5.° do mesmo diploma:
Classificação

Em conlo

Orgânica

Económica

Referência
Rubricas

Refoos

—

ou

funcional

Capftulo

Divisão

Subdi-

Código

visão

-

Anulações

insençoes

Alises

autoJção
ministerial

Gabinete do Chefe do Estado-Maior
do Exêrcito e órgãos centrais

01

Missões e comissões de serviço
e de estudo no estrangeiro

03

Deslocações

14.00

14.00

2.02.0

A

—

Compensação de encargos:

Militares em missão de serviço ou de
estudo

15.00
15.00

2.02.0

79 066

Abonos diversos
A

—

(a)

Compensação de encargol

Militares em missão de serviço ou de
estudo

79066

(a)

1

Departnento de Pessoal

02

Oficiais

01

Remunerações certas e permanentes:

01.00
2.02.0

Pessoal dos quadros aprovado por lei

01.02

43

...

Pessoal civil

10

Remunerações certas e permanentes:
Remunerações de pessoal diverso

01.00
2.02.0

01.42

43

(h)

Departamento de Logísbca

04

Despesas gerais

01
2.02.0

Bens duradouros
reparações
Bens duradoums

19.00
20.00

2.02.0
2.02.0
2.02.0
2.02.0

20.01
20.02
20.03
20.04

2.02.0
2.02.0

21.00
24.00

—

—

Construções e grandes

Material militar:

De defesa e segurança
De aquartelamento e alojamento
De educação, cultura e recreio
fabril, oficinal e de laboratório
Outros
Bens duradouros
Mumçoes, explosivos
Bens não duradouros
e artifícios
—

(c) e (d)

412 500
—

—

140
5 gyj
58 100

406 906
36800
20000
—

73 200

(c) e (d)
(e)
(c) e (d)
(e)
(e) e (d)

—

77 900

—

(c)

Departamento de Instruçãa

05

Colégio Militar

06

Remunerações certas e permanentes

01.00

3.02.0

Pessoal dos quadros aprovados por lei

01.02

Transferências

42.00

3.02.0

42 00

1

—

3 055

(e)

Particulares:

Subsídios a alunos auxiliados

3 055

(e)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército

07
01.00

3.02.0

01.02

Remunerações certas e perrnanentes:
Pessoal dos quadros aprovadcis por lei

6210

(e)
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Classificação

Em Contos

Orgãnica

Económica

Rubricas

Reforços
ou
inscrições

Funcional

Capí
tulo

Divido

Subdi

Código

visão

07

05

Alinca

Transferências — Particulares:
Subsídios a alunos auxiliados

42.00

3.02.0

42.00

08

Referancia
à

Anulações

autorização
ministerial

3 630

(e)

2 580

(e)

Iastituto de Odlvelas
42.00

3.02.0

Transferências — Particulares:
Subsídios a alunas auxiliadas

42.00

06

Departamento de Riianças

01

Despesas gerais
2.02.0
2.02.0

07.00
23.00

2.02.0

27.00

Alimentação e alojamento — Espécie
Bens não duradouros — Combustíveis e lu
brificantes
Bcns não duradouros — Outros
Aquisição dc serviços — Locação de bens:
Diversos

29.00

2.02.0

29.00

c

2.02.0

31.00
3800

2.02.0

38.03

2

2.02.0

38.03

3

Aquisição de serviços — Não especificados
Transferências — Sector público:
Serviços autónomos:
Laboratório Militar de Produtos Químicos e
Farmacêuticos
Oficinas Gerais de Material de Engenharia

38.03

—

4000
3750

ministerial
ministerial
ministerial
ministerial

de
de
de
de

tO
8
16
17

(c)

—
142933

(d)
(c),(d)

5000

e(f)

U)

109000

5000

20775
1815$

—

803597
(a) Despacho
(b) Despacho
(e) Despacho
(cl) Despacho

30384

—

(c),(d)
q

(f)

(1)
(1)

803597

Março de 1982.
Abril de 1982. Acordo prdvlo dc 19 de Abril de 1982.
Junho de 1982.
Agosto de t982.
(e) Despacho ministerial de 16 de Junho de 1982. Accrdn prévIo de 21 de Tunho de 1982.
ti) Despacho ministerial de 21 de Julho dc 1982.
de
de
de
de

34 de

Delegação da Direcção-Geral da Ccabilidade Piiblica,

Manuel da Paz Pereira Mendes.
tD. R.

—

1 Série, n.” 246. de 230ut82.)
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Setembro de 1982.— O Director, José
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Chancelaria das Ordens Portuguesas
Declaração
Para os devidos efeitos se declara que o agraciamento referido
no despacho que autoriza o Regimento de Infantaria n.° 15 a acei
tar uma condecoração estrangeira, publicado no Diário do Governo,
2. série, n.° 21, de 26 de Janeiro de 1965, corresponde, originariamente, a duas mercês honorificas distintas, a fourragêre da Guerra
de 1914-1918, com as cores da medalha militar e a cruz de guerra
de 1914-1918.

—

Chancelaria das Ordens Portuguesas, 14 de Outubro de l9í82.
o Secretário-Geral das Ordens, Luís d’Orey Pereira Coutinho.
(D. R.

—

II Série, n.° 246, de 230ut82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Serviços de Apoio do Conselho da Revolução
Declaração
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto Regulamentar
61/82, que regula as normas sobre o ingresso e acesso do pes
soal civil dos serviços departamentais das forças armadas, publicado
no Diário da República, 1 série, n.° 216, de 17 de Setembro de
1982, saiu com inexactidão, pelo que se procede à sua devida recti
ficação:
n.°

Assim, na alínea c) do n.° 9 do artigo 4., onde se lê «artigo 13•D
do Decreto-Lei n. 271 /71,)> deve ler-se «artigo 13.° do Decreto-Lei n.° 271/81,».
Serviços de Apoio do Conselho da Revolução, 14 de Outubro
de 1982.
Pelo Secretário-Geral do Conselho da Revolução, Mário
José Vargas Cardaso, tenente-coronel.
—

(D. R. —1 Série, n.’ 251, de 290ut82.)
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Declaração
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-Lei a.° 393/82,
que regula a contratação, nos termos da legislação geral do tra
balho, do pessoal civil dos estabelecimentos fabris das forças arma
das, publicado no Diário da Reptbtica, l. série, n.° 218, de 20 de
Setembro de 1982, saiu com inexactidão, pelo que se procede à
devida rectificação:
Assim, no preâmbulo, segundo considerando, 6. linha, onde se
lê «aprovado pelo Decreto-Lei n.° 380/ 82» deve ler-se «apro
vado pelo Decreto-Lei n.° 381/82»;
No n.° 2 do artigo 5.°, onde se lê «que exijam pessoal cuja con
tratação» deve ler-se que exija pessoal cuja contratação».
Serviços de Apoio do Conselho da Revolução, 14 de Outubro
Pelo Secretário-Geral do Conselho da Revolução, Mário
de 1982.
José Vargas Cardoso, tenente-coronel.
—

(D. R. —I Série, n.° 251, de 290ut82.)

V

—

PARECERES

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
Processo n. 17/81, livro n.° 62— Imposto do selo
Processos Militares

—

A expressão «processos militares», usada na alínea a) do n.’ 5 do
artigo 135.° da Tabela Geral do Imposto do Selo, aprovada pelo
Decreto a.° 21 916, de 28 de Novembro de 1932, com a redacção
resultante do Decreto-Lei n.° 136/78, de 12 de Junho, engloba
não apenas os processos criminal e disciplinar militares a que, res
pectivamentç, se referem o artigo 327.0 do Código de Justiça Mili
tar e o artigo 4.°, n.° 1 do Regulamento de Disciplina Militar,
aprovados, aquele, pelo Decreto-Lei n.° 141/77 e, este, pelo Decreto-Lei n.° 142/77, ambos de 9. de Abril, mas também os processos
administrativos militares cuja instauração resulte de exigência da lei.
Sr. Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas:
Excelência:
Solicita V. Ex. a este Conselho Consultivo se pronuncie
1
«acerca da interpretação a dar à expressão ‘processos militares’, usada
na primeira das isenções prescritas no artigo l35.° da Tabela Geral
do Imposto do Selo».
—
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Cumpre, pois, emitir o requerido parecer.
2
Dispõe o apontado artigo 135.° da Tabela Geral do Imposto
do Selo, aprovada pelo Decreto n.° 21 916, de 28 de Novembro de
1932, na redacção que lhe deu o Decreto-Lei n.° 136/78, de 12 de
Junho, e na parte que interessa:
—

Artigo 135.° —Processos:
De registo civil, por cada folha [...]
1
2— Fiscais aduaneiros, por cada folha [...J
Outros processos
3
quando esteja estabelecida em legis
lação especial a sua sujeição a selos de processo, mas sem que
nela se encontrem fixadas as respectivas taxas
por cada folha,
consoante o respectivo valor:
—

—

—

—,

e) De mais de 2000$ ou de valor indeterminado

[...]

4—Sem prejuízo do disposto no artigo 152.° do Regula
mento do Imposto do Selo (1), as taxas estabelecidas no presente
artigo não dispensam a exigência do imposto do selo devido
pelos actos, contratos, termos ou quaisquer documentos que deva
estar pago no momento da apresentação dos respectivos do
cumentos.
5— Ficam isentos do imposto:
a) Os processos militares;
b) Os autos de pobreza;
e) Os processos de legados pios;
d) Os processos de expropriação por utilidade pública, salvo
havendo reclamação ou recurso ou qualquer incidente
processual, casos em que será devido imposto pela parte
que decair ou provocar o incidente;
e) Os processos de transgressão à legislação sobre pesca;
f) Os processos de concessão de pensões e subsídios.
A regra geral da incidência do imposto do selo vem formulada
no artigo 1.0 do Regulamento do Imposto do Selo, aprovado pelo
Decreto n.° 12 700, de 20 de Novembro de 1926, que é do seguinte
teor:
O imposto do selo recai sobre todos os documentos, livros,
papéis, actos e produtos designados na Tabela aprovada pelo
Decreto n.° 10039, de 26 de Agosto de 1924 (2), ou em leis
especiais, salvas as isenções aí declaradas.
Como se vê, o Regulamento estabelece uma regra geral em branco,
cujo preenchimento defere à respectiva Tabela, sendo esta que, efec
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tivamente, especifica e individualiza a incidência do imposto do selo
relativamente a tudo quanto dele possa ser objecto.
Em matéria de processos, essa especificação está feita no trans
crito artigo 135.° da Tabela, que, na sua primeira parte, define o
âmbito geral da incidência do imposto e, na parte final, individua
liza os casos de isenção do mesmo imposto.
Assim, depois de considerar os processos do registo civil e os
fiscais aduaneiros, aquele artigo sujeita a um tanto de imposto do
selo, por cada folha, consoante o valor, ou mesmo, sendo este inde
terminado, os outros processos, quando as respectivas taxas não este
jam fixadas na lei especial que os sujeite a selo.
A regra, portanto, é esta: todo e qualquer processo dá lugar
ao pagamento de imposto do selo, muito embora possa divergir a
taxa exigível, aplicando-se, em cada caso, a que for determinada em
lei especial, a apontada na Tabela para os processos do registo civil
e os fiscais aduaneiros ou, em todos os casos de não fixação espe
cífica da taxa, a importância que a Tabela manda considerar, por
cada folha, consoante o respectivo valor, ou mesmo se este for inde
terminado.
Só não será assim, porque a parte final do preceito, no seu
n.° 5, os declara «isentos do imposto», quanto aos processos nesse
número indicados.
Tratando-se, como se trata, de casos de isenção do imposto que
constituem verdadeira excepção ao regime de incidência (3), o imposto
do selo só não será devido nos casos expressamente contemplados na
lei, havendo assim que definir o sentido e alcance com que esta
individualizou cada um desses casos de isenção.
Saber, pois, como se pretende, quais os «processos militares» que
o artigo 135.° da Tabela aponta em primeiro lugar como isentos
do imposto do selo é um problema de interpretação da lei que ha
verá de resolver-se nos termos gerais definidos no artigo 9.° do
Código Civil (4).
3
O problema de saber quais os «processos militares» a con
siderar para os efeitos da isenção do imposto do selo não é novo,
tendo já sido objecto do seguinte despacho do Subsecretário de Estado
das Finanças de 3 de Dezembro de 1938 (à):
—

Os processos militares, qualquer que seja a sua modalidade,
não são passíveis do selo a que se refere o artigo 135.° da Tabela
Geral do Imposto do Selo em vigor, por se acharem compreen
didos na isenção estabelecida no referido artigo.
A Tabela em vigor ao tempo era a que ainda hoje subsiste,
muito embora o citado artigo 135.° tenha recebido nova redacção
através do Decreto-Lei n.° 136/78, já citado, que, todavia, manteve,
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nos mesmos termos, a isenção do imposto do selo nos «processos
militares».
Parece estar, assim, solucionada a questão.
Importa no entanto, analisar o problema, tanto mais que do
processo de consulta se apreende que, não obstante o teor daquele
despacho, a prática corrente na maior parte dos serviços militares
tem sido a de considerar a isenção como abrangendo apenas os
processes disciplinares e criminais do foro militar, excluindo-se, por
tanto, os processos administrativos militares, surgindo dúvidas, nes
ses mesmos serviços, sobre se tal prática será a mais correcta.
4— Ë sabido que o desenvolvimento de qualquer actividade que
se proponha alcançar determinado fim como expressão de uma von
tade pressupõe a efectivação de sucessivos actos.
Ora, em sentido jurídico, um processo (6) é precisamente o pro
cedimento constituído pela sucessão ordenada dos actos, materiais
ou jurídicos, que tendem à produção do almejado fim, seja ele a
composição de um litígio ou o exercício do poder punitivo do Estado
através dos tribunais (processo judicial), seja a realização de deter
minado objectivo através da definição de uma concreta situação ou
relação jurídica-administrativa, pela expressão da vontade de um
órgão da Administração no exercício do seu poder público (processo
administrativo).
Quando a pretensão deduzida no processo for de índole militar,
isto é, quando o fim a atingir implique o estabelecimento de uma
concreta posição perante a instituição militar no desenvolvimento de
uma relação jurídica relativa a específico serviço militar, a definir,
portanto, por um órgão militar, dir-se-á que se trata de um processo
militar (7).

E este pode revestir qualquer das duas apontadas modalidades:
processo judicial, enquanto processo criminal militar para a efec
tivação do direito do Estado de punir os crimes essencialmente mili
tares e os crimes dolosos àqueles equiparados por lei (artigo 309.°
dn Código de Justiça Militar); processo administrativo, enquanto visa
a formação e execução da vontade funcional da instituição militar,
através dos seus órgãos, relativamente à concreta pretensão inserida
no âmbito da sua actividade militar específica.
Sendo assim, e numa primeira aproximação, os «processos mili
tares», que o n.° 5 do artigo 135. da Tabela Geral do Imposto do
Selo isenta deste imposto, serão todos os processos, judiciais ou
administrativos, com as características apontadas.
Mas não haverá razões para, numa interpretação restritiva
por
—

quanto o legislador teria dito mais do que pretendia
conceito alguns desses processos?

—

excluir do
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5—No domínio dos processos militares judiciais, a regra de
isenção do imposto do selo consagrada no artigo 135.° da Tabela
foi recebida no Código de Justiça ‘Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 141/77, de 9 de Abril, cujo artigo 237.° reproduzindo
textualmente e corpo do artigo 246.° do Código que o precedeu,
dispõe que «a justiça militar é gratuita e os processos são escritos
em papel não selado».
Embora sem grande necessidade de o fazer, face à afirmação
tanto
de gratuitidade da justiça militar assim produzida, o legislador
não quis deixar de aí reproduzir a regra
o actual como o anterior
de isenção do imposto do selo, já estabelecida no artigo 135.°, da
Tabela desde a sua primeira redacção, em termos de não deixar
dúvidas de que tal isenção é um dos elementos integradores dessa
gratuitidade (6)
Resulta, assim, da concatenação dos dois textos que, se é possí
vel alguma interpretação restritiva do conceito de «processos mili
tares» que enforma o artigo 135.° da Tabela, não é para dele excluir
o primeiro termo do binómio que atrás se considerou, isto é, os
processos judiciais militares.
A inclusão dos processos administrativos militares no âmbito
6
dos «processos militares» declarados isentos de imposto do selo pela
respectiva Tabela estaria seriamente comprometida se outros pro
cessos administrativos não fossem abrangidos pela regra da Ísenção,
em clara manifestação de uma orientação legislativa contrária a tal
benefício nesse domínio.
Ora não é isso que sucede, o que bem resulta da análise das
várias alineas do n.° 5 do artigo 135.° da Tabela que estabeleceu o
rol das isenções.
Logo, por exemplo, na alínea b) se apontam os autos de pobreza,
que não são mais do que a afirmação, pelo órgão administrativo
competente, do estado de carência económica de um peticionante,
feita no termo de uma sucessão de actos em função dos quais esse
juízo possa ser emitido e que integram um processo administrativo.
Na verdade, para exercer a competência de atestar a situação
económica dos cidadãos da freguesia que a alínea f) do artigo 33.°
da Lei n.° 79/77, de 25 de Octtubro (Lei das Autarquias Locais),
lhe defere, a junta de freguesia tem de praticar, com vista à res
pectiva deliberação, os actos necessários à adequada qualificação do
interessado segundo os critérios enunciados no artigo 256.° do Código
Administrativo, ainda em vigor, constituindo esses actos e a delibe
ração a que conduzem um processo administrativo.
Também os processos de expropriação por utilidade pública,
segundo a alínea d) do citado n.° 5, estão isentos de imposto do
—

—

—
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selo enquanto não houver reclamação, recurso ou qualquer incidente
processual, caso em que aquele será devido pela parte que decair
ou que provocar o incidente.
Ora o processo de expropriação por utilidade pública, como
resulta do regime estabelecido no Código das Expropriações (Decreto

-Lei n.° 845/76, de 11 de Dezembro), é. na sua essência, um pro
cesso administrativo (acto de declaração de utilidade pública, que
é, afinal, o núcleo do processo, tramitação da expropriação amigável
e da expropriação litigiosa, posse administrativa dos bens expropria
dos), em que uma reclamação, recurso ou incidente suscitado por
qualquer interessado e de que caiba conhecer ao juiz da comarca
territorialmente competente (casos, por exemplo, previstos nos arti
gos
60.°, 61.°, 71.°, 73.° e seguintes do referido Código) lhe
faz perder essa natureza, do mesmo modo que o recurso de qual
quer acto administrativo definitivo e executório nele proferido. inter
posto nos termos gerais, lhe faz assumir a fase contenciosa.
Deste modo, cessando a isenção de imposto do selo com a
dedução de reclamação, incidente ou recurso com as apontadas con
sequências na natureza do processo, é certo que essa regra de isenção
só funciona em pleno enquanto o processo de expropriação por uti
lidade pública for processo administrativo gracioso.
Ainda, segundo a alínea f) do n.° 5 do citado artigo 135.°, estão
isentos de imposto do selo os processos de concessão de pensões e
subsídios.
Tais processos, especificamente os que visam a concessão de
pensões de preço de sangue ou por serviços excepcionais e relevan
tes e cuja tramitação consta do Decreto-Lei n.° 47084, de
9 de
Julho de 1966, artigos 26.° e seguintes (9), são também constituídos
por uma sucessão de actos praticados com vista à expressão
da
vontade do órgào competente da Administração nesta matéria,
por
intermédio do Ministro das Finanças (artigo 33.°) ou do próprio
Conselho de Ministros (artigo 37.”). São, pois, igualmente, processos
administrativos.
Basta a consideração dos casos contemplados nestas alíneas do
n.° 5 do artigo l35.° da Tabela para concluir afoitamente
que aí se
pretendeu abranger na regra de isenção do imposto do selo vários
processos administrativos, espécie, portanto, que não é estranha
a
essa regra.
Vê-se, deste modo, como a unidade do sistema aponta para
a
inclusão nos «processos militares» referidos na alínea a) do
n.° 5
do artigo 135.° da Tabela dos processos militares administrativ
os.
Para além disto, importa atentar em que o artigo 84.°,
n.° 1.
do Regulamento de ‘Disciplina Militar, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 142/77, de 9 de Abril, determina que «no processo disciplinar
59,0,
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escrito, como nas petições a ele referentes, será usado papel não
selado, de 25 linhas e marginado».
Trata-se de uma aplicação da regra de isenção de imposto do
selo, consignada na alínea a) do n.° 5 do artigo 135.° da Tabela,
ao processo disciplinar militar, que é também um processo adminis
trativo militar.
Com efeito, esse processo é o conjunto de actos materiais e
jurídicos praticados com vista ao apuramento da responsabilidade
disciplinar de um militar perante determinado facto, definida por
decisão do chefe militar competente, que iliba ou puna o arguido
(artigos 94.° e 95.° do citado Regulamento), e que está sujeita a
reclamação, a recurso hierárquico e a recurso contencioso (artigos 112.°,
1 14.° e l20.° do mesmo Regulamento).
É, assim, a própria lei a assumir expressamente, quanto a um
dos processos administrativos militares de maior relevo, a regra da
isenção do imposto do selo consagrada na respectiva Tabela.
Face às descritas realidades, tem-se, pois, como injustificado
fazer, neste plano, uma interpretação restritiva da expressão «pro
cessos militares», constante da alínea a) do n.° 5 do artigo l35.
da Tabela Geral do Imposto do Selo, pois nada aponta para que
o legislador tenha dito mais do que pretendia.
Com efeito, usada aquela expressão no contexto de uma norma
que contempla diversamente certos processos consoante a sua na
tureza e, sendo administrativos, em função da fase graciosa ou
contenciosa que assumam, e não se tendo introduzido qualquer limi
tação ao conceito, é seguro que com ela se quis contemplar toda
a gama de processos militares, seja qual for a natureza ou a
fase processual que revistam, deixando-se para lei expressa qualquer
reserva que especialmente se entenda dever fazer ao âmbito da
isenção.
Considerar, de resto, numa interpretação restritiva, como pro
cessos militares isentos de imposto pelo artigo l35.° da Tabela ape
nas aqueles que o Código de Justiça Militar e o Regulamento de
Disciplina Militar expressamente referem em aplicação dessa norma
seria despir esta totalmente de relevância, uma vez que, fora dos
casos previstos em diplomas que dela fizessem aplicação, não teria
qualquer campo de incidência, o que é absurdo.
Aliás, a tendência legislativa (lo) parece ser no sentido de vir a
considerar toda a forma de actuação processual militar, seja de
natureza administrativa, seja de natureza jurisdicional, como meio
de actuação de justiça militar, confiada, no topo, a um único órgão
soberano: o Supremo Tribunal Militar.
A este Tribunal, com efeito, o Regulamento de Disciplina Militar
conferiu, como regra, a acrescer à que já tinha nessa matéria, com
petência de contencioso administrativo de anulação no processo dis
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ciplinar, justificando-se a inovação, no respectivo preâmbulo, nos
seguintes termos:
Neste último aspecto, introduz-se uma modificação impor
tante e totalmente nova: em matéria disciplinar, o controlo juris
dicional dos actos punitivos é confiado ao Supremo Tribunal
Militar. Por um lado, trata-se de um órgão constitucionalmente
revestido de poder soberano, objectivo, imparcial e independente,
cuja composição garante uma melhor preparação técnica na ma
téria, e, por outro lado, evita-se que se quebre a sequência nor
mal da justiça militar.
Sendo assim, pode entender-se, num sentido lato, que a aprecia
ção, em sede administrativa, de qualquer pretensão de natureza
militar será uma forma de realização de justiça militar, sujeita ao
princípio da gratuitidade consagrado no artigo 327.° do Código de
Justiça Militar, como princípio geral aplicável nessa matéria, embora
formulado entre as regras pertinentes ao processo criminal militar.
Ainda, pois, a esta luz, não choca o entendimento de que a
isenção do imposto do selo, decretada na alínea a) do n.° 5 do
artigo l35.° da respectiva Tabela, para os «processos militares» inclua
todos os processos dessa natureza, independentemente da sua forma,
de conteúdo da decisão final e da entidade competente pata a pre
ferir.

7
Com isto, porém
e há que acrescentá-lo com vista à pre
cisão do conceito—, não se quer significar que todo e qualquer
«processo militar» de uma dessas modalidades, designadamente a
administrativa, caiba no âmbito da isenção do imposto do selo.
Salientou-se já estar-se perante uma excepção à regra da incidência
do imposto consignada na lei, que não pode, assim, funcionar à
margem desta nem, por isso, deixar-se na dependência da vontade
de qualquer pessoa ou entidade.
Ora, considerando-se isentos de imposto todos os «processos
militares», sem melhor precisão do conceito, abrir-se-ia caminho para
que qualquer autoridade militar, dando início a um «processo mili
tar» quando a isso não estivesse vinculada, fizesse funcionar por
sua exclusiva vontade a isenção do imposto do selo, o que não é
possível.
Deste modo, impõe-se o entendimento do conceito de «processos
militares» abrangidos pela isenção determinada no artigo 135.° da
Tabela Geral do Imposto do Selo, como referido apenas àqueles
cuja instauração resulte de uma exigência legal, isto é, aqueles que
a lei, ainda que não estabelecendo a sua tramitação, mande orga
nizar como forma de atingir o acto de que depende a pretensão
formulada ou que define a situação jurídica em causa; ficarão,
—

—
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então, excluídos os processos militares instaurados por exclusiva e
livre iniciativa da autoridade militar competente, ainda que por razões
para esta atendíveis.
Este entendimento abona-se ainda, aliás com breve reflexão, sobre
o âmbito de outros casos de isenção de imposto previstos no citado
n.° 5 do artigo 135.° da Tabela.
Com efeito, os casos de isenção referidos nas alíneas b) a f)
desse preceito respeitam a processos concretamente previstos em dife
rentes disposições legais como forma de adjectivar o direito a que
se reportam.
Sendo assim, a unidade do sistema impõe que na alínea a) desse
preceito, tal como nas restantes, se considerem abrangidos exclusivamente processos instaurados por exigência legal, excluindo-se, pois,
aqueles que, ainda que por boas razões mas à margem dessa exi
gência, se entenda dever instaurar.
8—Contra o entendimento que fica expresso poderá objectar-se
com o disposto nas rubricas xx e xxiii das «Outras isenções)> anexas
à Tabela, onde se preceitua:
Sem prejuízo das isenções consignadas na Tabela Geral do
Imposto do Selo e em legislação especial, estão isentos do imposto
do selo:
Os requerimentos, reclamações, recursos, documentos,
XX
reconhecimentos pelos notários e todos os actos dos processos
relativos a qualquer operação de recrutamento do Exército e da
Armada.
—

XXIII

—

As licenças concedidas a praças de pré.

E dir-se-á que, entendida a expressão «processos militares» com
o âmbito que se lhe traçou, ela abrangeria os casos previstos nestas
rubricas, que, assim, seriam inúteis; e como essa inutilidade não é
admissível, aquele conceito de processos militares deverá elaborar-se
em termos restritivos, que respeitem a utilidade destas normas.
Crê-se, porém, que a objecção não procede, uma vez que os
casos aqui contemplados não cabem na isenção consignada na alí
nea a) do n. 5 do artigo 135., da Tabela.
Com efeito, e começando pela última, a concessão de licenças
a praças de pré não envolve a instauração de um processo admi
nistrativo militar que deva considerar-se isento de selo nos termos
da citada alínea a).

1.
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Tratava-se, efectivamente, no domínio do Regulamento Geral
do $erviço do Exército, aprovado por Decreto de 6 de Junho de
1914, em vigor ao tempo da redacção dada ao artigo 135.°, da Ta
bela Geral do Imposto do Selo pelo DecretoLei n.° 136/78, de
um processo muito sumário, cifrando-se numa permissão concedida
pelo comandante da unidade, em regra na sequência de pedido sim
plesmente verbal, materializada na emissão de um passaporte de
licença, como resultava dc) disposto nos artigos 167.° a 171.° da
segunda parte daquele Regulamento.
Entrado em vigor o novo Regulamento do Serviço Geral do
Exército, parte ii, aprovado pelo Decreto n. 49/80, de 22 de Julho,
e alterado e posto em eXecuçãt), a título definitivo, pelo Decreto-Lei n.° 518/80, de 5 de Novembro, a situação não se alterou subs
tancialmente.
Na verdade, as licenças em causa continuam a ser das atribui
ções do comandante da umdade e são concedidas mediante um
procedimento sumário, que apenas pressupõe, em regra, a formaliza
ção do pedido e a tituiarização da licença em passaporte de modelo
em tiso (cf. artigos 42.° a 4S° daquele Regulamento, parte ri).
Ainda hoje, portanto, as licenças concedidas às praças de pré
não resultam de processo administrativo militar, previsto na lei, que
de per si as isentasse do pagamento do imposto do selo.
Quanto às operações de recrutamento do Exército e da Armada,
se constituem no seu todo um longo processo administrativo, certo
é que ele não pode qualificar-se rigorosamente de processo militar
que, desde logo, deva cair na regra de isenção de imposto do selo
consignada na alínea ) do n.° 5 do artigo l35.° da Tabela.
Segundo o artigo 6.° da Lei 2135, de 11 de Julho de l96
(Lei do Serviço Militar), «o recrutamento geral compreende o recen
seamento dos indivíduos que atinjam a idade em que são abrangidos
pelas obrigações militares, a sua classificação e a preparação geral
a que devem ser sujeitos para o cumprimento dessas obrigações».
O recenseamento geral, segundo o imediato artigo 7.°, é da com
petência das câmaras municipais, das administrações dos bairros, das
comissões municipais e das administrações de circunscrição, com a
colaboração dos serviços do registo civil e em ligação com o depar
tamento da defesa nacional.
São os serviços do registo civil que, segundo o artigo 10.0 e na
base dos elementos neste referidos, preparam os processos de recen
seamento, em que também intervêm os funcionários consulares, nos
termos do n.° 2 do mesmo preceito.
Deste modo, e na sua primeira fase, o processo integrador das
operações de recenseamento militar, não obstante a sua finalidade
última, é um processo administrativo não militar, que, manifesta-
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mente, não pode considerar-se como «processo militar» para os efei
tos da isenção prevista na alínea a) do n.° 5 do artigo 135.0 da
Tabela.
Porque assim é, e porque se entendeu que a sua específica fina
lidade justifica um tratamento idêntico ao dos processos militares
propriamente ditos, por coincidir com a destes, houve a necessidade
de expressamente estabelecer a sua isenção de imposto do selo sob
a rubrica xx da lista de «Outras isenções» anexa à Tabela Geral.
A esta luz, portanto, qualquer das rubricas em apreço, com o
seu âmbito de aplicação próprio e não coincidente com o da alí
nea a) do n.° 5 do artigo 135.° da Tabela, funciona autonomamente
e não prejudica o conceito de «processos militares» que se entendeu
ínsito nesta Mtima disposição legal.
9—Na sequência do exposto, conclui-se:
A expressão «processos militares», usada na alinea a) do n.0 5
do artigo l35.° da Tabela Geral do Imposto do Selo, aprovada
pelo Decreto n.° 21 916, de 28 de Novembro de 1932, com a
redacção resultante do Decreto-Lei n.’ 136/78, de 12 de Junho,
engloba não apenas os processos criminal e disciplinar milita
res a que, respectivamente, se referem o artigo 327.° do Código
de Justiça Militar e o artigo 84.°, n.° 1, do Regulamento de
Disciplina Militar, aprovados, aquele, pelo Decreto-Lei n.° 141/
/77 e, este, pelo ‘Decreto-Lei n.° 142/77, ambos de 9 de Abril,
mas também os processos administrativos militares cuja instau
ração resulte de exigência da ]ei.
(1) Este preceito, em excepção ao disposto no anterior artigo 15 1.0,
exige papel selado para «os attigulados e seus duplicados, petições
de agravo e outras quaisquer alegações, róis de testemunhas e quais
quer outros requerimentos entregues pelas partes, bem como os do
cumentos que os instruíram» que devam ser juntos a processos em
todos os tribunais judiciais ou fiscais, salvo quando «produzidos
pelos agentes do Ministério Público, curador dos órfãos e advogados
oficiosos, em nome dos seus representados, pelos que tiverem obtido
concessão da assistência judiciária, pelos comerciantes que vierem a
juízo fazer a participação do artigo 139.0 do Código de Processo
Comercial, pelas misericórdias e corporações de beneficiência e de
mais pessoas ou entidades a quem seja, por lei, concedida a isenção
do imposto do selo».
(2) A Tabela hoje em vigor é a que foi aprovada pelo já refe
rido Decreto n.° 21 916.
(3) Cf. Direito fiscal, lições de Soares Martinez, ed. copiografada
d 1968.
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(4) É hoje
ponto assente que a lei fiscal deve ser interpretada
como qualquer outra lei.
Sobre o problema podem consultar-se, entre outros: Brás Teixeira,
Princípibs de Direito Fiscal, 1979, pp. 104 e segs.; Pessoa Jorge,
Curso de Direito Fiscal, p. 115; Soares Martinez, ob. cit.,
p. 105;
Lemos Pereira e Cardoso Mota, Teoria e Técnica dos Impostos,
p. 21.
(5) Publicado
no Boletim da Direcção-Geral dç contribuições
e Impostos, ano de 1938, n.° 15, p. 827.
() Sobre as diferentes moções de processo podem consultar-se:
Marcelo Caetano, Manual, 9. ed., p. 1263; M. Andrade,
Noções
Elementares de Processo Civil, 1979, ‘p. 4; 1. Castro Mende
s, Direito
Elementares Civil, 1980, 1, p. 33; F. Luso Soares, Direito Procei
v,çtwl
Civit, 1980, p. 24.
(7) fora deste
conceito situar-se-ão, por exemplo, os processos
de concurso para adjudicação de empreitadas ou de fornec
imentos.
(8) De igual
modo, por exemplo, procedeu o legislador no Código
Administrativo, quando dispôs, no § 6.° do artigo 256.,
que «as
certidões de pobreza e indigência são passadas gratuitamente
e isen
tas de imposto do selo»; e no Decreto-Lei n.° 47 084, de
9 de Julho
de 1966, em cujo artigo 29.°,
l.°, determinou que os processos
dc concessão de pensões de preço de sangue ou os serviço
s excepcio
nais e relevantes «são gratuitos e isentos do imposto
do
selo».
(9) As alteraç
ões introduzidas neste diploma, mesmo quanto
a
processo, pelo Decreto-Lei n.° 38/72, de 3 de Fevereiro,
não relevam
quanto ao problema em causa.
(10) Esta
tendência tem já raízes no passado, embora com
índole
diversa.
Assim, o Decreto-Lei n.° 34 800, de 31 de Julho
de 1945, o
Decreto n.° 35 953, de 18 de Novembro de 1946,
e o Decreto-Lei
n.° 43 925, de 22 de Setembro de 1961,
por exemplo, deferiram o
julgamento dos recursos previstos nos seus artigos
4.°, n.° 1, e 1.’,
respectivamente, que não envolvem matéria disciplinar,
ao Supremo
Tribunal Militar, muito embora impondo uma anóma
la homologa
ção do decidido pelos então Ministros da Guerra
ou da Marinha.
Em matéria de processo, já então se mandou seguir as
disposi
ções da legislação militar e, só na sua falta, as da
lei geral.

Este parecer foi votado na Sessão do Conselho Consu
ltivo da
Procuradoria-Geral da República de 9 de Abril de 1981.
Eduardo Augusto A rata Chaves
Rui Vieira MulIer Simões (re
lator)
Alberto Manuel Portal Tavares da Costa
Manuel António
Lopes Rocha
Abílio Padrão Gonçatves
Fernando João Ferreira
Ramos
Ireneu Cah,’al Barreto
José Joaquim de Oliveira Bran
—

—

—

—

—

—
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Veríssimo Luís Machado Mata
Antcnio Agostinho Caciro
quinho
Jotré
(tem voto de conformidade. não assina por não estar presente)
expressão
a
entender,
meu
Em
[vencido.
Narciso da CuJ?ha Rodrigues
«processos militares compreende apenas os p,ocessos forenses, isto é,
os processos da competência dos tribunais militares.
E o que resulta inequivocamente do pensamento legislativo re
constituído a partir da evo]uçào histórica dos preceitos que consa
graram a isenção do imposto.
Efectivamente, a isenção surge, pela primeira vez, na tabela apro
vada pela Carta de Lei de 24 de Abril de 1973, com a seguinte
descrição:
Os processos em qtie a fazenda nacional, o ministério
5
público, ou qualquer estabelecimnto de beneficiência ou de pie
dade for parte. Se porém em tais processos outra parte for
condenada a final, pagará o sêlo de todo o processo, excepto
se for processo de pessoa pobre ou de praça militar do exército
ou armada, julgada ante os tribunais militares.
—

—

—

—

No Regulamento cio imposto do Selo de 26 de Novembro de
1885 a descrição é semelhante:
29— Os processos em que a fazenda nacional, o ministério
público ou qualquer estabelecimento de beneficiência ou de pie
dade for parte.
Esta isenção compreende os actos e documentos emanados
ou promovidos pela fazenda nacional, ministério público ou
estabelecimentos de henificiência ou de piedade, em todos os
processos civis, criminais, fiscais e orphanologicos em que intervierem; devendo as outras partes considerar-se sujeitas ao respec
tivo sêlio, e alem d’isso pagar a final, nos casos em que houver
condemnação, o sêlio do processo que for devido, salvo sendo pes
soas pobres, verificando-se a impossibilidade de pagar por attes
tação jurada, do administrador do concelho e do parocho res
pectivo, ou sendo praças militares do exército e da armada julga
das ante os tribunais militares.
Era assim também no Regulamento de 14 de Novembro de 1W7$:
25-— Os processos em que a fazenda nacional, o ministério
público ou qualquer estabelecimento de beneficiência ou de pie
dade for parte. Se porem em taes processos a outra parte for
condemnada a final, pagará o séflo de todo o processo, excepto
se for processo de pessoa pobre, devendo n’este caso verificar-se
a impossibilidade de pagar o sêllo por attestação jurada do admi
nistrador do concelho e do parocho respectivo, ou de praça mili
tar do exercito ou armada, julgada ante os tribunaes militares.
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A descrição da
Julho de 1938, sem
teúdo. Na verdade,
quanto a processos

isenção altera-se com a Carta de Lei de 21 de
que, no entanto, se modifique o respectivo con
depois de se estabelecer a incidência do imposto
foren.vos, formula-se a seguinte isenção:

1301

44—Os processos em que a fazenda nacional, o ministério
público ou qualquer associação de socorro mútuo, estabeleci
mento de benificência ou de piedade for parte.
Esta isenção comprehende os actos e documentos emanados
ou promovidos pela fazenda nacional, ministério público ou
estabelecimentos de benificência ou de piedade, em todos os
processos civis, criminaes, fiscaes e orphno1ogicos, em que intervierem; devendo as outras partes considerar-se sujeitas ao respec
tivo sêlio, e alem d’isso pagar a final, nos casos em que houver
condemnação, o sêllo do processo que for devido, salvo sendo
pessoas pobres, verificando-se a impossibilidade de pagar por
attestação jurada do administrador do concelho e do parocho
respectivo, ou sendo praças do exercito e da armada, julgadas
ante os tribunaes militares.
A isenção é finalmente reformulada pela Carta de Lei de 23 de
Janeiro de 1092, por forma a influenciar a subsequente evolução
legislativa.
Neste diploma, em cada rubrica, descreve-se, primeiro, a inci
dência e, depois, a isenção do imposto.
Assim, no artigo 27.° estabelece-se a incidência do imposto sobre
processos forenses judiciais, fiscais, administrativos e eclesiásticos e
isenta-se, ao lado de outros (como os de inventário orfanológico até
certo valor e os de liquidação da contribuição do registo), os pio
cessos militares.
A proximidade cronológica entre as duas últimas cartas de lei e
a própria economia dos diplomas revelam que o legislador quis alar
gar a isenção a todos os processos militares forenses, em consonân
cia com o Código de Justiça Militar publicado em 1896.
Mas sempre referindo-se a processos que corriam perante os tri
bunais militares.
Os diplomas posteriormente publicados (nomeadamente os De
cretos n.°’ 1003.9, de 26 de Agosto de 1924, e 21 916, de 28 de
Novembro de 1932) não alteraram significativamente a referida for
mulação.
A designação «processos militares» constante da Tabela do Im
posto de Selo transforma-se, assim, numa expressão morta, que foi
passando de diploma a diploma.
Há, porém, que esconjurar a tentação de a ressuscitar com um
conteúdo que nunca teve.
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a do
A interpretação acolhida no parecer repousa numa ideia
que não se desenhava ao tempo
processo administrativo gracioso
da formulação da isenção e que ainda hoje não tem entre nós
expressão legislativa.
É, por outro lado, imprecisa e fluida. Além do exemplo que o
parecer teve de excepcionar (concursos para adjudicação de emprei
tadas ou de fornecimentos), muitos outros poderiam encontrar-se em
que a isenção é insusceptível de configurar-se sem que possa afastar-se a verificação de um nexo, de serviço militar (veja-se, designadamente, os casos de provimentos e de licenças de saída para o estran
geiro).
Que a isenção se não aplica ao processo administrativo gracioso
confirma-o ainda a necessidade que o Regulamento de Disciplina
Militar teve de a enunciar para o processo disciplinar.
De resto, a praxe dos serviços sempre foi no sentido da orien
tação que perfilhamos, como se pode ver de várias normas de exe
cução permanente que impõem que todas as queixas, exposições,
recursos ou quaisquer pretensões quer de militares, quer de civis,
que devam ser submetidas a despacho superior, sejam apresentadas
em papel selado (v., v. g,, as circulares n.° 1, da
ME, de 23
d Março de 1:945, e n.° 35, da 3.’/2., ME, de 15 de Novembro
de 1955, citadas em Leonel Vicente, Notas ao Radm, p. 10$, e Mário
de Figueiredo, Manual de Legislação Militar, p. 396).
A referência feita no parecer a uma tendência legislativa no sen
tido de se considerar toda a forma de actuação processual militar
como meio de actuação de justiça militar só aparentemente é actualista, pois a verdade é que o que se verifica, com a crescente pro
fissionalização dos exércitos, é exactamente o contrário: a equiparação
do estatuto das militares ao estatuto dos demais cidadãos. Situação
que as últimas reformas, designadamente as que se referem ao Re
gulamento de Disciplina Militar, ao Código de Justiça Militar e ao
Regulamento do Serviço Geral do Exército, perfeitamente exempli
ficam.
Mas esta consideração projecta-nos já para uma área em que é
d colocar o problema da própria constitucionalidade da interpreta
ção a que se chegou. A isenção do imposto em relação a actos que,
estando dentro da ideia de serviço militar, se prendem com aspectos
meramente profissionais de membros das forças armadas ou até com
interesses negociais de civis que episodicamente têm de entrar em
relação com aquele serviço pode conduzir a verdadeiras situações de
desigualdade perante a lei.
Votaríamos, pois, no sentido de que a expressão «processos mili
tares» compreende apenas os processos forenses, isto é, os processos
que correm termos nos tribunais militares, sem prejuízo das isenções
—

—
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previstas noutros diplomas, como é o caso do Regulamento de Dis
ciplina Militar].
(Este parecer foi homologado por Despacho de $. Ex. o Chefe
do Estado-Maior-General das Forças Armadas de 4 de
Junho de 182.)
Está conforme.
Procuradoria-Geral da República, 23 de Junho de 1982.—Pelo
Secretário, o Chefe de Repartição, Arsénio Augusto Martins Vaz.
(1). R.

—

II Série, n.° 229, de 20ut82.)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Amadeu Garcia dos Santos, general

Está conforme.

O Ajudante-General

Mário

firmino

Miguel, general
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N.° 11/30 DE NOVEMBRO DE 1982
Publica-se ao Exército o seguinte:
1— DECIWTOS-LEIS
CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei n.D 434-A/82
de 29 de Outubro
Considerando necessário reunir num único diploma a legislação
prevista no artigo 90.° dos Estatutos do Pessoal Civil dos Serviços
Departamentais e Estabelecimentos Fabris das Forças Armadas, apro
vados pelos Decretos-Leis n.°’ 380/82 e 381/82, de 15 de Setembro,
que resleitam aos Regulamentos Disciplinares do Pessoal Civil dos
Serviços Departamentais e Estabelecimentos Fabris das Forças Ar
madas:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
do n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo único. São aprovados, em anexo a este diploma, do qual
fazem parte integrante, o Regulamento Disciplinar do Pessoal Civil
dos Serviços Departamentais das Forças Armadas e o Regulamento
Disciplinar do Pessoal Civil dos Estabelecimentos Fabris das Forças
Armadas.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 2 de Agosto
de 1982.
Promulgado em 24 de Setembro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANEs.
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REGULAMENTO DISèWLfNAR DO PESSOAL CIVIL
DOS SERVJOSDEpÃRIATJENTAIS DAS FORÇAS ARMADAS
CAP1TULO 1
—

Princípios fundamentais
Artigo

1.0

(Responsabilidade disciplinar)
1
A apreciação da responsabilidade disciplinar do pessoal civil
dos serviços departamentais das forças armadas reger-se-á pelo dis
posto no Estatuto respectivo e no presente Regulamento.
2— A responsabilidade dísciplinar será apreciada e decidida se
gundo a lei em vigor à data da prática dos actos que a originem,
se outra mais favorável não lhe for aplicável.
Os magistrados judiciais e do Ministério Público que pres
3
tem serviço nos tribunais militares e nos demais serviços das forças
armadas excluem-se do âmbito da aplicação do precedente n.° 1
e continuam sujeitos ao respectivo estatuto especial.
4— O pessoal civil a que se refere o n.° 1 deste artigo é dis
ciplinarmente responsável, perante as forças armadas, representadas
para o efeito pela respectiva hierarquia, pelas infracções que comete.
5—É excluída a responsabilidade disciplinar do pessoal que
actue no cumprimento de ordens ou instruções a que deva obediên
cia, uma vez que, sendo caso disso, delas tenha previamente recla
mado ou exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito.
—

—

Artigo 2.°
(Infracção disciplinar)
Considera-se infracção disciplinar o facto culposo praticado
1
pelo funcionário ou agente com violação de algum dos deveres gerais
ou especiais inerentes à função que exerce.
2—A violação dos deveres, quer consista em acção, quer em
omissão, é punível independentemente do carácter material ou ima
terial dos danos e perturbações produzidas.
Tais deveres estão designadamente relacionados com o cor
3
recto exercício da função a cargo do funcionário ou agente, com
o cumprimento da missão cometida aos serviços em que o mesmo
se integre, com a inerente vinculação à organização militar que lhe
cumpre prestigiar e defender e com a preservação dos valores éticos,
a coesão, a unidade e a disciplina da instituição militar.
—

—
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4— Praticados factos que possam implicar responsabilidade dis
ciplinar do funcionário ou agente, a entidade com competência dis
ciplinar que deles tenha conhecimento e como tal os considere
determinará a instauração do respectivo procedimento.

Artigo 3.°
(Sujeição ao poder disciplinar)

1
Os funcionários e agentes ficam sujeitos ao poder disciplinar
desde a data da posse, ou, se esta não for exigida, desde a data
da entrada ao serviço, podendo no entanto ser processados por fac
tos anteriores a uma ou a outra, quando os mesmos derem origem
a procedimento criminal e o crime determinar incapacidade para
o exercício de funções públicas.
2—A exoneração ou a mudança de situação não impedem a
punição por infracções cometidas durante o exercício da função.
3 —As penas das alíneas b) a 1) do artigo lO.° serão executadas
desde que os funcionários ou agentes voltem à actividade ou pas
sem à situação de aposentados.
—

Artigo 4°
(Prescrição da responsabilidade disciplinar)
O direito de exigir a responsabilidade disciplinar prescreve
passados 5 anos sobre a data em que a falta tiver sido cometida,
salvo o disposto nos números seguintes.
2
Se o facto qualificado de infracção disciplinar for também
considerado infracção penal e os prazos de prescrição da responsa
bilidade criminal forem maiores, aplicar-se-ão à prescrição do pro
cedimento disciplinar os prazos estabelecidos no Código Penal.
3
Se antes do decurso do prazo referido no n.° 1 alguns actos
instrutórios com efectivo interesse para a marcha do processo dis
ciplinar tiverem lugar relativamente à matéria da infracção, a pres
crição contar-se-á apenas desde o dia em que tiver sido praticado
o último acto.
4—Se conhecida a fatia pela entidade competente para a ins
tauração de procedimento disciplinar a mesma não o exercer dentro
dos 3 meses seguintes, prescreverá a respectiva responsabilidade
disciplinar.
—

—

—
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(Conexões entre o ilícito criminal e disciplinar)
1 —Sem prejuízo do preceituado nos números seguintes, a res
ponsabilidade disciplinar é independente da responsabilidade críminal,
designadamente quanto ao exercício do poder disciplinar e quanto
à aplicação das penas.
A sentença criminal condenatória constituirá caso julgado
2
em processo disciplinar quanto à existência material e autoria dos
factos imputados ao funcionário ou agente.
3
A sentença criminal absolutória constituirá em processo dis
ciplinar presunção legal ilidível quanto à inexistência dos factos
imputados ou à sua prática pelos respectivos arguidos, conforme
o que haja sido julgado.
4— Quando a infracção discip]inar for também de carácter
penal, ou quando no processo disciplinar se descobrir uma infracção
penal, observar-se-á o disposto no artigo 164.° do Código de Pro
cesso Penal.
5
O despacho de pronúncia ou equivalente proferido em pro
cesso penal determina a suspensão de funções e do vencimento de
exercício, até decisão final.
6—Em processo correccional, as suspensões referidas no número
anterior só se verificarão quando o crime indiciado for algum dos
mencionados no § único do artigo 65.° do Código Penal.
7—A sentença penal transitada que condene um funcionário ou
agente como autor de um crime e que simultaneamente deva com
portar e produzir efeitos disciplinares será imediatamente executada
nessa exacta medida pela entidade disciplinar competente, sem pre
juízo, porém, da possibilidade de, em processo disciplinar, vir a ser
aplicada a pena que ao caso couber.
Para efeitos do disposto nos 3 números precedentes, cumpre
$
à secretaria do tribunal por onde corre o processo entregar ao ma
gistrado do Ministério Público, por termo a lavrar nos autos, dentro
das 24 horas seguintes ao trânsito .em julgado do despacho de pro
núncia, ou equivalente, ou da sentença, uma cópia da respectiva
peça processual, a fim de este a remeter, pelo seguro do correio,
ao serviço a que pertença o funcionário ou agente.
Aos magistrados judiciais e do Ministério Público respectivos
9
cumpre velar pela observância do preceituado no número anterior.
10—A perda de vencimento referida nos n.°’ 5 e 6 deste artigo
será reparada após o trânsito em julgado da sentença de absolvição.
—

—

—

—

—
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Artigo 6.°
(Disciplina subsidiária)
Ao processo disciplinar são subsidiariamente aplicáveis o Código
Penal, o Código de Processo Penal e seus diplomas complementares.
CAPITULO II

Recompensas, penas disciplinares e seus efeitos
SECÇÃO 1
Recompensas
Artigo 7.’
(Classes das recompensas)
As recompensas atribuíveis ao pessoal civil dos serviços depar
tamentais das forças armadas são as seguintes:
a) Louvor;
b) Licença por mérito.
Artigo 8.°
(Louvor)
1
Louvor é o elogio escrito e público dos actos praticados
ou dos comportamentos assumidos que revelem notável valor, com
petência profissional, zelo ou civismo.
2
O louvor pode ser coi2ctivo ou individual.
3
O louvor é tanto mais importante quanto mais elevada for
a hierarquia de quem o confere.
—

—

—

Artigo

90

(Licença por mérito)
1

A licença por mérito é uma lic.nça sem perda de quaisquer
dispensando do serviço efectivo, conta, para todos
os demais efeitos, como se esse serviço fosse prestado.
2—A licença por mérito premeia a prática de actos de reco
nhecido relevo que rev.lem dedicação e diligência acima do comum.
—

remunerações, que,
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3—A licença por mérito tem o limite máximo de 15 dias e,
atentas as conveniências do serviço, deve ser gozada no prazo de
ano, a partir da data em que for concedida.
4— A licença por mérito pode ser interromi ida, por imperiosa
necessidade de serviço, por quem tenha competência para a conceder.

SECÇÃO II

Penas disciplinares e seus efeitos
Artigo 1O.°

(Elenco das penas disciplinares)
1
As penas aplicáveis ao pessoal civil dos serviços departa
mentais das forças armadas são as seguintes:
—

o)
b)
e)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)

Advertência;
Repreensão escrita;
Suspensão de exercício e vencimento até 10 dias;
Suspensão de exercício e vencimento até 30 dias;
Suspensão de exercício e vencimento até 90 dias;
Suspensão de exercício e vencimento até 180 dias;
Transferência para outro local de trabalho fora do concelho;
Inactividade de 6 meses a 1 ano;
Aposentação compulsiva;
Demissão.

2— Se os funcionários ou agentes estiverem já aposentados,
observar-se-ão as seguintes adaptações:
a As penas de suspensão e de inactividade serão substituidas
pela perda de pensão por igual tempo;
b) As penas de demissão ou de despedimento determinarão a
suspensão do abono de pensão pelo período de 3 anos.
Artigo 11.0
(Advertência)
A advertência é uma admoestação verbal atinente a chamar à
ordem o infractor.

1.

Série
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Artigo 12.°
(Repreensão escrita)
A repreensão escrita é a censura formal feita pelo superior
hierárquico ao respectivo infractor em que se precisa o facto que
motivou a aplicação dessa punição, com a indicação dos deveres
violados.
Artigo 13.°
(Suspensão de exercício e vencimento)
A suspensão de exercício e vencimento consiste no afastamento
completo do serviço, com perda integral do vencimento durante o
período da pena.
Artigo 14.°
(Transferência para outro local de trabalho fora do conceifio)
A transferência consiste no
do serviço onde trabalhava e
terceiros, em lugar ou cargo,
de outro serviço sediado fora

afastamento do funcionário ou agente
na sua colocação, sem prejuízo de
igual ou equivalente, do mesmo ou
do concelho.

Artigo 15.°
(Inactividade)
A inactividade consiste no afastamento completo do serviço, com
perda integral do respectivo vencimento durante o período da pena
e ainda a perda de titularidade do respectivo lugar do quadro.
Artigo 16.°
(Aposentação compulsiva)
A aposentação compulsiva consiste na imposição da passagem
do funcionário ou agente infractor à situação de aposentado.
Artigo l.°
fDemisso)
A demissão consiste no afastamento definitivo do funcionário
ou agente do serviço, cessando o respectivo vínculo jurídico.

1. Série
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Artigo 18.°
(Registo das penas)

1 —Todas as pena.s, com excepção da advertência, serão ins
critas no registo biográfico do funcionário ou agente.
2— As amnistias não destroem os efeitos já produzidos pela
aplicação da pena nem determinam, relativamente à sanção aplicada,
o cancelamento do seu registo.
Averbada a amnistia, a pena deixa de produzir de futuro
3
Os seus efeitos legais.
—

Artigo 19.°
(Efeitos das penas)
As penas disciplinares têm unicamente os efeitos declarados
no presente Regulamento.
2—A pena de suspensão de exercício de vencimento implica
para efeitos de antiguidade e aposentação, de tantos dias
perda,
a
—

quantos tenha durado a suspensão e redução de um número de dias,
proporcional ao número de meses da pena sofrida, no gozo de

férias no ano civil imediato.
3—A pena de suspensão de exercício e vencimento de 10 a 90
dias implica, para além do efeito indicado no número anterior, a
impossibilidade de progressão e promoção durante 1 ano, contado
do termo do cumprimento da pena.
4—A pena de suspensão de exercício e vencimento superior a
2, a impossibili
90 dias implica, para além do efeito indicado no
U

dade de progressão e promoção durante 1 ano, contado do termo
do cumprimento da pena, e a transferência do funcionário ou agente,
se julgada necessária.
5 A pena de transferência implica a impossibilidade de pro
—

gressão ou promoção durante 2 anos, desde a data da sua apli
cação.
6—A pena de inactividade produz, para além dos efeitos indi

cados no n.° 2, a impossibilidade de progressão e promoção durante
2 anos, contados do termo do cumprimento da pena, e a abertura
de vaga no quadro.
Cumprida a pena de inactividade, reingressará o funcionário ou
agente na categoria, se houver vaga no quadro, ou, não existindo
vaga, ficará supranumerário, aguardando nova colocação na sua
categoria.
7 A pena de demissão importa a incapacidade de voltar a
ser provido como funcionário ou agente e a perda dos respectivos
direitos, com excepção do direito à aposentação, nos termos e nas
condições estabelecidos no Estatuto de Aposentação.
—

1. Série
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$
As penas disciplinares constantes das alíneas b) a e), in
clusive, do n.° 1 do artigo 10.0 poderão, se julgado necessário, ser
acompanhadas de mudança do funcionário ou agente para outro
local de trabalho dentro do mesmo concelho.
—

Artigo 20.°
(Unidade e selecção das penas)

Não pode aplicar-se ao mesmo funcionário ou agente mais
de uma pena disciplinar por cada infracção ou pelas várias infrac
ções acumuladas que sejam apreciadas num dado processo e seus
apensos.
2— Nos casos em que houver lugar à aplicação da pena de
aposentação compulsiva e esta se revele inviável, aplicar-se-á a pena
de demissão.
—

CAPITULO III
Competência disciplinar
Artigo 2l.°

(Competência para a atribuição de recompensa)
1 —A atribuição de louvores é da competência dos respectivos
comandantes, directores ou chefes e escalões superiores.

2
Os comandantes, directores ou chefes, brigadeiros ou contra-almirantes e escalões superiores têm competência para a concessão
da licença por mérito até 15 dias e coronéis ou capitães-de-mar-e-guerra até 10 dias.
3
O pessoal civil com a qualidade de funcionário em funções
de direcção ou chefia de órgãos ou estabelecimentos independentes
dispõe de competência para atribuir louvores e concessão de licença
por mérito a definir, caso a caso, pelos respectivos chefes de estado-maior.
—

—

Artigo 22.
(Competência para aplicação de penas)
1 —A pena da alínea a) do n.° 1 do artigo 10.0 é da compe
tência de todo e qualquer superior em relação aos seus subordinados.
2—Os comandantes, directores ou chefes de posto inferior a
coronel ou a capitão-de-mar-e-guerra têm competência até à alínea c),
inclusive, do n.° 1 do artigo 10.0
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Os comandantes, directores ou chefes com posto de coronel
3
ou capitão-de-mar-e-guerra têm competência até à alínea d), inclusive,
do n.° 1 do artigo 10.0
4
O pessoal civil com a qualidade de funcionário com fun
ções de direcção ou chefia de órgãos ou estabelecimentos indepen
dentes, para efeitos do disposto no artigo 10.0, dispõe de compe
tência disciplinar, cujos limites serão definidos, caso a caso, pelos
respectivos chefes de estado-maior.
Os comandantes, directores ou chefes, brigadeiros ou contra5
-almirantes têm competência até à alínea f), inclusive, do n.° 1 do
artigo 10.0
Os comandantes, directores ou chefes, generais ou vice-almi
rantes têm competência até à alínea g) do n.° 1 do artigo 10.°
7—As penas das alíneas Ii) a j) do n.° 1 do artigo lO.° são
da competência do Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas (CEMGFA) e dos chefes dos estados-maiores dos ramos
das forças armadas (CEMs) ou de entidade de grau hierárquico
inferior que possuam competência para admitir o respectivo pessoal.
—

—

—

—

Artigo 23.°
(Plenitude e delegação de competência)
A competência disciplinar dos superiores compreende sem
pre a atribuida aos seus inferiores hierárquicos dentro do serviço.
Os comandantes, directores ou chefes referidos nos n.°’ 2
2
a 5 do artigo 22.° podem delegar nos seus subordinados a aplicação
das penas das alíneas b) e c) do n.° 1 do artigo 10.0, em relação
ao pessoal civil na sua dependência funcional.
3
O CEMGFA e os CEMs poderão delegar, no todo ou em
parte, a sua competência disciplinar nos oficiais generais que os
coadjuvem e em quem tenham delegado competência funcional.
4—A delegação de poderes, sempre que outorgada, deverá ser
expressamente invocada nos actos praticados pelos delegados.
—

—

—

GAPITULO IV
In[racções disciplinares e penas aplicáveis
Artigo 24.°
(Faltas leves de serviço)
As penas das alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 10.0 serão apli
cadas por faltas leves de serviço e sempre no intuito de aperfeiçoa
mento do funcionário ou agente.

1. Série
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Artigo 25.°
(Negligência ou má compreensão dos deveres profissionais)
As penas das alíneas e) e d) do n.° 1 do artigo 10.0 aplicar-se-ão em geral aos casos de negligência ou má compreensão dos
deveres profissionais.
2—Estas penas serão especialmente aplicáveis aos funcionários
ou agentes:
—

a) Que, na arrumação dos livros, documentos e demais objectos

b)
e)

d)
e)

f)

que lhes estejam confiados, não observem as ordens supe
riormente estabelecidas ou que, nas tarefas a seu cargo,
cometam erros por falta de atenção ou por inobservância
das instruções existentes, se desses factos não tiver resultado
prejuízo importante para o serviço;
Que desobedeçam às ordens dos seus chefes, sem consequên
cias importantes;
Que deixem de participar às entidades competentes infracções
de que hajam tomado conhecimento no exercício das suas
funções;
Que cometam faltas de respeito, consideradas leves, para com
superiores hierárquicos ou subordinados;
Que, pelo defeituoso cumprimento ou desconhecimento das
disposições legais e regulamentares ou das ordens dos supe
riores, demonstrem falta de zelo pelo serviço;
Que nas relações entre si e com o público não usem da
devida urbanidade.
Artigo 26.°
(Faltas graves e procedimentos indignos)

1 —As penas das alíneas e) e j) do n.° 1 do artigo J0.° são
em geral aplicáveis aos seguintes casos:
a) De negligência grave e demonstrativa de falta de zelo pelo

serviço;
h) De erro grave no serviço;
e) De procedimento deliberadamente atentatório da dignidade e
prestígio cio funcionário ou agente ou da função.
2—As penas referidas neste artigo serão especialmente aplicá
veis aos funcionários ou agentes que:

a) Dentro do mesmo ano derem 15 faltas interpoladas e não

justificadas;
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b) Por falta de cuidado derem informação errada a superior
hierárquico em matéria de serviço;
c) Cometam inconfidências, se do facto não resultar prejuízo
para as forças armadas ou para terceiros;
d) Demonstrarem falta de conhecimento das normas e técnicas
essenciais, reguladoras do serviço a seu cargo, desconheci
mento esse de que haja resultado prejuízo para as forças
armadas ou para terceiros;
e) Descurarem o serviço a seu cargo, não cumprindo com opor
tunidade as obrigações que lhes estejam cometidas;
f) Desobedecerem de modo escandaloso ou em público às ordens
superiores;
g) Compareçam ao serviço em estado de embriaguês ou sob efeito
de estupefacientes ou drogas equiparadas;
h) Em serviço, ou dentro das respectivas instalações, se envolvam
em rixa;
1) Inobservem as normas sobre higiene e segurança no tra
balho.
Artigo 27.°
(Incompatibilidade com o meio)
A pena da alínea g) do n.° 1 do artigo 10. será aplicada aos
funcionários ou agentes que, havendo-se incompatibilizado ou perdido
prestígio no meio em que exerçam a sua acção, se tornem assim
elementos perturbadores ou incapazes de aí continuarem o desem
penho da respectiva função.
Artigo 28.°
(Procedimento gravemente atentatório da dignidade
e prestígio da função)
1 —A pena da alínea Ii) do n.° 1 do artigo lO.° é, em geral,
aplicável nos casos de procedimento que atente gravemente contra
a dignidade e prestígio da função.
2—A pena referida neste artigo será especialmente aplicável
aos funcionários ou agentes que:
a) Agredirem, injuriarem ou desrespeitarem gravemente, fora do
serviço, superior hierárquico, colega, subordinado ou terceiro,
por motivos relacionados com o exercício das suas funções;
bi Receberem fundos, cobrarem receitas ou recolherem verbas
de que não prestem contas nos prazos legais;

1.° Série
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c) Violarem, com culpa grave ou dolo, os deveres de isenção
e imparcialidade no exercício das suas funções;
d) Salvo nos casos previstos na lei, acumularem lugares ou cargos
públicos ou então exerçam, por si ou por interposta pessoa,
actividades privadas que se mostrem incompatíveis com o
cumprimento de deveres legalmente estabelecidos;
e) Suspendam sem motivo justificado e autorização prévia o
exercício da sua função.

Artigo 29.°
(Impossibilidade de subsistência ao serviço)
1—Ás penas das alíneas i) e j) do n.° 1 do artigo 10° são
aplicáveis, em geral, às infracções disciplinares que revelem impossi
Jidade de adaptação ou inconveniente permanência do funcionario
ou agente ao serviço.
2 —Estas penas serão especialmente aplicáveis aos funcionários
ou agentes que:
a) Agredirem, injuriarem ou desrespeitarem gravemente superior
hierárquico, colega, subordinado ou terceiro, nos locais de
serviço ou em serviço público;
b) Violarem as normas de segurança militar e o segredo pro
fissional ou cometerem inconfidências de que resultem pre
juízos materiais ou morais pata as forças armadas ou para
terceiros;
c) Em resultado do lugar que ocuparem, aceitarem, directa ou
indirectamente, de terceiros dádivas, gratificações ou percen
tagens, embora sem qualquer contrapartida aparente;
d) Comparticiparem em oferta ou negociação de emprego pú
blico;
e) Praticarem, durante o serviço, actos graves de insubordinação
ou de indisciplina ou incitarem a sua prática;
j) Praticarem, no exercício das suas funções, reiterada e deli
beradamente, actos ofensivos das instituições democráticas ou
dos simbolos nacionais.
3
A pena de aposentação compulsiva será aplicada em caso de
comprovada inaptidão profissional ou de falta de idoneidade moral
para o exercício das funções.
4
A pena de aposentação compulsiva só será aplicada veri
ficado o condicionalismo legal exigido pelo Estatuto da Aposen
tação.
—

—
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5
A pena de demissão será sempre aplicada aos funcionários
ou agentes que:
—

a) Voltarem a incorrer na infracção prevista na alínea d) do
do n.° 2 do artigo anterior;
b) Participarem dolosamente pretensa infracção discíplinar de
algum funcionário ou agente, determinando a aposentação
compulsiva ou demissão deste;
e) Forem encontrados em alcance ou desvio de dinheíros pú
blicos ou tiverem furtado bens;
d) Tomarem parte ou interesse, directamente ou por interposta
pessoa, em qualquer contrato celebrado ou a celebrar com
as forças armadas;
e) Praticarem ou tentarem praticar qualquer acto que atente
gravemente contra os superiores interesses do Estado, de modo
que se mostre incompatível com a sua permanência ao ser
viço;
f) Abandonarem o lugar.
Artigo 30.°
(Aplicação e graduação das penas)
1
Na aplicação das penas atender-se-á à tipificação para o
efeito estabelecida, à categoria do funcionário ou agente, ao grau
de culpa, à respectiva personalidade, à natureza do serviço e, de
um modo geral, a todas as circunstâncias em que a infracção tiver
sido cometida.
2— A pena pode ser atenuada ou agravada quando ocorram
circunstâncias para o efeito enunciadas no Regulamento Disciplinar
que alterem substancialmente a culpa do arguido ou o significado
da infracção.
—

Artigo 31.°
(Circunstâncias atenuantes)

São circunstâncias atenuantes especiais da infracção disciplinar:
a) A prestação de mais de lO anos de serviço com exemplar
comportamento e zelo;
h) A confissão espontânea da infracção;
e) A prestação de serviços relevantes à Pátria e a actuação com
mérito na defesa da liberdade e da democracia;
d) A provocação;
e) O acatamento bem intencionado dc ordem de superior hie
rárquico, nos casos em que não fosse devida obediência.

1. Série
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Artigo 32.°
(Circunstâncias agravantes)
1
plinar:

—

São circunstâncias agravantes especiais da infracção disci

a) A vontade determinada de, pela conduta seguida, produzir
resultados prejtidiciais ao serviço público ou ao interesse
geral, independentemente de estes se verificarem;
b) A produção efectiva de resultados prejudiciais ao serviço ou
ao interesse geral, nos casos em que o infractor devesse
prever essa consequência como efeito necessário da sua con
duta;
c) A premeditação;
d) O conluio com otitros indivíduos para a prática da infrac
çao;
e) O facto de ser cometida durante o cumprimento da pena
disciplinar ou enquanto decorrer o período de suspensão da
pena;
1) A reincidência, ainda que de natureza diferente;
g) A acumulação de infracções.
2—A premeditação consiste no desígnío formado 24 horas antes,
peio menos, da práfica da infracção.
3
A reincidência dá-se quando a infracção é cometida antes
de decorrido 1 ano sobre o dia em qu tiver findado o cumprimento
da pena imposta por virtude de infracção anterior.
4
A acumulação dá-se quando 2 ou mais infracções são come
tidas na mesma ocasião ou quando i é cometida antes de ser punida
a anterior.
—

—

Artigo 33.°
(Circunstâncias dirimentes)
São circunstâncias dirimentes da responsabilidade disciplinar:
a) A coacção física absoluta;
1,) A privação acidental e involuntária do exercício das faculda
des intelectuais no momento da prática do acto ilícito;
e) A legítima defesa própria ou alheia;
LI) A inexigibilidade de conduta diversa;
e) O exercício de um direito ou o cumprimento de um dever.
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Artigo 34.°
(Suspensão das penas)
1 —A pena de repreensão escrita poderá, atento o grau de
culpabilidade, o comportamento do arguido e as demais circunstâncias
d infracção, ser aplicada com suspensão do respectivo registo.
2—As penas das alíneas c) a li) do n.° 1 do artigo 1O.° podem
também ser suspensas uma vez ponderados os factores a que o

número precedente manda atender, por despacho do CEM respec
tivo.
3

—

O tempo de suspensão da pena não será inferior a 1 ano

nem superior a 3, cantando-se estes prazos desde a data da noti
ficação ao arguido da respectiva decisão definitiva.
4—A suspensão caducará, uma vez que, no decurso do res
pectivo prazo de suspensão, o funcionário ou agente venha a ser
novamente punido disciplinarmente.
A faculdade referida no precedente n.° 2 não pode ser
5
delegada.
—

Artigo

350

(Prescrição das penas)
Sem prejuízo do disposto do n.° 3 do artigo 3.°, as penas dis
ciplinares prescrevem nos prazos seguintes, contados da data em que
a decisão se tornou irrecorrivel:
a) 6 meses, para as penas de repreensão escrita:
b) 3 anos, para as penas de suspensão de exercício e vencimento,
transferência e inactividade;
c) 5 anos, para as penas de aposentação compulsiva e demissão.
CAPITULO V
Processo disciplinar
SECÇÃO 1
Disposições gerais
Artigo 36.°
(Forma de processo)
O processo disciplinar pode ser comum ou especial.
O processo especial aplica-se aos casos expressamente desig
nados neste Regulamento; o processo comum, a todos os casos a
1
2

—

—

que não corresponda processo especial.

1. Série
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3
Os processos especiais regulam-se pelas disposições que lhes
são próprias e, na parte nelas não previstas, pelas disposições res
peitantes ao processo comum.
4— ‘Nos casos omissos, pode o instrutor adoptar as providências
que se lhe afigurarem convenientes para a descoberta da verdade,
em conformidade com os princípios gerais do direito processual
penal.
—

Artigo 37.°
(Simplicidade e celeridade processual)
1 —A forma dos actos, quando não esteja expressamente esta
belecida neste Regulamento, ajustar-se-á ao fim que se tem em vista
e limitar-se-á ao indispensável para atingir essa finalidade.
2— Ao instrutor cumpre assegurar o rápido e regular andamento
do processo, recusando o que for impertinente, inútil ou dilatório
e ordenando o que for necessário para a sua pronta tramítação.
3
O instrutor poderá ordenar oficiosamente as diligências e
actos necessários à descoberta da verdade.
—

Artigo

38.0

(Caracter confidencial do processo)
O processo disciplinar é de natureza confidencial até à
1
acusação.
2—Após o processo haver deixado de ser confidencial, seá
permitida a passagem de certidões, destinadas à defesa de legítimos
interesses, em face de requerimento fundamentado do arguido ou
seu representante em que se especifiquem os fins a que as mesmas
se destinam. Para além disso o instrutor poderá, oficiosamente e
em qualquer fase, ordenar a extracção das certidões que interessem
à eventual instauração de novos processos.
3
A passagem das certidões atrás referidas somente pode ser
autorizada pela entidade que dirige a investigação e até à conclusão
desta.
No despacho que autoriza a passagem das certidões pode proi
bir-se, sob pena de desobediência, a publicação das certidões pas
sadas.
4
O arguido poderá fazer-se assistir, aquando do seu interro
gatório e mesmo na fase referida no n.° 1, do defensor que nomear.
5—Todos os intervenientes no processo devem guardar sigilo
sobre o que dele constar, sem prejuízo do exercício dos direitos e
cumprimento dos demais deveres que a lei lhe atribua.
—

—

—
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6—A divulgação da matéria abrangida pelo carácter confiden
cial ou pela obrigação de sigilo constitui infracção disciplinar puní
vel nesse processo ou em processo a instaurar por esse facto.

Artigo 39.°

(Carácter verbal ou escrito do processo)
1—As penas das alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 1O.° poderão
ser aplicadas sem dependência do processo escrito, mas sempre após

audiência do arguido.
2—A requerimento do arguido será lavrada acta da audiência
referida no número anterior, na presença de 2 testemunhas indicadas
por aquele.
3
O funcionário ou agente poderá reclamar das penas apli
cáveis nos termos do artigo 69.° deste Regulamento.
4—As demais penas disciplinares serão sempre aplicadas depois
de apuramento dos factos em processo disciplinar escrito.
—

Artigo 40.°

(Competência para a instauração do processo)
São competentes para mandar instaurar processo disciplinar
referidas nos artigos 22.0 e 23.° que superintendem no
entidades
as
serviço em que o arguido exerça ou haja exercido funções à data
da prática da infracção.
2— Em qualquer caso, Os superiores hierárquicos poderão avocar
a competência dos seus subordinados.
—

Artigo 41.’
(Arguido exercendo funções em vários departamentos)
1
Quando um funcionário ou agente desempenhar funções em
vários departamentos, por acumulação ou inerência legal, e lhe for
instaurado processo disciplinar num deles, será o facto imediatamente
comunicado aos demais departamentos, de igual modo se procedendo
em relação à decisão proferída.
—

2—Se antes do julgamento do processo forem instaurados novos
processos disciplinares ao mesmo funcionário ou agente nos outros
departamentos, serão todos eles apensos ao primeiro, ficando a sua
instrução a cargo de um instrutor, nomeado superiormente pelos
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responsáveis dos vários departamentos interessados, pertencendo igual
mente a estes, também em conjunto, o julgamento do processo.

Artigo 42.

(Regime de nulidades)
1
insuprível a nulidade resultante de falta de audiência do
arguido prevista nos artigos 39.° ou 58.
2—As restantes nulidades consideram-se supridas se não forem
reclamadas pelo arguido até à decisão final.
3
Do despacho do instrutor que indefira o requerimento de
—

quaisquer diligências probatórias, consideradas pelo arguido indis
pensáveis para a descoberta da Vefdade, cabe recurso hierárquico,
a interpor no prazo de 5 dias, para a entidade que manda ins
taurar o processo.
4—Sem prejuízo da possibilidade de o instrutor reparar a sua
anterior decisão de indeferimento, o recurso previsto no número
anterior subirá imediatamente nos próprios autos, considerando-se
procedente se, no prazo de 5 dias, não for proferida decisão que
expressamente lhe negue provimento.
5—A decisão que negue provimento ao recurso previsto no
número anterior só pode ser impugnada contenciosamente no recurso
interposto da decisão final.
Artigo 43.°

(Isenção de custas e selos)
Nos processos de inquérito, sindicâncias, disciplinares e de revisão
não são devidas custas e selos.
Artigo 44.°
(Repercussões da pendência do processo)
1

—

Quando o funcionário ou agente seja arguido em processo

disciplinar, será admitido a concurso a que tenha direito a con
correr, mesmo que preventivamente suspenso.
2—A mesmo doutrina se observará, na parte aplicável, em

quaisquer outros casos de mudança de situação do funcionário ou
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SECÇÃO II

Processo disciplinar comum
SUBSICÇÃO 1
Disposição inicial
Artigo 45.°
(Prazo de instrução do processo)

A instrução do processo disciplinar deve iniciar-se, salvo prazo
mais curto expressamente estabelecido pela entidade que o mandou
instaurar, no prazo máximo de 10 dias, contados da data do des
pacho le instauração, e ultimar-se no prazo de 45 dias, só podendo
ser excedido este prazo mediante despacho da entidade que tiver
de proferir a decisão.
$UBSE(ÇÃO II
Instrução do processo até à acusação

Artigo 46.°
(Participação da infracção)

1 —Todos os que tiverem conhecimento de que um funcionário
ou agente praticou infracção disciplinar deverão comunicá-la a qual
quer superior hierárquico do arguido.
2—As participações ou queixas verbais serão sempre reduzidas
a auto pelo funcionário ou agente que as receber.
As participações ou queixas serão imediatamente remetidas
3
à entidade competente para instaurar o processo disciplinar, quando
se verifique que a entidade que recebeu as participações ou queixas
não possui tal competência.
4— Quando se concluir que a participação é infundada e dolo
samente apresentada no intuito de prejudicar o funcionário ou agente,
haverá lugar a procedimento disciplinar contra o participante, se
este for também funcionário ou agente. Se a participação contiver
ainda matéria difamatória ou injuriosa para o participado, deverá
o facto ser denunciado criminalmente.
—

1.a Série
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Artigo 47.°
(Auto de notícia)
1
A entidade que presenciar a prática de qualquer infracção
disciplinar nos serviços sob a sua responsabilidade levantará ou
mandará levantar auto de notícia, o qual mencionará os factos que
constituírem infracção disciplinar, o dia, hora, local e circunstâncias
em que foi cometida, nome e demais elementos de identificação do
funcionário ou agente arguido, da entklade que a presenciou e
promoveu, o estabelecimento de auto e, sendo isso possível, de,
pelos menos, 2 testemunhas que possam depor sobre esses factos
e. havendo-os, os documentos, ou suas ápias autênticas, que pos
sam demonstrar a ocorrência dos factos participados.
2
O auto a que se refere o número anterior deverá ser assi
nado pela entidade que o levantou ou mandou levantar, pelas teste
munhas e pelo funcionário ou agente arguido, se o quiser assinar.
Poder-se-á levantar 1 único auto pelas diversas infracções
3
disciplinares cometidas na mesma ocasião ou relacionadas umas com
as outras, ainda que sejam diversos os seus autores.
4—Os autos levantados nos termos deste artigo serão imesiia
tamente remetidos à entidade competente para instaurar o processo
disciplinar.
—

—

—

Artigo 48.°
(Valor probatório do auto de notícia)
Os autos levantados nos termos do artigo precedente, desde que
tenham a indicação de 2 testemunhas, fazem fé, até prova em con
trário, unicamente. quanto aos factos presenciados pela entidade que
os levantou ou mandou levantar, mas a entidade competent para
instaurar o processo disciplinar ou o instrutor que vier a ser nomeado
ordenará a produção de quaisquer diligências que julgue necessárias.

Artigo 49.°
Unidade do processo disciplinar)
Para todas as infracções cometidas por um funcionário ou
agente será organizado 1 só processo disciplinar, mas tendo-se ins
taurado diversos, serão apensos àquele que primeiro tiver sido ins
taurado.
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Artigo 50.°
(Decisão sobre a instauração de procedimento disciplinar)
1
Logo que recebdo o auto, participação ou queixa, deve a
entidade competente para instaurar processo disciplinar decidir se
há lugar ou não a procedimento disciplinar.
2—Se aquela entidade entender que não há lugar a procedi
mento disciplinar, mandará arquivar o auto, participação ou queixa;
caso contrário, instaurará ou determinará que se instaure processo
disciplinar.
No caso de •a infracção indiciada corresponder em abstracto
3
pena que exceda a sua competência, ainda que entenda que não
há lugar a procedimento disciplinar, deverá sujeitar o assunto à
decisão da entidade para tal efeito competente.
—

—

Artigo 51.°
(Nomeação de instrutor)
A entidade que instaurar processo disciplinar deve nomear
um instrutor, escolhido em princípio de entre os oficiais, funcio
nários ou agentes do mesmo comando, direcção, chefia, serviço ou
estabelecimento e de nível superior ou equivalente ao do arguido,
mas, neste caso, mais antigo.
2—Os CEMs podem nomear para instrutor do processo um
oficial, funcionário ou agente pertencente ao departamento, estabe
lecimento ou serviço diferente do do arguido.
3
O instrutor pode escolher escrivã.o da sua confiança, cuja
nomeação compete à entidade que o nomeou, e, bem assim, requi
sitar a colaboração de quaisquer técnicos cuja cooperaçào repute
necessária.
—

—

4—As funções de instrutor e escrivão preferem a quaisquer
outras que os nomeados tenham a seu caigo, pocrendo determinar-se, quando tal seja exigido pela natureza ou complexidade do pro.
cesso, que aqueles fiquem exclusivamente adstritos àquelas funções.

Artigo 52.°

(Providências cautelares)
Compete ao instrutor tomar desde a sua nomeação as provi
dências adequadas para que não se possa alterar o estado dos
factos e dos documentos ou livros em que se descobriu ou se pre

sume existir alguma irregularidade, nem subtrair as provas desta.

1’
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.°

(Suspensão preventiva do arguido)
1
Os funcionários e agentes podem. mediante despacho fun
damentado da entidade competente para instaurar processo disci
plinar, por sua iniciativa ou sob proposta do instrutor, ser preven
tivamente suspensos do exercício das suas funções até decisão do
processo, por prazo não superior a 90 dias, sem perda do ven
cimento da categoria.
2—A suspensão preventiva só deverá ser determinada quando,
atentas a natureza e circunstâncias da infracção, uma tal medida
for imposta por conveniência de serviço ou se revele necessária
para o apuramento da verdade e das responsabili’dades.
3
Ordenada a suspensão preventiva, a mesma deverá ser ime
diatamente comunicada às entidades mencionadas no n.° 5 do ar
tigo 22.° que superintendam no respectivo serviço, a fim de serem
por estas confirmadas ou revogadas no prazo máximo de 5 dias.
4
O prazo referido no n.° 1 deste artigo pode ser prorrogado
até 180 dias mediante despacho do QEMGFA ou dos CEMs res
pectivos.
5
A perda do vencimento de exercício resultante da suspensão
preventiva será reparada ou levada em conta na decisão final do
processo.
—

—

—

—

Artigo

540

(Autuação e início da instrução)
1
O instrutor fará autuar o despacho com o auto, participa
ção, queixa ou documento de remessa que o contém ou a que
respeita e procederá à instrução ouvindo o participante, as teste
munhas por este indicadas e as demais diligências que possam
esclarecer a verdade e fazendo juntar aos autos o certificado de
registo disciplinar do arguido.
2—O instrutor deverá ouvir o arguido, a requerimento deste
ou sempre que o entender conveniente, até se ultimar a instrução,
e poderá também acareá-lo com as testemunhas ou com os par
ticipantes.
Durante a fase de instrução do processo, poderá o arguido
3
solicitar do instrutor que promova quaisquer diligências para que
tenha competência.
4
As 4iligências que tiverem de ser feitas fora da localidade
onde ocorrer o processo disciplinar podem ser requisitadas aos orga
nismos militares aí instalados ou, na sua falta, à respectiva autoridade
policial ou administrativa.
—

—

—
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5— Quando o arguido seja acusado de incompetência profissio
nal, poderá o instrutor determinar a execução de quaisquer traba
lhos, segundo programa traçado por 2 peritos, que depois darão
os seus laudos sobre as provas prestadas e a competência do arguido.
6— Os peritos a que se refer o nttmero anterior serão indicados
pela entidade que tiver mandado instaurar o processo disciplinar,
e os trabalhos a fazer pelo arguido serão da natureza dos que
habitualmente competem aos funcíonários ou agentes do mesmo
serviço e categoria.
Artigo 550

(Número de testemunhas)
1
Na fase de instrução do processo o alúmero anterior de
testemunhas é ilimitado.
2— Quando o instrutor julgue suficiente a prova produzida
poderá indeferir ou dispensar a inquirição de quaisquer outras tes
temunhas.
Artigo 56.°
—

(Outros tennos do processo escrito)
1
No processo escrito, bem como nos requerimentos a ele
respeitantes, será usado papel comum de 25 linhas e marginado.
2— 1kderão Ser utilizadas nos vários actos do processo folhas
impressas de modelo aprovado pelo CEMGFA e cEMs compe
tentes.
3
O processo devierá ser perfeitamente legível e de preferência
dactilografado.
4— Os espaços que não forem preenchidos deverão ser tran
cados.
5
Os autos ão deverão conter entrelinhas, rasuras ou emendas
que não sejam ressalvadas.
6— Só poderão usar-se abreviaturas e siglas que tenham signi
ficado notoriamente conhecido e unívoco.
7
As datas e os números que tenham importância ou que
tenham sido rasurados ou emendados deverão ser escritos por extenso.
$
Cada urna das peças do processo deverá ser rubricada,
em tódas as folhas, pelas pessoas que o assinarem.
—

—

—

—

—

Artigo 57.°

(Relatório ou artigos de acusação)
Conluída a instrução, se o instrutor entender que os factos
1
constantes dos aut!os não constituem infracço disciplinar, que não
foi o arguido o agente da infracção ou que não é de exigir res
—
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ponsabilidade disciplinar, por virtude de prescrição ou osetro motivo,
elaborará no prazo de 5 dias o seu relatório e remetê-lo-á imedia
tamente, com o respectivo processo, à entidade que o tiver mandado
instaurar, pr.opondo que o mesmo se arquive.
2—No caso contrário, deduzirá a acusação no prazo de 10 dias.
3
A acusação deverá conter a narração discriminada e arti
culada dos factos integrantes da infracção, a indicação das circuns
tãncias de tempo, modo e lugar da sua prática, a enumeração das
demais circunstâncias que integrem atenuantes e agravantes e conter
ainda a explicitação dos preceitos legais respectivos e penas apli
cáveis.
4
Se o processo disciplinar tiver por base um auto de nuticia
levantado nos termos do artigo 47.° e nenhumas diligências se jus
tifiquem ou tiverem sido ordenadas, o instrutor deduzirá também
a acusação do arguido ou arguidos, nos termos do número prece
dente, no prazo de 48 horas, contaklo do inicio da instrução.
—

—

SUBSECÇÃO III
Defesa do arguido
Artigo 58.°
(Remessa dos artigos de acusação)

1
Da acusação extrair-se-á cópia, no prazo de 4$ horas, a
qual será entregue ao arguido, mediante notificação pessoal, ou,
não sendo ossíve1, por carta registada com aviso de recepção, ou
ainda, sendo inviável qualquer das duas formas anteriores e haven
do-se esgotado os meios normais utilizáveis para a fl’ia utilização,
por edital afixado à porta dos serviços onde o arguido tenha sido
a sua última colocação, marcando-se ao mesmo um prazo, de 10
a 20 dias, para apresentar a sua defesa escrita.
2—Quando o processo seja complexo, pelo número e natureza
das infracções ou por abranger vários arguidos, poderá o ins;trutor
conceder prazo superior ao do n.° 1 deste artigo, até ao limite de
45 dias, depois de autorizado pela entidade que o haja nomeado.
3
No caso de notificação por edital, o prazo de defesa não
será inferior a 20 dias e contar-se-á após o termo da dilação de
lO dias sobre a data da afixação dos éditos,
—

—

Artigo 59.°
(Nomeação de representante ou curador)
1
Se o arguido estiver impossibilitado de prover à sua defesa,
por motivo de doença ou incapacidade física, devídamente compro
vadas, poderá nomear um representante especialmente mandatado
para esse efeito.
—
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2— No caso de o arguido não poder exercer o direito referido
no número anterior, o instrutor imediatamente lhe nomeará um
curador, preferindo a pessoa a quem competiria a tutela, nos ter
mos da ]‘ei civil, em caso de interdição.
3
O incidente de rsomeação de curador referido no número
precedente pode ser suscitado pelo arguido, por familiar do arguido
ou, oficiosamente, pelo próprio instnitor, mas a sua nomeação só
se deverá efectivar após a realização dos exames e demais dili
gências de prova qu evidenciam a necessidade da sua Oonstituição.
—

4— Deduzido o incidente, suspendem-se os demais termos do
processo disciplinar até à resolução do referido incidente.
5
A nomeação de curador é restrita ao respectivo processo
disciplinar.
6—O representante e o curador podem usar de todos os meios
de defesa facultados ao arguido.
—

Artigo 60.°
(Constituição de defensor)
O atguido ou o seu representante ou curador, referidos
n artigo anterior, podem escolher um defensor que os assista na
crganização da respectiva defesa.
2—A escolha do defensor terá de ser feita entre o pessoal
militar e civil que presta serviço no comando, direcção ou chefia,
onde o arguido esteja colocado, com excepço do pessoal da res
pectiva assessoria jurídica da secção de justiça e disciplina, quando
as houver.
3
O defensor está vinculado à obrigação do sigilo.
—

—

Artigo 61.°

(Exame do processo e defesa)
Durante o prazo para a apresentação da defesa pode o
arguido ou ‘o seu representante ou curador, assistidos do defensor
constituído, examinar o processo no serviço durante as horas nor
mais de expediente.
—

O processo nunca poderá ser confiado para exame fora do
2
serviço.
A resposta ou defesa, elaborada com a eventual colabora
3
ção do defensor, deve ser assinada pelo arguido, ou respectivo fepre
—

—

sentante ou curador, e ser apresentada no local ‘onde o processo tiver
sido instaurado.
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4—Com a resposta. deve o arguido apresentar o rol de teste
munhas, juntar os documentos e requerer também quaisquer dili
gências, podendo, em despacho fundamentado do instnitor, ser
recusados os meios de prova manifestamente impertinentes e des
necessários.
5 Não podem ser inquiridas mais de 3 testemunhas por cada
facto.
6— As testemunhas só podem depor sobre os factos alegados
na defesa para que forem precisamente indicadas na resposta.
A inquirição das testemunhas efectuar-se-á em regra no
7
local onde corra o processo; entretanto, e relativamente às teste
munhas residentes fora •do respectivo conceifio, cuja audição seja
requerida para a área da sua residência, a sua inquirição deverá
em regra ter lugar na sede da entidade que vier a ser deprecada.
8
A entidade depreca’da a quem, nos termos d’o número ante
rior, for solicitada a inquirição, poderá designar um instrutor ad hoc
para o acto requerido.
—

—

—

Artigo 62.°
(Termos da resposta. Efeitos da sua falta)
—Na resposta deve o ar&uido expor com clareza, concisão
e correcção os factos e as razões da sua defesa.
2— Quando a resposta revelar infracções estranhas à acusação
e que não interessem à defesa, será autuada e dela se extrairá cer
tidão, que será considerada como participação para efeitos do novo
processo.
3
A falta não justificada de resposta, dentro do prazo mar
cado, vale como efectiva audiência do arguido para todos os efeitos.
—

Artigo 63,°
(Inquirição das testemunhas e produção
de outras diligências de prova)
O instrutor deverá inquirir as testemunhas e reunir os de
mais elementos de prova indicados pelo arguido no prazo máximo
de 20 dias, o qual poderá ser prorrogado por despacho fundamen
tado, até 40 dias, quando tal o exigirem as diligências previstas no
n.° 7 do artigo 61.°
2— Finda a produção da prova oferecida pelo arguido, podem
ainda ordenar-se, em despacho fundamentado, novas diligências que
se tornem indispensáveis para o completo esclarecimento da verdade.
—
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SUBSECÇÃO IV
Decisão disciplinar e sua execução
Artigo 64.°
(Relatório do instrutor)
1

—

Finda a instrução do processo, o instrutor elaborará, no

prazo de 5 dias, um relatório completo e conciso, donde conste
a existência material das faltas, da sua qualificação e gravidade,
importâncias que porventura haja a repor e seu destino, e bem
assim a pena que enten!der justa ou a proposta para que os autos
se arquivem por ser insubsistente a acusação.
2— Quando a complexidade do processo o exigir, a entidade
a quem deva incumbir a decisão poderá, a pedido do instrutor,
prorrogar o prazo fixado no número anterior até ao limite total de
20 dias.
3
O processo, depois de relatado, será remetido, no prazo
máximo de 24 horas, à entidade que o tiver mandado instaurar, a
—

qual, se não for competente para o decidir, enviá-lo-á, dentro dos

5 dias subsequentes, a quem deva proferir a decisão.
Artigo 5.°
(Exame e decisão)
A entidade competente examinará o processo, ponderará,
concordando ou discordando, as conclusões do relatório, ordenará,
se o entender necessário, a realização, dentro do prazo que marcar,
—

de quaisquer novas diligências e, após isso, decidirá.
2—A mesma entidade poderá antes da decisão solicitar parecer
à entidade sua subordinada, especialmente qualificada para o efeito,
devendo este parecer ser prestado no prazo de 10 dias.
3 —Sempre que a decisão proferida se não conforme com o
parecer referido no n.° 2 ou, na inexistência deste, com a proposta
formulada no relatório do instrutor, a mesma terá de ser funda
mentada.
Artigo 66.°

(Casos de co-responsabilidade disciplinar)
1
Quando vários funcionários ou agentes, embora de diversos
serviços, pertençam ao mesmo departamento das forças armadas,
sejam arguidos do mesmo facto qu factos entre si conexos, a enti
—

I Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 11

1333

dade que tiver competência para punir o funcionário ou agente de
maior categoria decidirá também em relação a todos os demais
arguidos.

2
Se os arguidos pertencerem a departamentos diferentes das
forças armadas, a decisão pertencerá às entidades mencionadas no
artigo 41.°
—

Artigo 6.°
(Notificação da decisão)
1
Independentemente da sua publicação em ordem de serviço,
a decisão será directamente comunicada ao arguido, seu represen
tante ou curador.
2— A entidade que tiver decidido o processo poderá autorizar
que a notificação ao arguido seja protelada pelo prazo máximo de
30 dias, se se tratar de pena que implique suspensão do exercício
de funções por parte do infractor, desde que da execução da reso
lução disciplinar resulte para o serviço inconveniente mais grave
do que o decorrente da permanência no desempenho do cargo do
funcionário ou agente punido.
—

Artigo 68.°
(Início de produção dos efeitos das penas)
1 —A pena disciplinar começa a produzir os seus efeitos legais
no próprio momento da notificação ou, não podendo tal notificação
ser efectivada, 10 dias após a sua publicação em ordem de serviço.
2—A vacatura do lugar ou cargo, em consequência da apli
cação das penas de demissão, aposentação compulsiva e transferência,
será publicada na 2. série do Dicírk) da Repóhtic-a.
SUBSECÇÃO V
Reclamações, recursos, revisão e reabilitação
Artigo 69.°
(fundamentos da reclamação)
O funcionário ou agente punido disciplinarmente poderá recla
mar nos seguintes casos:
a) Quando julgue não haver cometido a falta;

b) Quando tenha sido usada competência disciplinar não con
ferida por este Regulamento;
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c) Quando o reclamante entender que o facto que lhe é imputado
não é punível por este Regulamento;
ri) Quando a descrição da infracção não corresponder ao facto
praticado.
Artigo 70.”

(Formas e prazo de reclamação)
—

A reclamação deve ser singular e dirigida pelas vias com

petentes à entidade que impôs a pena, no prazo de 5 dias contados
daquele em que foi notificado da decisão.
2—A entidade referida no número anterior conhecerá das

reclamações que lhe forem dirigidas. procedendo ou mandando pro
ceder a averiguações sobre os seus fundamentos, no caso de não
ler havido processo escrito; tendo-o havido, as mesmas averiguações
só serão necessárias se a reclamação incidir sobre matéria nova.
As averiguações a que se refere o número anterior seguem
3
a forma do processo escrito.
4— A reclamação e o processo respeitante às averiguações serão
apensos ao processo disciplinar, no caso previsto na segunda parte
do n.° 2 deste artigo.
—

Artigo 71.°
(Fundamentos do recurso hierárquico)
1 —Das decisões que julguem no todo ou em parte ímproce
dentes as reclamações e que sejam recorríveis, bem como das de

cisões dos instrutores que não sejam de mero expediente e que
também sejam, nos termos do presente Regulamento, recorríveis,
pode recorrer-se hierarquicamente até aos C.EMs, uma vez que a
decisão profer ida ou a acusação notificada aplique ou preveja a
aplicação de pena superior à da alínea d) do n.° 1 do artigo 10.”
2— São hierarquicamente irrecorriveis, em matéria disciplinar,
as decisões dos ÇEMs.
3 —Salvo se outro prazo for espressamente previsto neste Re
gulamento, o recurso hierárquico interpõe-se no piazo de 10 dias,
contados da notificação da decisão proferida.
4—Com o requerimento de interposição de recurso deve o
recorrente juntar quaisquer meios de prova ou documentos que
entenda conveniente e que não pudessem ter sido utilizados ante
riormente.

5—A interposição de recurso hierárquico suspende a execução
da decisão disciplinar condenatória até à decisão definitiva do recurso.
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Artigo 72.°
(Accionamento de recurso hierárquico)
1
Os recursos das decisões finais sobem imediatamente e nos
próprios autos.
2—Os recursos das decisões que não ponham termo ao pro
cesso só subirão com a decisão final se dela se recorrer, salvo se,
ficando retidos, perderem por esse facto o seu efeito útil.
3
Logo que o recurso haja de subir à entidade, remetê-lo-á
ao superior hierárcijtico competente, acompanhado de todo o pro
cesso e de uma informação que detalhará os fundamentos da decisão
proferida.
4—Se o superior hierárquico a quem for dirigido o recurso
se não reconhecer competente para o apreciar, promoverá a sua
remessa à entidade para o efeito competente.
5 Se ‘o superior hierárquico a quem for dirigido o recurso
se ulga’r competente para o apreciar, mandará proceder, se o enten
der necessário, a quaisquer •novas diligências que repute indispen
sávei para o apuramento da verd&de.
6—A escolha do instrutor, a designar para um tal efeito, obe
decerá ao critério enunciado no artigo 5l.° e as diligências realizadas
serão reduzidas a escrito.
7—Entre as diligências a realizar contar-se-ão a audiência do
recorrente e da entidade recorrida.
Findas as diligências in’dispensávei, o instrutor fará os res
8
pectivos autos conclusos à entidade que o tiver nomeado, acompa
nhados de um relatório circunstanciado onde exporá os factos
averiguados e o seu parecer sobre os mesmos e os fundamentos de
recurso.
—

—

—

—

Artigo 73.°
(Decisão de recurso hierárquico e sua recorribilidade
hierárquica)
1 —A entidade a quem caiba julgar o recurso decidirá se o
mesmo procede através de ‘despach fundamentado, exarado no pró
prio processo, podendo revogar, alterar ou manter a dcisão recor
rida, no td’o cva em parte.
2— A Idecisão de um dado recurso hierárquico é susceptível
de novo recurso hierárquico até ue se obtenha decisão liierarquica
mente irreco’r’rível, observando-se para o efeito, e com as necessárias
adaptações, o disposto nos artigos precedentes.

1.0 Série
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Artigo

7400

(Recurso contencioso)
Das decisões definitivas e executórias dos OEMs que apli
quem ou sancionem penas disciplinares cabe recurso contencioso,
nos termos gerais.
2—A tramitação de um tal recurso obedecerá ao regime vigente
para o pessoal militar quanto ao recurso contencioso em matéria
disciplinar.
—

Artigo 75.°
(Revisão
A revisão dos processos disciplinares é admitida a todo o
tempo, quando se verifiquem circunstâncias ou meios de prova sus
ceptíveis de demonstrar a inexistência dos factos que determinaram
a condenaçãb e que não pudessem ter sido utilizados pelo arguido
no processo disciplinar.
2— A revisão pode conduzir à revogação ou alteração da
decisão proferi.da no processo revisto, não podendo ser agravada
a pena.
3
A revisão não pôde ser pedida mais de uma vez pelos
mesmos fuodamentos de facto.
4—O interessado na revisão de um processo disciplinar ou o
seu representante ou herdeiro apresentará nesse sentido requerimento
endereçado ao CEM competente. devendo dele constar o seguinte:
—

—

a) Identificação do processo a rever;
b) Enumeração expressa d’as circunstâncias ou meios de prova
em que fundamenta o pedido;
e) Junção dos documentos disponíveis e peddo de prazo para
a junção dos que ‘não possam desde Jogo ser juntos;
d) Pedido de ‘realização das demais diligências que considere
úteis pala prova das suas alegações.
Recebido o requerimento, o CEM competente resolverá no
5
prazo de 30 dias sobre se deve ou não ser concedidx a revisão
do processo
6— Do despacho que não ,conceda a revisão cabe recurso con
tencioso a ser processado nos termos d’o artigo
7—A concessão de revisão não suspende o cumprimento da
pena.
8—Se for concedida a revisão, será esta apensa ao processo
disciplinar, nomeando-se instrutor diferente do primeiro, que mar
cará ao interessado prazo não inferior a 10 nem superior a 20
—

74•0
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dias para responder por escrito aos artigos de acusação constantes
do processo ‘a rever, seguindo-se os demais termos dos wrtigos 58.°
e seguintes.
Artigo 76.°
(Efeitos da revisão)
Julgando-se procedente a revisão, será revogada ou alterada
a decisão profertda no proces:so revistft
2—A revogação a que se refere o número precedente tem os
seguintes efeitos:
—

a) Cancelamento cio registo ‘da pena anterior no processo mdi

vidu!al do funcionário ou agente;
b) Anulação dos efeitos das penas.

3
O funcionário ou agente tem direto, em caso de pro
cedência ida revisão, à recosstituição da ,caireisa, devendo ser con
sideradas s expectativas legítimas de (frornoção que não se efec
tiv:aram por efeito da punição, sem prejuízo da indemnização a que
tenha dreito. nos termos gerais, pelos danos morais e materiais
soéridos.
4
Entretanto serão respeitadas as ,situações crindas a outros
—

—

funcionários ou agentes pelo provimento nas vagas abertas em con
sequência do castigo imposto, mas sempre sem prejuízo da ntigui
dade do fimcionário ou agente punido ,à idata da aplicação da pena.

5
Revogadas ou alteradas as enas de aposentação compulsiva
ou demissão aplicadas, o funcionário ou agente respectivo terá
direito a ser provido em lugar de ategria igual ou equivalente,
pddenldo exercer funções fora do quadro até à primeira vaga que
ai ocorrer.
—

Artigo ‘T7.°
(Reabilitação)
Os furïciinários e agentes condenados em quaisquer penas
poderão ser reabilitados, independentemente da revisão do processo
—

.disciplina, scndo competente para esse efeito a entidade com
competênci para a aphcação ida pena.
2— A reabilitação será concedida a quem a tenha merecido
pela boa corduta, podeiddo para esse fim o intress&do isar todos
os meios de 1prova admitidos em direito.
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3
A reabilitação pode ser requerida pelo interessado ou seu
repres:entRnte decorridos os prazos seguintes sobre a aplicação do
cumprimento da pena:
—

a)
b)
e)
d)

1
2
4
6

ano,
anos,
anos,
anos,

no caso de repreensão escrita:
para as penas de suspensão ou transferências;
p’ar.a a ‘pena de inuctividade;
para a penla d’e aposentação compulsiva ou demissão.

A reabilitação fará cessar as incapacidades e demais efeitos
4
da condenação ainda •subsistentes, devendo ser regisada no pro
cesso itdvidual do funcionário ou agente.
—

SECÇÃO III
Processos de inquérito e de sindicância
Artigo 78.°
(Conceitos)
1
Os CEMs podesn ordenar inquéritos ou sindicâncias aos
serviços.
2—O inquérito tem o fim de aprar factos determiiiados; a
sindicância destina-se a uma averigunção geral acerca do funciona
mento do serviço.
A escolha e a nomeação dos inquiridores ou sindicantes e
3
dos seus escrivães ‘e instrução dc processos de inquérito ou sin
dicância ordenados nos termos deste artigo regem-se na parte apli
cável pelo dispsto nos artigos 50. a 54.°
—

—

Artigo 79.’
(Formalidades específicas da sindicância)
1 —Se o proceso for de sindicância, deve o sindicante, logo
que a ele dê inicio, fazê-lo constar por anúncios publicados em 1
ou 2 jornais da localidade, íiaverjdo-s, e por meio de editais,
cuja afixação requisitará is autoridades policiais e administrativas,
a fi de que tcdu a pessen que nha razão de queixa ou de
agravo contra o regular funcionamento do ‘serviço sindicado se apre
sente a ele, si’ndicante, ou a ele en’derece escrito, contendo a sua
identificação e assinatura notariaimente reconheci’dla, tudo a efectuar
para os akrdidos fins dentro do prazo designado.
2
A publicação dos anúncio’s pela imrensia é obrigatdria para
os periddicos a quem forem remetidos, sob ‘pena de dsobdiência
e adespesa a que. der causa será documentada pelo
qualificada,
—

sidicante,

para

efeitos

de

pagamento.
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‘Artigo 80.°
(Relatório do inquiridor ou sindicante)
1
Concluídia a instrução d’o processo deve o inquiridor ou
sindicante elaboiar, ‘no prazo Je 10 dias, o seu relatório, que remeterá imediatamente, e através das instâncias hierárquicas, à apecia
ção do CEM que o ordenou.
2—Se o inquiridor ou sindicante entender que há motivo para
a conversão do inquérito ou sindicâncih a seu cargo em processo
ou processos discipli’nares, complementasrá o relatório anteriormente
referido com uma articulação, feita com a possível e necessária
discrimFnação das faltas que ileputar averiguadas com referência
adequada aos preceitos infringido6.
3
Submetidos a despacho dos CEMs competentes o relatório
e a articulação indicados, est’a última cornne’rter-se-á em acusação
dos respectivos arguidos, uma vez que tal venha a ser ordenado
pela referida entidade.
4— Quando a complexidade do processo o justi’fique, a mesma
entida’de poderá prorrogar o prazo fixado no n.° 1 deste artigo.
Ordenada a conv’ersão, contemplada no precedelnte n.° 3,
5
o processo de inquérito ou de sin’dicânia constituirá a fase de ins
trução do processo disciplinar que’ se seguir, devendo o respectivo
instrutor, antigo inquiridor ou sindicante, deduzir, nos termos e dcii
tro dos prazos ref’eridos ‘no ‘n.° 2 ‘do artigo 57.° e no a.° 1 do
artigo 58.°, a acusação do arguido ou wrguidos, segtiindo-se os de
mais termos do processo disciplinar.
-—

—

—

SECÇÃO IV
Processo por abandono de lugar
e falta de assiduidade
Artigo 8l.°
(Auto de abandono de lugar)
Sempre que um funcionário ou agente deixe de comparecer ao
serviço durante 5 dias úteis seguidos, dpois de ter manifestado por
escrito a intenção de abaidonar o cargo, ou fWtar durante 15 dias
úteis seguidos sem j1ustificação, será pelo imediato superior hierár
quico levantado auto ‘d’e abandono de lugar.
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Artigo $2.°

(Pressunção de abandono e sua ilisão)
A presunção ‘e abandono de lugar, co’nstituída pelos factos •a
que se refere o artigo anterior, pode ser ilí’dida, em processo disci
plinar e após o levantamento do auto, por qualquer meio admitido
em direito.
Artigo 83.°

(Auto por falta de assiduidade)
Será levantado auto por falta de assiduidade ao fimcionário ou
agente que, dentro do mesmo ano civil, der 15 faltas interjoladas
e não justificadas.
Artigo 84.°
(Formalidades subsequentes)
Os autos de abandono de lugar ou por falta de assiduidade
servirão de base a processo disciplinar, que seguirá os trâmites nor
mais com as especialidades estabelecidas no presente artigo.
2—Sendo ‘desconhecido o paradeiro do arguido, efectuar-se-á
a sua notificação or edital, após o que o processo será imedia
tamente eemetido à entidade competente para o decidir, sendo pro
ferida a decisão sem mais trâmites.
Provando-se o abandono do lugar o arguido será demitido,
3
não podendo ser de novo provido ou admitido como funcionário
ou agente ao serviço das forças armadas.
4—No caso de a infracção não consubstanciar abandono do
lugar, a pena aplicável será ‘a da alínea h) do n.° 1 do artigo 10.0
5 A demissão será notificada ao arguido por edital, uma vez
que subsista o desconhecimento do seu paradeiro, o qual, no prazo
máximo d’e 50 dias após a publicação, poderá impugná-la ou reque
rer a reabertura do ‘processo.
6— Vindo a ser conhecido em qualquer caso o paradeiro do
arguido, ser-lhe-á notificada a decisão, podendo dela recorrer n’o
prazo de 10 dias ou, em idêntico prazo, requerer que se proceda
à reabertura do processo.
—

—

—
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CAPITULO VI
Disposições finais e transitórias
Artigo 85.°
(Aplicação do regulamento)
As normas relativas à punição e qualificação das Infracções
constantes deste Regulamento serão aplicadas aos processos pen
dentes na medida em que forem mais favoráveis ao arguido.
2— As normas processuais aplicam-se imediatamente.
—

Artigo

$.°

(Resolução de dúvidas)
As dúvidas suscitadas pela aplicação das disposições do presente
Regulamento serão resolvidas, ouvidos os serviços competentes, por
despacho do CEMGFA.

REGULAMENTO DISCIPLINAR DO PESSOAL CIVIL
DOS ESTABELECIMENTOS FABRIS DAS FORÇAS ARMADAS

CAPITULO 1
Princípios fundamentais

Artigo

1.0

(Responsabilidade disciplinar)
A apreciação da Tesponsabilidade disciplinar tio pessoal civil
dos estabelecimentos fabris das forças armadas reger-se-á pelo dis
posto no Estatuto respectivo e no presente Regulamekito.
2—A responsabilidade disciplinar será apreciada e decidida se
gundo a lei em vigor à data da prática dos actos que a originem,
—

se outra mais favorável não lhe for ap]icável.
3
O pessoal civil a que se refere o n.° 1 deste artigo é Iis
—

ciplinarmente responsável perante as forças armadas, representadas
para o efeito pela respectiva hierarquia, pelas infracções que cometa.
4 Ë excluida a responsabilidade disciplinar do pessoal que
actue no cumprimento de ordens ou instruções a que deva obediên
cia, uma vez que, sendo caso disso, delas tenha previamente recla
mado ou exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito.
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Artigo 2.°

(Infracção disciplinar)
1
Considera-se infracção disciplinar o facto cul!poso praticado
pelo funcionário ou empregado, com violação de algum dos deveres
gerais ou especiais inerentes à função que exerce.
2—A violação dos deveres, quer consista em acção, quer em
omissão, é punível independentemente do carácter materiaL ou ima
terial dos danos e perturbações produzidos.
—

Tais deveres estão designadamente relacionados com o cor
3
recto exercício da função a cargo do funcionário ou empegado,
com o cumprimento •da missão cometida aos serviços em que o
mesmo se integre, com a inerente vinculação à organização militar
que lhe cumpre prestigiar e defender e com a preservação dos
valores éticos, a coesão, a unidade e a disciplina da instituição
militar.
4—Praticados factos que possam implicar responsabilidade dis
ciplinar do funcionário ou empregado, a entidade com competência
disciplinar que deles tenha conhecimento e como tal os considere
determinará a instauração do respectivo procedimento.
—

Artigo

3•n

(Sujeição ao poder disciplinar)
Os funcionários ou empregados ficam sujeitos ao poder dis
ciplinar desde a data da posse, ou, se esta não for exigida, desde
a data da entrada ao serviço, podendo no entanto ser processados
por factos anteriores a uma ou outra, quaïdo os mesmos derem
origem a procedimento criminal e o crime determine incapacidade
para o exercício de funções públicas.
2—A exoneração ou a mudança de situação não impedem a
punição por infracções cometidas durante o exercício da função.
3—As penas das alíneas b) e seguintes do n.° 1 do artigo ll.°
e as correspondentes do n.° 2 do mesmo artigo serão executadas
desdé que os funcionários ou emregados voltem à actividade ou
passem à situação de aposentados.
—

Artigo

40

(Prescrição da responsabilidade disciplinar)
1
O direito de exigir a responsabilidade disciplinar prescreve
passados 5 anos sobre a data em que a falta tiver sido cometida,
salvo o disposto nos números seguintes.
—
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2—Se o facto qualificado de infracção disciplinar for também
considerado infracção penal e os prazos de prescrição da responsa
bilidade criminal forem maiores, aplicar-se-ão à prescrição do pro
cedimento disciplinar os prazos estabelecidos no Código Penal.
3—Se antes do decurso do prazo referido no n.° 1 alguns actos
instrutórios com •efectivo interesse para a marcha do processo dis
ciplinar tiverem lugar, relativamente à matéria da infracção, a pres
crição contar-se-á apenas desde o dia em que tiver sido praticado
o último acto.

4
Se, conhecida a falta pela entidade competente para a ins
tauração de procedimento disciplinar, a mesma não o exercer dentro
dos 3 meses seguintes, prescreverá a respectiva responsabilidade dis
ciplinar.
—

Artigo 5.°
(Conexões entre o ilícito criminal e disciplinar)
1
Sem prejuízo do preceituado nos números seguintes, a res
ponsabilidade disciplinar é independente da responsabilidade criminal,
designadamente quanto ao exercício do poder disciplinar e quanto
à aplicação das penas.
2
A sentença criminal condenatória constituirá caso julgado
em processo disciplinar quanto à existência material e autoria dos
factos imputados ao funcionário ou empregado.
3
A sentença criminaL absolutória constituirá em processo dis
ciplinar presunção legal lidível quanto à inexistência dos factos
imputados ou à sua prática pelos respectivos arguidos, conforme
o que haja sido julgado.
4—Quando a infracção disciplinar for também de carácter penal
ou quando, no processo disciplinar, se descobrir uma infracção penal,
observará-se-á o disposto no artigo 164° do Código Penal.
5
O despacho de pronúncia ou equivalente, proferido em pro
cesso penal, determina a suspensão de funções e do vencimento de
exercício até decisão final.
6
Em processo correcional as suspensões referidas no número
—

—

—

—

—

anterior só se verificarão quando o crime indiciado for algum dos

mencionados no § único do artigo 65.° do Código Penal.
7—A sentença penal transitada que condene um funcionário ou
empregado como autor de um crime e que simultanearnente deva
comportar e produzir efeitos disciplinares será imediatamente exe
cutaida nessa exacta medida pela entidade disciplinar competente, sem
prejuízo, porém, da possibilidade de, em processo disciplinar, vir a
ser aplicada a pena que ao caso couber.
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8 —Para efeitos do disposto nos 3 números precedentes cumpre
à secretaria do tribunal por onde corre o processo entregar ao ma
gistrado do Ministério Público, por termo a lavrar nos autos, dentro
das 24 horas seguintes ao trânsito em julgado do despacho de pro
núncia, ou equivalente, ou da sentença, uma cópia da respectiva
peça processual, a fim de este a remeter, pelo seguro do correio,
ao estabelecimento a que pertença o funcionário ou empregado.

Aos magistrados judiciais e do Ministério Público respectivos
9
cumpre velar pela observância do preceituado no número anterior.
10— A perda de vencimento referida nos n.°0 5 e 6 deste artigo
será reparada após o trânsito em julgado da sentença de absolvição.
—

Artigo 6.0
(Disciplina subsidiúria)
Ao processo disciplinar são subsidiariamente aplicáveis o Código
Penal, o Código de Processo Penal e seus diplomas complementares.
CAPITULO II

Recompensas, penas disciplinares e seus efeitos
SECÇÃO 1
Recompensas
-,

ii

Artigo 7.°
(Classes das recompensas)

As recompensas atribuíveis ao pessoal civil dos estabelecimentos
fabris das forças armadas são as seguintes:
a) Louvor;

b) Licença por mérito;
c) Giatificação extraordinária.
Artigo 8°
(Louvor)
1 —Louvor é o elogio escrito e público dos actos praticados
ou dos comportamentos assumidos que revelem notável valor, com
petência profissional, zelo ou civismo.
2
O louvor pode ser colectivo ou individual.
3
O louvor é tanto mais importante quanto mais elevada for
a hierarquia de quem o confere.
—

—
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%.°

(Lícença por mérito)

1
A licença por mérito é uma 1iença sem perda de quaisquer
remunerações que, dispensando do serviço efectivo, conta, para todos
os demais efeitos, como se esse serviço fosse prestado.
2—A licença por mérito premeia a prática de actos de reco
nhecido relevo que revelem dedicação e diligência acima do comum.
3—A licença por mérito tem o limite máximo de 15 dias e,
atentas as conveniências do serviço, deve ser gozada no prazo de
1 ano, a partir da data em que for concedida.
4—A licença por mérito pode ser interrompida, por imperiosa
necessidade de serviço, por quem tenha competência para a conceder.
—

Artigo 10.°
(Gratificação extraordinária)

1—A gratificação extraordinária é um prémio pecuniário de
montante variável.
2—A gratificação extraordinária destina-se a recompensar excep
cionais merecimentos de zelo e aptidão profissional.
3 — O valor máximo ‘da gratificação extraordinária é o corres
pondente ao vencimento de 30 dias.
SECÇÃO 11
Penas disciplinares e seus efeitos

Artigo 11.0
(Elenco das penas disciplinares)

1 — As penas aplicáveis aos funcionários dos estabelecimentos
fabris das forças armadas são as seguintes:
a) Advertência;

b) Repreensão escrita;
c) Suspensão de exercício e vencimento até 10 dias;
cl) Suspensão de exercício e vencimento até 30 dias;
e) Suspensão de exercício e v.encimento até 90 dias;
f) Suspensão de exercício e vencimento até 180 dias:
g) Inactividade de 6 meses •a 1 ano;
h) Aposentação compulsiva;
i) Demissão.
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2
As penas aplicáveis aos empregados são as das alíneas a)
a ii) do n.° 1 e ainda a pena de despedimento.
Se os funcionários ou empregados estiverem já aposentados,
3
observar-se-ão as seguintes adaptações:
—

—

a) As penas de suspensão e de inactividade serão substituídas
pela perda de pensão por igual tempo;
b) As penas de demissão ou de despedimento determinarão a
suspensão do abono de pensão pelo período de 3 anos.
Artigo 12.°
(Advertência)

A advertência é uma admoestação verbal atinente a chamar à
ordem o infractor.
Artigo 13.”
(Repreensão escrita)
A repreensão escrita é a censura formal feita pelo superior
hierárquico ao respectivo infractor em que se precisa o facto que
motivou a aplicação dessa punição com a indicação dos deveres
vio]ados.
Artigo 14.”
(Suspensão de exercício e vencimento)
A suspensão de exercício e vencimento consiste no afastamento
completo do serviço com perda integral do vencimento durante o
período da pena.
Artigo 15.°
(Inactividade)
A inactividade consiste no afastamento completo do serviço com
perda integral do respectivo vencimento durante o período da pena
e ainda a perda de titularidade do respectivo lugar do quadro.
Artigo 16.0
(Aposentação compulsiva)
A aposentação compulsiva consiste na imposição da passagem
do funcionário ou empregado infractor à situação de aposentado.

I.° Série
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Artigo 17°
(Demissão e despedimento)
1 —A demissão consiste no afastamento definitivo do funcio
nário do serviço, cessando o respectivo vínculo jurídico.
2
O despedimento consiste na cessação imediata da respectiva
relação de serviço, com inerente afastamento defintivo das funções
de empregado.
—

Artigo 18.°
(Registo das penas)
1 —Todas as penas, com excepção da advertência, serão ins
critas no registo biográfico do funcionário ou empregado.
2— As amnistias não destroem os efeitos já produzidos pela
aplicação da pena nem determinam, relativamente à sanção aplicada,
o cancelamento do seu registo.
3—Averbada a amnistia, a pena deixa de produzir de futuro
os seus efeitos legais.
Artigo 1 9.°
(Efeitos das penas)
1

—

As penas disciplinares têm unicamente os efeitos declarados

no presente Regulamento.

2— A pena de suspensão de exercício e vencimento implica
a perda, para efeitos de antiguidade e aposentação, de tantos dias
quantos tenha durado a suspensão e redução de um número de dias
proporcional ao número de meses da pena sofrida no gozo de
férias no ano civil imediato.
3
A pena de suspensão de exercício e vencimento de 10 a 90
dias implica, para além do efeito indicado no número anterior, a
impossibilidade de progressão e promoção durante 1 ano, contado
do termo do cumprimento da pena.
4
A pena de suspensão de exercício e vencimento superior a
90 dias implica, para além do efeito indicado no n.° 2, a impossi
bilidade de progressão e promoção durante 2 anos, contados do
termo do cumprimento da pena.
5
A pena de inactividade produz, para além dos efeitos indi
cados no n.° 2, a impossibilidade de progressão e promoção durante
3 anos, contados do termo do cumprimento da pena e a abertura
de vaga no quadro.
—

—

—
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Cumprida a pena de inactividade reingressará o funcionário OU
empregado na categoria, se houver vaga no quadro, ou, não exis
tindo vaga, ficará supranumerário. aguardando nova colocação na
sua categoria.
6
As penas de demissão e despedimento importam a incapa
cidade de voltar a ser provido ou contratado como funcionário ou
empregado e a perda dos respectivos direitos, com excepção do
direito à aposentação, nos termos e nas condições estabelecidas no
Estatuto da Aposentação.
7—As penas disciplinares constantes nas alíneas b) a ), inclu
sive, do n.” 1 do artigo 11.” poderão, se julgado necessário, ser
acompanhadas de mudança de local de trabalho do funcionário ou
empregado.
Artigo 20.°
—

(Unidade e selecção das penas)
Não pode aplicar-se ao mesmo funcionário ou empregado
mais de uma pena disciplinar por cada infracção ou pelas várias
infracções acumuladas que sejam apreciadas num dado processo e
seus apensos.
2— Nos casos em ue houver lugar à aplicação da pena de
aposentação compulsiva e esta se revele inviável aplicar-se-á a pena
de demissão ou despedimento.
—

CAPITULO III
Competência disciplinar
Artigo 2l.°
(Competência para atribuição de recompensas)
A atribuição de louvores é da competência dos respectivos
directores ou administradores e subdirectores dos estabelecimentos
fabris das forças armadas, dos chefes de delegação, sucursal ou
dependência e dos chefes ou directores de serviços que superinten
dam em serviços autónomos ]oca]izados fora da sede.
Os directores on administradores dos estabelecimentos fabris
2
das forças armadas têm competêncià para a concessão das demais
recompensas.
—

—

Artigo 22.°
(Competência para aplicação de penas)
1—A pena da alínea Ia) do n.° 1 do artigo 11.0 é da compe
tência de todo e qualquer superior em relação aos seus subordi
nados.

1.0 Série
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2— Os chefes de delegação, sucursal ou dependência e os chefes
ou directores de serviços que superintendam em serviços autónomos
localizados fora da sede têm competência até à alínea c), inclusive,
do n 1 do artigo 11.0
3
Os subdirectores possuem competência até à alínea e), in
clusive, do n.° 1 do artigo 11.0
4—Os directores ou administradores são competentes para apli
car penas iguais ou inferiores à da alínea j) do n.° 1 do artigo 11.
5—As penas das alíneas g) a 1) do n.° 1 e a do n.° 2 do
artigo 11.0 são da competência do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas (QEMGFA) e dos chefes dos estados-maiores
dos ramos das forças armadas (CEMs) ou de entidades de grau
hierárquico inferior que possuam competência para admitir o res
pectivo pessoal.
°

—

Artigo 23.°
(Plenitude e delegação de competência)
1
A competência disciplinar dos superiores compreende sem
pre a atribuida aos seus inferiores hierárquicos dentro do serviço.
2—O CEMGFA e os CEMs poderão delegar, no todo ou em
parte, a sua competência disciplinar nos oficiais generais que os
coadjuvem e em quem tenham delegado competência funcional.
3—A delegação de poderes sempre que outorgada deverá ser
expressamente invocada nos actos praticados pelos delegados.
—

cAPITULO IV
Infracções disciplinares e penas aplicáveis
Artigo 24.°
(Faltas leves de serviço)
As penas das alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo l1.° serão
aplicadas por faltas leves de serviço e sempre no intuito do aper
feiçoamento do funcionário ou ‘empregado.
Artigo 25.°
(Negligência ou má compreensão dos deveres profissionais)
1
As penas das alíneas e) e d) do n.° 1 do artigo 11.0 apli
car-se-ão, em geral, aos casos de negligência ou má compreensão
dos deveres profissionais.
—
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2
Estas penas serão especialmente aplicáveis aos funcionários
ou empregados que:
—

a) Na arrumação dos livros, documentos e demais objectos que
]hes estejam confiados ou na utilização das máquinas, equi
pamentos ou ferramentas em que operem não observem as
oidens superiormente estabelecidas ou que, nas tarefas a seu
cargo, cometam erros por falta de atenção ou por inobser
vância das instruções existentes, se desses factos não tiver
resultado prejuízo importante para o serviço;
b) Desobedeçam às ordens dos seus chefes, sem consequências
importantes;
c) Deixem de participar às entidades competentes infracções de
que hajam tomado conhecimento no exercício das suas fun
ções;
d) Cometam faltas de respeito, consideradas leves, para com
superiores hierárquicos ou subordinados;
e) Pelo defeituoso cumprimento ou desconhecimento das dispo
sições legais e regulamentares ou das ordens dos superiores,
demonstrem falta de zelo pelo serviço;
j) Nas relações entre si e com o público, não usem da devida
urbanidade.

Artigo 26.°
(faltas graves e procedimentos indignos)
1—As penas das alíneas e) e )‘) do
em geral aplicáveis aos seguintes casos:

0.0

1 do artigo 11.0 são

a) De negligência grave e demonstrativa de falta de zelo pelo
serviço;
1,) De erro grave no serviço ou ofício;
c) De procedimento deliberadamente atentatório da dignidade e
prestígio do funcionário ou empregado ou da função.
2— As penas referidas neste artigo serão especialmente apli
cáveis aos funcionários ou empregados que:

) Dentro do mesmo ano, derem 15 faltas interpoladas e não
justificadas;
b) Por falta de cuidado, derem informação errada a superior
hierárquico em matéria de serviço;
c) Cometerem inconfidências, se do facto não resultar prejuízo
para as forças armadas ou para terceiros;

1. Série
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cl) Demonstrarem falta de conhecimento das normas e técnicas
essenciais, reguladoras do serviço a seu cargo, desconheci
mento esse de que haja resultado prejuízo para as forças
armadas ou para terceiros:
e) Descurarem o serviço a seu cargo não cumprindo com opor
tunidade as obrigações que lhes estejam cometidas;
f Desobedecerem de modo escandaloso ou em público às ordens
superiores:
g) Compareçam ao serviço em estado de embriaguês ou sob efeito
de estupefacientes ou drogas equiparadas;
h) Em serviço, ou dentro das respectivas instalações, se envolvam
em rixa;
1) Inobservem as normas sobre higiene e segurança no tra
balho.
Artigo 27.°
(Procedimento gravemente atentatório da dignidade
e prestígio da funçílo)
1—A pena ‘da alínea g) do o.° 1 do artigo 11.0 é, em geral,
aplicável nos casos de procedimento que atente gravemente contra
a dignidade e prestígio da função.
2— A pena referida neste artigo será especialmente aplicável
aos funcionários ou empregados que:
a) Agredirem, injuriarem ou desrespeitarem gravemente, fora do
serviço, superior hierárquico, colega, subordinado ou terceiro,
por motivos relacionados com o exercício das suas funções;
b) Receberem fundos, cobrarem receitas ou recolherem verbas
de que não prestem contas nos prazos legais;
c) Violarem, com culpa grave ou dolo, os deveres de isenção
e imparcialidade no exercício das suas funções;
d) Salvo nos casos previstos na lei, acumularem lugares ou cargos
públicos ou então exerçam, por si ou por interposta pessoa,
actividades privadas que se mostrem incompatíveis com o
cumprimento de deveres legalmente estabelecidos;
e) Suspendam sem motivo justificado e autorização prévia o
exercício da sua função.
Artigo 28.°
(Impossibilidade de subsistência ao serviço)
1—As penas das alíneas h) e i) do n.° 1 do artigo 11.0 e as
correspondentes do n.° 2 do mesmo artigo são aplicáveis, em geral,
às infracções disciplinares que revelem impossibilidade de adaptação
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ou inconveniente permanéiicia do funcionário ou empregado ao
serviço.
2—Estas penas serão especialmente aplicáveis aos funcionários
ou empregados que:
a) Agredirem, injuriarem ou desrespeitarem gravemente superior
hierárquico, colega, subordinado ou terceiro, nos locais de
serviço ou em serviço público;
b) Violarem as normas de segurança militar e o segredo pro
fissional ou cometerem inconfidências de que resultem pre
juízos materiais oti morais para as forças armadas ou para
terceiros;
e) Em resultado do lugar ciu ocuparem, aceitarem, directa ou
indirectamente, de terceiros dádivas, gratificações ou percen
tagens, embora sem qualquer contrapartida aparente;
ti) Comparticiparem em oferta ou negociação de emprego pú
blico;
e) Praticarem, durante o serviço, actos graves de insubordinação
ou de indisciplina ou incitarem à sua prática:
j) Praticarem, no exercício das suas funções, reiterada e deli
heradamente, actos ofensivos das instituições democráticas ou
dos símbolos nacionais.
A pena de aposentação compulsiva será aplicada em caso de
3
comprovada inaptidão profissional ou de falta de idoneidade moral
para o exercício das funções.
A pena de aposentação compulsiva só será aplicada veri
4
ficado o condicionalismo legal exigido pelo Estatuto da Aposen
tação.
As penas de demissão ou despedimento serão sempre e res
5
pectivamente aplicadas aos funcionários ou empregados que:
a) Voltarem a incorrer na infracção prevista na alínea d) do
do n’ 2 do artigo anterior;
b) Participarem dolosamente pretensa infracção disciplinar de
algum funcionário ou empregado, determinando a aposen
tação compulsiva, demissão ou despedimento deste;
e) Forem encontrados em alcance ou desvio de dinheiros pú
blicos ou tiverem furtado bens;
d) Tomarem parte ou interesse, directamente ou por interposta
pessoa, em qualquer contrato celebrado ou a celebrar com
as forças armadas;
e) Praticarem ou tentarem praticar qualquer acto que atente
gravemente contra os superiores interesses do Estado, de modo
que se mostre incompatível a sua permanência ao serviço;
J) Abandonarem o lugar.
—

-—

—

1. Série
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Artigo 29.°
(Aplicação e graduação das penas)
1
Na aplicação das penas atender-se-á à tipificação para o
efeito estabelecida, à categoria do funcionário ou empregado, ao
grau de culpa, à respectiva iersonalidade, à natureza do serviço e,
de um modo geral, a todas as circunstâncias em que a infracção
tiver sido cometida.
2
A pena pode ser atenuada, ou agravada, quando ocorram
circunstâncias para o efeito comunicadas no Regulamento Disciplinar
que alterem substancíalmente a culpa do arguido ou o signifícado
da infracção.
—

—

Artigo 3O.
(Circunstâncias atenuantes)
São circunstâncias atenuantes especiais da infracção disciplinar:
a) A prestação de mais de 10 anos de serviço com exemplar
comportamento e zelo;
b) A confissão espontânea da infracção;
c) A prestação de serviços relevantes à Pátria e a actuação com
mérito na defesa da liberdade e da democracia;
d) A provocação;
e) O acatamento bem intencionado de ordem de superior hie
rárquico nos casos em que não fosse devida obediência.
Artigo 31.°
(Circunstâncias agravantes)
—

plinar:

São circunstâncias agravantes especiais da infracção disci

A vontade determinada de, pela conduta seguida, produzir
resultados prejudiciais ao serviço público ou ao interesse
geral, independentemente de estes se verificarem;
b) A produção efectiva de resultados prejudiciais ao serviço ou
ao interesse geral, nos casos em que o infractor devesse
prever essa consequência com efeito necessário da sua con
duta;
e) A premeditação;
d) O conluio com outros indivíduos para a prática da infrac

i)

ção;
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e) O facto de ser cometida durante o cumprimento da pena

disciplinar ou enquanto decorrer o período de suspensão da
pena;
f) A reincidência, ainda que de natureza diferente;
g) A acumulação de infracções.
2— A premeditação consiste no desígnio formado 24 horas antes,
pelo menos, da prática da infracção.
A reincidência dá-se quando a infracção é cometida antes
3
de decorrido 1 ano sobre o dia em que tiver findado o cumprimento
da pena imposta por virtude de infracção anterior.
4—A acumulação dá-se quando 2 ou mais infracções são come
tidas na mesma ocasião ou quando 1 é cometida antes de ser punida
a anterior.
—

Artigo 32.°
(Circunstâncias dirimentes)
São circunstâncias dirimentes da responsabilidade disciplinar:
a) A coacção física absoluta;
m. b) A privação acidental e involuntária do exercício das faculda
des intelectuais no momento da prática do acto ilícito;
c) A legítima defesa própria ou alheia;
cl) A inexigibilidade de conduta diversa;
e) O exercício de um direito ou o cumprimento de um dever.

Artigo 33.°
(Suspensão das penas)
1 —A pena de repreensão escrita poderá, atento o grau de
culpabilidade, o comportamento do arguido e as demais circunstâncias
da infracção, ser aplicada com suspensão do respectivo registo.
2—As penas das alíneas c) a g) do n.° 1 do artigo l1.° podem
também ser suspensas, uma vez ponderados os factores a que o
número precedente manda atender.
O tempo de suspensão da pena não será inferior a 1 ano
3
nem superior a 3, contando-se estes prazos desde a data da noti
ficação ao arguido da respectiva decisão definitiva.
4—A suspensão caducará uma vez que, no decurso do res
pectivo prazo de suspensão, o funcionário ou empregado venha a ser
novamente punido disciplinarmente.
—

1. Série
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Artigo 34.°
(Prescrição das penas)
Sem prejuízo do disposto no n.° 3 do artigo 3.°, as penas dis
ciplinares prescrevem nos prazos seguintes, contados da data em que
a decisão se tornou irrecorrível:
a) 6 meses, para as penas de repreensão escrita;
b) 3 anos, para as penas de suspensão de exercício e vencimento
e de inactividade;
e) 5 anos, para as penas de aposentação compulsiva e de demis
sao.
CAPITULO V
Processo disciplinar
SEOÇÃO 1
Disposições gerais
Artigo 35

sf

-.

q .CnoIus

r

(Forma de processo)
1
O processo disciplinar pode ser comum ou especial.
2
O processo especial aplica-se aos casos expressamente desig
nados neste Regulamento; o processo comum, a todos os casos a
que não corresponda processo especial.
3
Os processos especiais regulam-se pelas disposições que lhes
são próprias e, na parte nelas não previstas, pelas disposições res
peitantes ao processo comum.
4—Nos casos omissos, pode o instrutor adoptar as providências
que se lhe afigurarem convenientes para a descoberta da verdade,
em conformidade com os princípios gerais do direito processual
penal.
—

—

—

Artigo 36.’
(Simplicidade e cekridade processual)
A forma dos actos, quando não esteja expressamente esta
belecida neste Regulamento, ajustar-se-á ao fim que se tem em Vista
e limitar-se-á ao indispensável para atingir essa finalidade.
2—Ao instrutor cumpre assegurar o rápido e regular andamento
do processo, recusando o que for impertinente, inútil ou dilatório
e ordenando o que for necessário para a sua pronta tramitação.
—

4
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3
O instrutor poderá ordenar oficiosamente as diligências e
actos necessários à descoberta da verdade.
—

Artigo 3’7.°
(Carácter confidencial do processo)
à
1
O processo disciplinar é de natureza confidencial até
acusação.
2— Após o processo haver deixado de ser confidencial será
permitida a passagem de certidões, destinadas à defesa de legítimos
ou
interesses, em face de requerimento fundamentado do arguido
mesmas
as
que
a
fins
seu representante em que se especifiquem os
e
se destinam. Para além disso o instrutor poderá. oficiosamente
interessem
que
certidões
das
extracção
a
ordenar
fase,
em qualquer
à eventual instauração de novos processos.
3
A passagem das certidões atrás referidas somente pode ser
autorizada pela entidade que dirige a investigação e até à conclusão
desta.
No despacho que autoriza a passagem das certiidões pode proi
bir-se, sob pena de desobediência, a publicação das certidões pas
sadas.
4— O arguido poderá fazer-se assistir, aquando do seu interro
gatório mesmo na fase referida no n.° 1, do defensor que nomear.
5
Todos os intervenientes no processo devem guardar sigilo
sobre o que dele constar, sem prejuízo do exercício dos direitos e
cumprimento dos demais deveres que a lei lhes atribua.
6— A divulgação de matéria abrangida pelo carácter confiden
cial ou pela obrigação de sigilo constitui infracção disciplinar puní
vel nesse processo ou em processo a instaurar por esse facto.
—

—

—

Artigo

3$0

(Carácter verbal ou escrito do processo)
11.0 pode
1 —As penas das alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo
sempre
mas
escrito,
processo
rão ser aplicadas sem dependência do
arguido.
do
após a audiência
2—A requerimento do arguido será lavrada acta da audiência
referida no número anterior, na presença de 2 testemunhas indicadas
por aquele.
As demais penas disciplinares serão sempre aplicadas depois
3
de apuramento ds factos em processo disciplinar escrito.
—

1. Série
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Artigo 39.°
(Competência para a instauração do processo)
1
São competentes para mandar instaurar processo disciplinar
as entidades referidas nos artigos 22.° e 23.° que superintendam
no serviço em que o arguido exerça ou haja exercido funções
à
data da prática da infracção.
2—Em qualquer caso, os superiores hierárquicos poderã’o avocar
a competência dos seus subordinados.
—

Artigo 40.°

(Arguido exercendo funções em vários estabelecimentos
ou departamentos)
Quando um funcionário ou empregado desempenhar fun
ções em vários estabelecimentos ou departamentos, por acumu
lação
ou inerência legal, e lhe for instaurado processo disciplinar
num
deles, será o facto imediatamente comunicado aos demais estabel
e
cimentos ou departamentos, de igual modo se procedendo
em rela
ção à decisão proferida.
2—Se antes do julgamento do processo forem instaurados
novos
processos disciplinares ao mesmo funcionário ou empreg
ado nos
outros estabelecimentos ou departamentos, serão todos
apensos ao
primeiro, ficando a sua instrução a cargo de um instrut
or, nomeado
superiormente pelos responsáveis dos vários estabelecimen
tos ou de
partamentos interessados, pertencendo igualmente
a estes, também
em conjunto, o julgamento do processo.
—

Artigo 41.°

(Regime de nulidades)
Ë insuprível a nulidade resultante de falta de audiência
do
arguido prevista nos artigos 38,° ou 57.°
2— As restantes nulidades consideram-se supridas se
não forem
reclamadas pelo arguido até à decisão final.
3
Do despacho do instrutor qu indefira o requer
imento de
quaisquer diligências probatórias, consideradas pelo
arguido indis
pensávei3 para a descoberta da verdade, cabe
recurso hierárquico
a interpor no prazo de 5 dias para a entidad
e que manda ins
taurar o processo.
—

—
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4
Sem prejuízo da possibilidade de o instrutor reparar a sua
anterior decisão de indeferimento, o recurso previsto no número
anterior subirá imediatamente nos próprios autos, considerando-se
procedente se, no prazio de 5 dias, não for proferida decisão que
expressamente lhe negue provimento.
5—A decisão que negue provimento ao recurso previsto no
número anterior só pode ser impugnada contenciosamente no recurso
interposto da decisão final.
—

Artigo 42.°

(Isençío de custas e selos)
Nos processos de inquérito, sindicância, disciplinares e de revisão
não são devidas custas e selos.
Artigo 43.°
(Repercussões da pendência do processo)
1
Quando um funcionário ou empregado seja arguido em
processo disciplinar, será admitido a concurso a que tenha direito
a concorrer, mesmo que preventivamente suspenso.
2—A mesma doutrina se observará, na parte aplicável, em
quaisquer outros casos de mudança de situação do funcionário ou
empregado.
—

SECÇÃO II
Processo disciplinar comum
SUBSECÇÃO 1
Disposiçõo inicial
Artigo 44.°
-

(Prazo de iustnição do prosso)

A instrução do processo disciplinar deve iniciar-se, salvo prazo
mais curto expressamente estabelecido pela entidade que o mandou
instaurar, no prazo máximo de 10 dias contados da data do des
pacho de instauração e ultimar-se no prazo de 45 dias, só podendo
ser excedido este prazo mediante despacho da entidade que tiver
de proferir a decisã.

I. Série
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SUBSECÇÃO II
Instrução do processo até à acusação
Artigo 45.°
(Participação da infracção)

1
Todos os que tiverem conhecimento de que um funcionário
ou empregado praticou infracção disciplinar deverão comunicá-la a
qualquer superior hierárquico do arguido.
2— As participações ou queixas verbais serão sempre reduzidas
a auto pelo funcionário que as receber.
3
As participações ou queixas serão imediatamente remetidas
à entidade competente para instaurar o processo disciplinar, quando
se verifique que a entidade que recebeu as participações ou queixas
não possui tal competência.
4— Quando s concluir que a participação é infundada e dolo
samnte apresentada no intuito de prejudicar o funcionário ou empre
gado, haverá lugar a procedimento disciplinar contra o participante,
se este for também funcionário ou empregado. Se a participação
contiver ainda matéria difamatória ou injuriosa para o participado,
deverá o facto ser denunciado criminalmente.
—

—

Artigo 46.°
(Auto de noticia)

A entidade que presenciar a prática de qualquer infracção
disciplinar nos serviços sob a sua responsabilidade levantará ou
mandará levantar auto de •notícia, o qual mencionará os factos que
constituírem infracção disciplinar, o dia, hora, local e circunstâncias
em que foi cometida, o nome e demais elementos de identificação do
funcionário ou empregado arguido, da entidade que a presenciou e
promoveu o estabelecimento do auto e, sendo isso possível, de
pelos menos 2 testemunhas que possam depor sobre esses factos
e. havendo-os, os documentos, ou suas cpias autênticas, que pos
sam demonstrar a ocorrência dos factos participados.
2
O auto a que se refere o número anterior deverá ser assirn
nado pela entidade que o levantou ou mandou levantar, pelas teste
munhas e pelo funcionário ou empregado arguido, se o quiser assinar.
3
Poder-se-á levantar 1 único auto pelas diversas infracções
disciplinares cometidas na mesma ocasião ou relacionadas umas com
as outras, ainda que sejam diversos os seus autores.
—

—

—

.r;
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4—Os autos levantados nos termos deste artigo serão imedia
tamente remetidos à entidade competente para instaurar o processo
disciplinar.

Artigo 47.°
(Valor probatório do auto de notícia)
Os autos levantados nos termos do artigo precedente, desde que
tenham a indicação de 2 testemunhas, fazem fé, até prova em con
trário, unicamente quanto aos factos presenciados pela entidade que
os levantou ou maadou levantar, mas a entidade competente para
instaurar o processo disciplinar, ou o instrutor que vier a ser no
meado, ordenará a produção de quaisquer diligências que julgue
necessárias.

Artigo 48.°
(Unidade do processo disciplinar)
Para todas as infracções cometidas por um funcionário ou empre
gado será organizado um só processo disciplinar, mas, tendo-se ins
taurado diversos, serão apensos àquele que primeiro tiver sido ins
taurado.

Artigo

490

(Decisão sobre a instauração de procedimento disciplinar)
1 —Logo que recebido o auto, particpação ou queixa, deve a
entidade competente para instaurar processo disciplinar decidir se
há lugar ou não a procedimento disciplinar.
2— Se aquela entidade entender que não há lugar a procedi
mento disciplinar, mandará arquivar o auto, participação ou queixa;
caso contrário, instaurará ou determinará que se instaure processo
disciplinar.
No caso de a infracção indiciada corresponder em abstracto
3
pena que exceda a sua competência, ainda que entenda que não
há lugar a procedimento disciplinar, deverá sujeitar o assunto à
decisão da entidade para tal efeito competente.
—

1. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 11

1361

Artigo 50.°
(Nomeação do instrutor)
1 —A entidade que instaurar processo disciplinar deve nomear
um instrutor, escolhido em princípio de entre os oficiais e funcio
nários ou empregados do mesmo estabelecimento e de nível superior
ou equivalente ao do arguido, mas, neste caso, mais antigo.

2
Os CEMs podem nomear para instrutor do processo um
oficial, funcionário ou empregado pertencente a departamento, esta
belecimento ou serviço diferente do do arguido.
—

3

—

O instrutor pode escolher escrivão da sua confiança, cuja

nomeação compete à entidade que o nomeou, e bem assim requi
sitar a colaboração de quaisquer técnicos cuja cooperação repute
necessária.
4
As funções de instrutor e escrivão preferem a quaisquer
outras que os nomeados tenham a eu cargo, podendo determinar-se, quando tal seja exigido pela nattireza ou complexidade do pro
cesso, que aqu1es fiquem exclusivamente adstritos àquelas funções.
—

Artigo 5l.°
(Providências cautelares)
Compete ao instrutor tomar desde a sua nomeação as provi
dências adequadas para qie não se possa alterar o estado dos
factos e dos documentos ou Jivros em que se descobriu ou se pre
sume existir alguma irregularidade nem subtrair as provas desta.

Artigo 52.°
(Suspensão preventiva do arguido)
Os funcionários ou empregados podem, mediante despacho
fundamentado da entidade competente para instaurar processo disci
plinar, por sua iniciativa ou sob proposta do instrutor, ser preven
tivamente suspensos do exercício das suas funções até decisão do
processo, por prazo não superior a 90 dias, sem perda do ven
cimento da categoria.
2
A suspensão preventiva só deverá ser determinada quando,
atentas a natureza e circunstâncias da infracção, uma tal medida
for imposta por conveniência de serviço ou se revele necessária pata
apuramento da verdade e das responsabilidades.
—

—
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Ordenada a suspensão preventiva, a mesma deverá ser ime
3
ditamente comunicada ao respectivo administrador ou director, a fim
de ser por estes confirmada ou revogada no prazo mínimo de
5 dias.
4—O piazo referido no n.° 1 deste artigo pode ser prorrogado
até 180 dias mediante despacho do CEMGFA ou dos CEMs res
pectivos.
A perda do vencimento do exercício resultante da suspensão
5
preventiva será reparada ou levada em conta na decisão final do
processo.
—

—

Artigo 53.
(Autuação e início da instrução)

O instrutor fará autuar o despacho om o auto, participa
ção, queixa ou documento de remessa que o contém oi a que
respeita e procederá à instrução, ouvindo o participante, as teste
munhas por este indicadas e as demais que julgue necessárias,
procecedento a exames e mais diligências que possam esclarecer a
verdade e fazendo juntar aos autos o certificado de registo disci
plinar do arguido.
2—O instrutor deverá ouvir o arguido a requerimento deste
ou sempre que o entender conveniente, até se ultimar a instrução,
e poderá também acareá-lo com as testemunhas ou com os par
ticipantes.
Durante a fase de instrução do processo, poderá o arguido
3
solicitar do instrutor que promova quaisquer diligências para que
tenha competência.
As diligências que tiverem de ser feitas fora da localidae
4
onde ocorrer o processo disciplinar püdem ser requisitadas aos orga
nismos militares aí instalados ou, na sua falta, à respectiva autoridade
policial ou administrativa.
5
Quando o arguido seja acusado de incompetência profissio
nal, poderá o instrutor determinar a execução de qiaisquer traba
lhos, segundo programa traçado por 2 peritos, que depois darão
os seus laudos sobre as provas prestatias e a competência do arguido.
6— Os peritos a que se refere o número anterior serão indicados
pela entidade que tiver mandado instaurar o processo disciplinar
e os trabalhos a fazer pelo arguido serão da natureza des que
habitualmente competem aos funcionários ou empregados do mesmo
serviço e categoria.
—

—

—

—
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Artigo 54.
(Número de testemunhas)
1
Na fase de instrução do processo o número de testemunhas
é ilimiado.
2—Quando o instrutor julgue suficiente a prova produzida
poderá indeferir ou dispensar a inquirição de quaisquer outras tes
temunhas.
—

Artigo 55.°
(Outros termos do processo escrito)
1
No processo escrito, bem como nos requerimentos a ele
respeitantes, será usado papel comum, de 25 linhas e marginado.
2— Poderão ser utilizadas nos vários actos do processo folhas
impressas, de modelo aprovado pelo CEMGFA e pelos CEMs com
petentes.
3
O processo deverá ser perfeitamente legível e de preferência
dactilografado.
4— Os espaços que não forem preenchidos deverão ser tran
cados.
5— Os autos não deverão conter entrelinhas, rasuras ou emendas
que não sejam ressnlvadas.
6— Só poderão usar-se abreviaturas e siglas que tenham signi
ficado notoriamente conhecido e unívoco.
As datas e os números que tenham importância ou que
7
tenham sido rasurados ou emendados deverão ser escritos por extenso.
$
Cada uma das peças do processo deverá ser rubricada,
em todas as folhas, pelas pessoas que a assinarem.
—

—

—

—

Artigo 56.°
(Relatório ou artigos de acusaçüo)
Concluída a instrução, se o instrutor entender que os factos
constantes dos autos não constituem infracção disciplinar, que não
foi o arguido o agente da infracção ou que não é de exigir res
ponsabilidade disciplinar por virtude de prescrição ou outro mo
tivo, elaborará no prazo de 5 dias o seu relatório e remetê-lo-á
imediatamente, com o respectivo processo, à entidade que o tiver
mandado instaurar, propondo que o mesmo se arquive.
2— No caso contrário, deduzirá a acusação no prazo de 10 dias.
3
A acusação deverá conter a narração discriminada e arti
culada dos factos integrantes da infracção, a indicação das circuns
tâncias de tempo, modo e lugar da sua prática, a enumeração das
—

—
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demais circunstâncias que integrem atenuantes e agravantes e ainda
a explicitação dos preceitos legais respectivos e penas aplicáveis.
4—Se o processo disciplinar tiver por base um auto de notícia,
kwantado nos termos do artigo 46°, e nenhumas diligências se jus
tifiquem ou tiverem sido ordenadas, o instrutor deduzirá também
a acusação do arguido ou arguidos, nos termos do número prece
dente, no prazo de 48 horas, contado do início da instrução.

SUBSECÇÃO III
Defesa do arguido
Artigo 57.°
(Remessa dos artigos de acusação)
1
Da acusação extrair-se-á cópia, no prazo de 48 horas, a
qual será entregue ao arguido, mediante notificação pessoal, ou,
não sendo esta possível, por carta registada com aviso de recepção, ou
ainda, sendo inviável qualquer das 2 formas anteriores e havendo-se
esgotado os meios normais titilizáveis para a sua localização, por
edital afixado à porta dos serviços onde o arguido tenha tido a sua
última colocação, marcando-se ao mesmo um prazo, entre 10 e 20
dias, para apresentar a sua defesa escrita.
2—Quando o processo seja comple,to, pelo número e natureza
das infracções ou por abranger vários arguidos, poderá o instrutor
conceder prazo superior ao do n.° 1 deste artigo, até ao limite de
45 dias, depois de autorizado pela entidade que o haja nomeado.
No caso de notificação por edital, o prazo de defesa não
3
•será inferior a 20 dias e contar-se-á após o termo da dilação de
10 dias sobre a data da afixação dos éditos.
—

—

Artigo 58.°
(Nomeação de representante ou curador)
1
Se o arguido estiver impossibilitado de prover à sua defesa,
por motivo die doença ou incapacidade física, devid:amente compro
vadas, poderá nomear um representante especialmente mandatodo
para esse efeito.
2—No caso de o arguido não poder exercer o direito referido
no número anterior, o instrutor imediatamente lhe nomeará um
curador, preferindo a pessoa a quem competirá a tutela, nos ter
mos da hei civil, em caso de interdição.
—
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3—O incidente de nomeação de curador, referido no número
precedente, pode ser suscitado pelo arguido, por familiar do arguido
ou, oficiosamente, pelo próprio instrtutor, mas a sua nomeação só
se deverá efectivar após a realização dos exames e demais dili
gências de prova que evidenciem a necessidade da sua constituição.
4
Deduzido o incidente, suspendem-se os demais termos do
processo disciplinar até à resolução do referido incidente.
5
A nomeação de curador é restrita ao respectivo processo
disciplinar.
6
O representante e o curador podem usar de todos os meins
de defesa facultados ao arguido.
—

—

—

Artigo 50.°
(Constituição de defensor)
1
O arguido, ou o seu representante ou curador, referidos
no artigo anterior, podem escolher um defensor que os assista na
organização da respectiva defesa.
2— A escolha do defensor terá de ser feita entre o pessoal
militar e civil que preste servio no estabelecimento fabril onde o
arguído esteja colocado, com excepção do pessoal da respectiva asses
soria jurídica ou da secção de justiça e disciplina, quando as houver.
3
O defensor está vinculado à obrigação do sigilo.
—

—

Artigo O.°
(Exame do processo e defesa)
1
Durante o prazo para a apresentação da defesa, pode o
arguido, ou o seu representante ou curador, assistidos do defensor
constituído, examinar o processo, no serviço, durante as horas nor
mais de expediente.
2— O processo nunca poderá ser confiado para exame fora do
serviço.
3 —A resposta ou defesa, elaborada com a eventual colabora
ção do defensor, deve ser assinada pelo arguido, ou respectivo repre
sentante ou curador, e ser apresentada no local onde o processo tiver
sido instaurado.
4—Com a resposta, deve o arguido apresentar o rol de teste
munhas, juntar os documentos e requerer também quaisquer dili
gências, podendo, em despacho fundamentado do instrutor, ser
recusados os meios de prova manifestamente impertinentes e des
necessários.
Não podem ser inquiridas mais de 3 testemutihas por cada
5
facto.
—

—
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6— As testemunhas só podem depor sobre os factos alegados
na defesa palia que forem precisamente indicadas na resposta.
7—A inquirição das testemunhas efectuar-se-á em regra geral
no local onde corra :0 processo; entretanto, relativamente às teste
munhas residentes fora do respectivo concelho cuja audição seja
requerida para a área da sua residência, a sua inquirição deverá em
regra ter lugar na sede da entidade que vier a ser deprecada.
8
A entidade deprecada a quem, nos termos do número ante
rior, for solicitada a inquirição poderá designar um instrutor ad hoc
para o acto requerido.
—

Artigo 61.0
(fermos de resposta. Efeitos da sua falta)

1
Na resposta deve o arguido expor com clareza, concisão
e correcção os factos e as razões da sua defesa.
2— Quando a resposta revelar infracções estranhas à acusação
e que não interessem à defesa, será autuada e dela se extrairá cer
tidão, que será considerada como participação para efeitos do novo
processo.
3
A falta não justificada de resposta, dentro do prazo mar
cado, vale como efectiva audiência do arguido para todos os efeitos.
—

—

Artigo 62.°
(Inquirição das testemunhas e produção
de outras diligências de prova)
1
O instrutor deverá inquirir as testemunhas e reunir os de
mais elementos de prova indicados pelo arguido no prazo máximo
de 20 dias, o qual poderá ser prorrogado por despacho fundamen
tado, até 40 dias, quando tal o exigirem as diligências previstas no
n,° 7 do artigo 60.°
2— Finda a produção da prova oferecida pelo arguido, podem
ainda ordenar-se, em despacho fundamentado, novas diligências que
se tornem indispensáveis para o completo esclarecimento da verdade.
—

SUBSECÇÃO IV
Decisão disciplinar e sua execução
Artigo 63.°
(Relatório do instrutor)
Finda a instrução do processo, o instrutor elaborará, no
prazo de 5 dias, .im relatório completo e conciso, donde conste
a existência material das faltas, sua qualificação e gravidade,
—
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a importância que porventura haja a repor e seu destino, e bem

assim a pena que entender justa ou a proposta para que os autos
se arquivem por ser insubsistente a acusação.
2—Quando a complexidade do processo o exigir, a entidade
a quem deva incumbir a decisão poderá, a pedido do instrutor,
prorrogar o prazo fixado no número anterior até ao limite total de
20 dias.
3
O processo, depois de relatado, será remetido, no prazo
máximo de 24 horas, à entidade que o tier mandado instaurar, a
qual, se não for competente para o decidir, enviá-lo-á, dentro dos
5 dias subsequentes, a quem deva preferir a decisão.
—

Artigo 64.°

(Exame e decisão)
A entidade competente examinará o processo, ponderará,
concordando ou discordando, as conclusões do relatório, ordenará,
se o entender necessário, a realização, dentro do prazo que marcar,
de quaisquer novas diligências e, após isso, decidirá.
2— A mesma entidade poderá, antes da decisão, solicitar parecer
a entidade sua subordinada, especialmente qualificada para o efeito,
devendo este •parecer ser prestado no prazo de 10 dias.
3
Sempre que a decisão proferida se não conforme com o
parecer referido no n.° 2 ou, na inexistência deste, com a proposta
formulada no relatório do instrutor, a mesma terá de ser funda
menta’da.
—

—

Artigo 65.°
(Casos dc co-responsabilidade disciplinar)
Quando vários funcionários ou empregados, embora de di
1
versos serviços, pertençam ao mesmo estabelecimento fabril e sejam
arguidos do mesmo facto ou factos entre si conexos, a entidade
que tiver competência para punir o funcionário ou empregado de
—

maior categoria decidirá também em relação a todos os demais
arguidos.
2—Se os arguidos pertencerem a estabelecimentos ou departa
mentos diferentes das forças armadas, a decisão pertencerá às enti
dades mencionadas no artigo 40.°
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Artigo 66.°
(Notificação da decisão)
1
Independentemente da sua publicação em ordem de serviço
do estabelecimento fabril, a decisão será directamente comunicada
ao arguido, representante ou curador.
2— O entidade que tiver decidido o processo poderá autorizar
que a notificação ao arguido seja protelada pelo prazo máximo de
30 dias, se se tratar •de pena que implique suspensão do exercício
de funções por parte do infractor, desde que da execução da reso
lução disciplinar resulte para o serviço inconveniente mais grave
do que o decorrente da permanência no desempenho do cargo do
funcionário ou empregado punido.
—

Artigo 67.’
(Início de produção dos efeitos das penas)
A pena disciplinar começa a produzir os seus efeitos legais
no próprio momento da notificação ou, não podendo tal notificação
ser efectivada, 10 dias após a sua publicação em ordem de serviço.
2
A vacatura do lugar ou cargo, em consequência da aplica
ção das ‘penas de demissão e aposentação compulsiva, será publicada
na 2. série do Diário da República.
—

—

SUBSECÇÃO V
Reclamações, recurso, revisão e reabilitação
Artigo 68.’
(Fundamentos da reclamação)
O funcionário ou empregado punido disciplinarmente poderá
reclamar nos seguintes casos;
a) Quando julgue não haver cometido a falta;
h) Quando tenha sido usada competência disciplinar não con
ferida por este Regulamento;
c) Quando o reclamante entender que o facto que lhe é imputado
não é punível por este Regulamento;
d) Quando a descrição da infracção não corresponder ao facto
praticado.
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Artigo 69.°

(Formas e prazo da reclamaçüo)
1
A reclamação deve ser singular e dirigida pelas vias com
petentes à entidade que impôs a pena, •no prazo de 5 dias contados
daquele ‘em que foi notificado da decisão.
2
A entidade referida no número anterior conhecerá das
reclamações que lhe forem dirigidas, procedendo ou mandando pro
ceder a averigpiações sobre os seus fundamentos, no caso de não
ter havido processo escrito: tendo-o havido, as mesmas averiguações
só serão necessárias se a reclamação incidir sobre matéria nova.
3
As averiguações a que se refere o número anterior seguem
a forma do processo escrito.
4— A reclamação e o processo respeitante às averiguações serão
apensos ao processo disciplinar, no caso previsto na segunda parte
do ii. 2 deste artigo.
—

—

Artigo 70.°
(fundamentos do recurso hierárquico)
1 —Das decisões que julguem, no todo ou em parte, improce
dentes as reclamações e que sejam irrecorríveis, bem como das deci
sões dos instrutores não sejam de mero expediente e que também
sejam, nos termos do presente Regulamento, recorríveis, pode recorrer-se hierarquicamente até aos CEMs, uma vez que a decisão proferida
ou a acusação notificada aplique ou preveja a aplicação de pena
superior à da alínea d) do n.° 1 do artigo 11.0
2— São hierarquicamente irrecorriveis, em matéria disciplinar,
as decisões dos CEMs.
3
Salvo se outro prazo for expressamente previsto neste Re
gulamento, o recurso hierárquico interpõe-s’e no pl4azo de 10 dias,
contados da notificação da decisão recorrida.
4
Com o requerimento de interposição de recurso deve o
recorrente juntar quaisquer meios de prova ou documentos que
entenda conveniente e que não pudessem ter sido utilizados ante
riormente.
5
A interposição de recurso hierárquico uspende a execução
da decisão disciplinar ondenatória até à decisão definitiva do recurso.
—

—

—

Artigo 7l.°
(Accionamento do recurso hierárquico)
1
Os recursos das decisões finais sobem imediatamente e nos
próprios autos.
—

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 11

1370

I. Série

2— Os recursos das decisões que não ponham termo ao pr ocesso só subirão com a decisão final, se dela se recorrer, salvo se,
ficando retidos, percam por esse facto o seu efeito útil.
3
Logo que o recurso haja de subir, a entidade recorrida
remetê-lo-á ao superior hierárquico competente, acompanhado de
todo o processo e de uma informação que detalhará os fundamentos
da decisão proferida.
4
Se o superior hierárquico a quem for dirigido o recurso
se não reconhecer competente para o apreciar, promoverá a sua
remessa à entidade para o efeito competente.
Se o superio hierárquico a quem for dirigido o recurso
5
se uJgar competente para o apreciar, mandará proceder, se o enten
quaisquer novas diligências que repute indispen
der necessário,
sáveis para o apuramento da verdade.
6—A escolha do instrutor, a designar para um tal efeito, obe
decerá ao critério enunciado no artigo 50.°, e as diligências realizadas
serão reduzidas a escrito.
7— De entre as diligências a realizar, contar-se-á a audiência
do recorrente e da entidade recorrida.
Findas as diligências indispensáveis, o instrutor fará os res
$
pectivos autos conclusos à •ntidadc que o tiver nomeado, acompa
nhados de um relatório circunstancíado onde exporá os factos
averiguados e o seu parecer sobre os mesmos e os fundamentos do
recurso.
—

—

—

—

Artigo 72.°
(Decisão de recurso hierárquico
e sua recorribilidade hierárquica)
A entidade a quem caiba julgar o recurso decidirá se o
mesmo procede, através de despacho fundamentado, exarado no
próprio processo, podendo revogar, alterar ou manter a decisão
recorrida, no todo ou em parte.
2— A decisão num dado recurso hierárquico é susceptível de
novo recurso hierárquico até que se tenha obtido decisão hierarquica
mente irrecorrível, observando-se para o efeito, e com as necessárias
adaptações, o disposto nos artigos precedentes.
—

Artigo 73.°
(Recurso contencioso)
Das decisões definitivas e executórias dos CEMs que apli
1
quem ou sancionem penas disciplinares cabe recurso contencioso,
nos termos gerais.
—
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2—A tramitação de um tal recurso obedecerá ao regime vigente
para o pessoal militar quanto ao recurso contencioso em matéria
disciplinar.

Artigo 74.°
(Revisão)
1
A revisão dos processos disciplinares é admitida a todo o
tempo, quando se verifiquem circunstâinias ou meios de prova sus
ceptiveis •de demonstrar a inexistência dos factos que determinaram
a condenação e que não ‘pudessem ter sMo utiliados pelo arguido
—

no processo disciplinar.
2—A revisão pode conduzizr à revogação ou alteração da
decisão proferida no processo revisto, não podendo ser agravada
a pena.

3
A revisão não pode ser pedida mais de uma vez pelos
mesmos fundamentos de facto.
4—O interessado na revisão de um processo disciplinar, ou o
seu representante ou herdeiro, apresentará nesse sentido requerimento
endereçado •ao EM competente, devendo dele constar o seguinte:
—

z) Identificação do processo a rever;
h) Enimeraçã’o expressa das circunstâncias ou meios de prova
em que •undnmenta o pedido;
c) Junção dos documentos disponíveis e pedido de prazo para
a junção dos ue não possam desde logo ser juntos;
d) Pedido de realização das demais diligências que considere
úteis para prova das suas alegações.

5
Recebido o requerimento, o CEM competente resolverá no
prazo de 30 dias sobre •se deve ou não ser concedida a revisão
do processo.
Do despacho que não conceda a revisão cabe rectirso con
6
tencioso, a ser processado nos termos do artigo 73.°
7—A concsão de revisão não suspende o cumprimento da
persa.
$
Se for concedida a revisão, será esta apensa ao processo
discplinar, siomeando-se instrutor diferente do primeiro, que mar
cará ao interessado pazo não inferior a 10 nem superior a 20
dias, para responder por escrito aos artigos de acusação constantes
—

—

—

do processo a rever, seguindo-se os demais termos dos artigos 57.°
e seguintes.
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Artigo 75.°

(Efeitos da revisão)
Julgando-se procedente a revisão, será revogada ou alterada
1
a decisão proferida no processo revisto.
2—A revogação, a que se refere o número precedente tem os
seguintes efeitos:
—

a) Cancelamento do registo la peina anterior no processo mdi
vMual do funcionátio oi empregado;
b) Anulação dos efeitos da pena.
3
O funcionário ou empregado tem direito, em caso de pro
cedência da revisão, à reconstituição da carreira, devendo ser con
sideradas as expectativas legítimas de promoção que não se efec
tivarem por efeito da punição, sem prejuízo da indemnização a que
tenha direito, nos termos gerais, pelos danos morais e materiais
sofridos.
Entretanto serão respeitadas as situações criadas a outros
4
funcionários ou empregados pelo provimento nas vagas abertas em
consequência do castigo imposto, mas sempre sem prejuízo da anti
guidade do funcionário ou empregado punido, à data da aplicação
da pena.
5—Revogadas ou alteradas as penas de aposentação compulsiva,
demissão ou despedimento aplicadas, o funcionário ou empregado
respectivo terá direito a ser provido em lugar da categoria igual ou
equivalente, podendo exercer funções fora do quadro até à primeira
vaga que aí ocorrer.
—

—

Artigo 76.°
(Reabilitação)
Os funcionários ou empregados condenados em quaisquer
penas poderão ser reabilitados, independentemente da revisão do
processo disciplinar, sendo competente para esse efeito a entidade
com competência para a aplicação da pena.
2— A reabilitação será concedida ‘a quem a tenha merecido
pla boa conduta, centdo para esse fim o inte’ressado usar todos
os meios de prova admitdos em direito.
3
A reabilitação pc(de ser requcdla pelo interessado ou seu
representante, decorridos os prazos seguintes sobre a aplicação ou
cumprimento da peNla:
—

—

a) 1 ano, no caso da repreensão escrita;
b) 2 anos, para as penas de suspensão;
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c) 4 anos, para 1a pena de inactividade;
d) 6 anos, para a pena de aposentação compulsiva, demissão ou
despedimento.

4
A reabilitação fará icessar as incaipucidJade e demais efeieos
da condenação, ainda subsistentes, devendo ser registada no pro
cesso indivdual do funcionário ou emprealdo.
—

SEOÇÃO III
Processos de inquérito e de sindicância
Artigo 77.°
(Conceitos)
1
Os CEMs pode’tn ordenar inquéritos ou sindicâncias aos
serviços.
2—O inquérito tem o fim de apurar factos determiados; a
sindicância destina-se a uma averiguão geral acerca do funciona
mento do serviço.
3
A escolha e nomeação dos inquiridores ou sindicantes e
dos seus escrivães e a instrução dos processos de inquérito ou sin
dicância ordenados nos termos deste artigo regem-se na parte apli
cável pelo disposto nos artigos 49.° a 53.°
—

—

Artigo 78.°
(Formalidades específicas da sindicância)
1 —Se o processo for de sindicância, deve o sindicante, logo
que a ele dê início, fazê-lo constar por anúncios publicados em um
ou dois jornais da localidade, havendo-os, e por meio de editais,
cuja afixação requisitará às autoridades policiais e administrativas,
a fim de que toda a pessoa que tenha razão de queixa ou de
agravo contra o regular funcionamento do serviço sindicado se apre
sente a ele, sindicante, ou a ele enderece escrito contendo a sua
identificação e assinatura notarialmente reconhecida, tudo a efectuar
para os aludidos fins dentro do prazo designado.
2—A publicação de anúncios pela imprensa é obrigatória para
os perió’dic’os a quem forem remetidos, sob ‘pena de deisobdiência
qualificada, e a despesa a que der causa será documentada pelo
sindicanIe, para efeitos de pagamento.
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Artigo 79.°
(Relatório do inquiridor ou sindicante)
1 —Concluida a instrução do processo deve o inquiridor ou
sindicante elaborlar, no prazo de 10 dias, o eu relatório, que reme
terá imediatamente, e através das instâncias hieráquicas, à aprecia
ção do CEM que o ordenou.
2—Se o inquiridor ou sindicante errtender que há motivo para
a conversão ido inquérito ‘ou isindicâticia a seu cargo em processo
ou processos disciplnares, complementa rá o relatório anteriormente
referido com uma articulação, feita com a possível e necessária
discriminação, das faltas que reputar averiguadas, com referência
dequada aos preceitos infringdo s.
3
Submetidos a despacho dos CEMs competentes o relatório
e a articulação indicados, esta última converter-se-á em acusação
—

dos
pela

respectivos
refetida

arguidos,

uma

wz

que

tal

v’enha

a

ser

ordenado

entïdade.

Quando a complexidade do processo o justifique, a mesma
4
entidde poderá tprorrogar o prazo fixado no n.° 1 deste rtigo.
5—Ordenada a conversão, contemplada no precedente n.° 3, o
processo de inquérito ou de siildicândia constituirá a fase de ins
trução do processo disciplinar que se seguir, devendo o respectivo
instrutor, antigo inquiridor ou sindicante deduzir, nos termos e den
tro dos prazos referidos no n.° 2 do artigo 56.° e no n.° 1 do ar
tigo 57.°, a acusação do arguido ou arguidos, seguindo-se os demais
termos do processo disciplinar.
—

SECÇÃO IV
Processo por abandono de lugar e falta de assiduidade
Artigo 80.°
(Auto de abandono de lugar)
Sempre que um funcionário ou empregado deixe de comparecer
ao serviço durante 5 dias úteis seguidos, depois de ter manifestado
por escrito a intenção de abandonar o cargo, ou faltar durante 15
dias úteis seguidos sem justificação, será pelo imediato superior hierár
quico levantado auto de abandono de lugar.
Artigo 8l.°
(Presunção de abandono e sua ilisão)
A presunção die abanidono de lugar, constituída pelos factos a
que se refere o artigo anterior, pode ser ilidida, em processo disci
plinar e após levantamento do auto, por qualquer meio admitido
em direito.
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Artigo 82.°

(Auto por falta de assiduidade)
Será levantado auto por falta de assiduidade ao funcionário ou
empregado que, dentro do mesmo ano civil, der 15 faltas interpoladas
e não justificadas.
Artigo 83.°
(Formalidades subsequentes)
Os autos de abandono de lugar ou por falta de assiduidade
servirão de base a processo disciplinar, que seguirá os trâmites nor
—-

mais com as especialidades estabelecidas no presente artigo.
2— Sendo desconhecido o paradeiro do arguido, efectuar-se-á
a sua notificação por edital, após o qe o processo será imedia
tamente remetido à entidade competente para o decidir, sendo pro
ferida a decisão sem mais trâmites.
Provando-se o abandono de lugar, o arguido será demitido,
3
rescindido o seu contrato ou despedido, não podendo ser de novo
provido ou admitido como funcionário ou empregado ao serviço
das forças armadas.
4— No caso de a infracção não consubstanciar abandono de
lugar, a pena aplicável será a da alínea g) do n.° 1 do artigo 11.0
5
A demissão, rescisão do contrato ou despedimento será no
tificada ao arguido por edital, uma vez que subsista o desconhe
cimento do seu paradeiro, o qual, no prazo máximo de 50 dias após
a publicação, poderá impugná-la ou requerer a reabertura do pro
cesso.
6— Vindo a ser conheido em qualquer caso o paradeiro do
arguido, ser-lhe-á notificada a decisão, podendo dela recorrer no
prazo de 10 dias ou, em idêntico prazo, requerer que se proceda
à reabertura do processo.
—

—

CAPITULO VI
Disposições finais e transitórias
Artigo 84°

(Aplicação do Regulamento
As normas relativas à punição e qualificação das infracções
constantes deste Regulamento serão aplicadas aos processos pen
dentes na medida em que forem mais favoráveis ao arguido.
—

2

—

As normas processuai’s aplicam-se imediatamente.
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Artigo 85.°
(Resolução de dúvidas)
As dúvidas suscitadas pela aplicação das disposições do presente
Regulamento serão resolvidas, ocividos os serviços competentes, por
despacho do CEMGFA.
(D. R. —I Série,

n.°

251, Suplemento, de 290ut$2.)

Decreto-Lei n. 434-B/$2
de 29 de Outubro
Considerando ter havido um nítido decréscimo nas actividades
do 4.° e do 5.° Tribunal Militares Territoriais de Lisboa, criados
pelo Decreto-Lei n.° 50/76, de 21 de Janeiro, por estarem profunda
mente alteradas as circunstâncias que determinaram a sua criação;
Considerando haver conveniência em que a extinção dos refe

ridos Tribunais Militares se não faça em simultaneidade:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo único.— 1—É extinto, com a data de 31 de Julho de
1982, o 5.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa (5° TMTL), com
sede em Lisboa.
2—É extinto, com a data de 31 de Dezembro de 1982, o 4.°
Tribunal Militar Territorial de Lisboa, (4.° TMTL), com sede em
Lisboa.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 4 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 20 de Outubro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTóNIo RAMALHO EANES.
(D. R. —I Série, n.° 251, Suplemento, de 290ut82.)

J. Série

ORDEM DO EXÉRCiTO N.’ ii

1377

Decreto-lei n.° 434-C/$2
de 29 de Outubro
Tornando-se necessário ajustar a redacção do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 525/77, de 29 de Dezembro, de modo a enquadrá-lo nos
princípios constitucionalmente consagrados:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148. da Constituição, o seguinte:
Artigo único. É alterado o artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 525/77,
de 29 de Dezembro. que passa a ter a seguinte redacção:
Art. 3.°—l
2—
3—

—

a)
b) Idade não interior a 18 anos;
d)
e)

1)
g) Terem cumprido as obrigações da Lei do Serviço Militar.
4—
5—
6—
Os candidatos aos concursos mencionados nos n.°’ 4, 5
7
e 6 devem satisfazer às condições referidas nas alíneas a), b), d),
e), f) e g) do n.° 3.
8—
—

9—

Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 4 de Outubro
de 19:82.
Promulgado em 20 de Outubro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMAI.HO EANEs.
(D. R. —1 Série, n.° 251. Suplemento, de 290ut82.)
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Decreto-Lei- n.° 434-D’82
de 29 de Outubro
Considerando que pelo Decreto-Lei n.° 191-A/79, de 25 de Junho,
deixou de haver lugar a perda de pensão de aposentação de reforma
por virtude de demissão ou de condenação penal;

Tornando-se necessário esclarecer e coordenar as disposições do
Código de Justiça Militar:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
1
O direito a pensão por parte de militares
Artigo único.
condenados em tribunais militares regula-se pelas disposições referen
tes à reforma constantes do Estatuto de Aposentação, aprovado pelo
Decreto-Lei n.0 498/72, de 15 de Dezembro, com as alterações intro
duzidas pelo Decreto-Lei n.° 191-A/79, de 25 de Junho.
2
O quantitativo da pensão será o que, nos termos do Esta
tuto de Aposentação, corresponder às quotas descontadas e ao tempo
legalmente contado.
—

—

—

Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 20 de Outubro
de 1982.

Promulgado em 20 de Outubro d 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo R..ivfALHo EANES.
(D. R.

—

1 Série, n.° 251, Suplemento. de 290ut82.)

Decreto-Lei n.° 434-E/82
de 29 de Outubro
Verificando-se a necessidade de a Comissão de Análise de Re
cursos de Saneamento e Reclassificação a que se refere o Decreto-Lei n.° 117-A/76, de 9 de Fevereiro, continuar em funções:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição. o seguinte:

Artigo 1.0 A Comissão de Análise de Recursos de Saneamento
e Reclassificação, criada pelo Decreto-Lei n.° 117-A/76, de 9 de Fe
vereiro, passa a depender directamente do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
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Art. 2.° Passam para a competência do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que poderá delegar, as atribuições
conferidas por aquele dii loma ao Conselho da Revolução.
Art. 3.° Este decreto-lei entra imediatamente em vigor.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 28 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 28 de Outubro de 1982,
Publique-se.

O Presidente da República,
(D. R.

AN1óNI0 RAMALHO EANES.

1 Série, n.° 251. Suplemento, de 290ut82.)

/3/713
DecretIi

11.0

434-F/82

3 75

de 29 de Outubro
Considerando que o estatuto da condição miLitar, actualmente
em estudo, é de grande complexidade e necessariamente de demo
rada elaboração;
Considerando a necessidade de regular desde já os condiciona
mentos na carreira e na prestação de serviços nas Forças Armadas
que o exercício de actividades políticas e sindicais pelos militares
implica:
Considerando o princípio do apartidarismo político das Forças
Armadas, acolhido na Constituição da República;
Considerando a conveniência de se regulamentar o exercício da
liberdade sindical pelos militares, na estrita medida em que os inte
resses superiores das forças Armadas o impõem, atenta a necessi
dade de se salvaguardar a sua coesão, disciplina e pronta eficiência,
conforme, aliás, expressamente autorizam os artigos 22.° do Pacto
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 11.0 da Convenção
Europeia dos Direitos do Homem e 9.° da Convenção n. 87 da
Organização Internacional do Trabalho (0FF):
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O ‘Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
CAPITULO 1
Dos princípios gerais
ARTIGO 1.°
(Exercício de actividades políticas e sindicais
nas forças Armadas)
1
O exercício de actividades políticas e sindicais por militares
é regulado nos termos precisos do presente diploma.
2—É proibida toda e qualquer actividade política ou sindical
no interior das instalações militares, sem prejuízo do regulamento
para as comissões de trabalhadores.
Consideram-se, para este efeito, instalações militares todos
3
o departamentos. unidades e estabelecimentos das Forças Armadas,
e bem assim todos os seus meios terrestres, navais, aéreos ou quais
quer outros, e as infra-estruturas pelos mesmos utilizadas com carác
ter permanente ou temporário e seja qual for a finalidade a que
se destinam para além da especificamente militar.
—

—

ARTIGO 2.°
(Exercício de actividades políticas e sindicais)
Os militares não carecem de autorização para o exercício
de actividades políticas e sindicais nem para a apresentação das
respectivas candidaturas, quando for o caso, com as excepções pre
vistas no capítulo t do presente diploma.
2
Os militares na efectividade de serviço apenas ficam obri
gados a comunicar, por escrito, ao chefe hierárquico imediato a
sua decisão com a necessária antecedência, mas nunca inferior a
15 dias, sobre a data da entrada em exercício ou de apresentação
da candidatura, para os fins consignados no presente diploma.
—

ARTIGO 3.°
(Condicionamentos na carreira e na prestação de serviço)
Os militares que optem pelo exercício de quaisquer actividades
políticas ou sindicais ficam sujeitos aos condicionamentos na carreira
e na prestação de serviço estabelecidos neste diploma.
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ARTIGO 4.°
(Incompatibilidades)
Salvo os casos expressamente referidos no presente diploma,
o serviço nas Forças Armadas não é acumulável com o desempe
nho de:
—

a) Cargos políticos electivos;
b) Cargos políticos de nomeação;
c) Actividades políticas de carácter partidário;
d) Actividades sindicais.
2
Os militares, durante o período de exercício daqueles cargos
oti actividades e também durante o período de candidatura, quando
haja, suspendem obrigatoriamente as suas actividades militares.
3
Por ‘despacho conjunto do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas e dos chefes do estado-maior dos ramos, serão
fixados os requisitos a que devem obedecer as actividades sem carác
ter partidário que, mediante autorização, poderão ser exercicas em
acumulação com o serviço nas forças Armadas.
—

—

CAPITULO It
Do âmbito de aplicação e de conceitos acolhidos
ARTiGO

50

(Âmbito de aplicação)
O presente diploma aplica-se a todos os militares, de acordo com
as situações nele previstas.
ARTIGO

6.0

(Conceito de cargo político electivo)
Consideram-se cargos políticos electivos os desempenhados pelos
titulares dos órgãos de soberania, da assembleia ou do governo das
regiões autónomas e do poder local obtidos por sufrágio irecto,
secreto e periódico, nos termos constitucionais.
ARTIGO 7.°
(Conceito de cargo político de nomeação)
Consideram-se cargos políticos de nomeação os desempenhados
pelos titulares dos órgãos de soberania e ‘de governo regional e tam
bém os desempenhados por provimento directo daqueles titulares

ORDEM DO EXËRCITO N.° 11

1382

1. Série

nos sectores público administrativo e empresarial do Estado, uns e
outros obtidos por nomeação ou designação.

ARTIGO 8.°
(Conceito de actividade política de carácter partidário)
Considera-se como actividade política de carácter partidário toda
a participação directa e activa em actos ou funções da vida política
nacional ou internacional organizados ou patrocinados pelos partidos
políticos nacionais ou organizações políticas estrangeiras congéneres,
bem como a filiação em qualquer destas organizações.
ARTIGO 9.°
(Conceito de actividade política sem carácter partidário)
Considera-se como actividade política sem carácter partidário
toda a participação directa e activa em actos ou funções da vida
política nacional ou internacional, em especial a exercida a título
individual, não organizada ou patrocinada de qualquer forma por
partidos •polfticos nacionais ou organizações políticas estrangeiras
congéneres.
ARTIGO lO.°
(Conceito de actividade sindical)
Considera-se como actividade sindical o desempenho de cargos
electivos ou de nomeação em sindicatos ou organizações de classe
visando a protecção de interesses profissionais estranhos à instituição
militar, bem como toda e qualquer participação directa e activa
nos mesmos ou sob sua orientação com ressalva do estabelecido no
artigo 24.°
CAPITULO III
Dos cargos políticos electivos

ARTIGO ll.°
(Candidaturas)
1
Os militares na efectividade de serviço candidatos a cargos
políticos electivos entram de licença esipecial até à data da publicação
no Diário da Reptblica do mapa oficial com os resultados eleitorais,
—

1. Síric

ORDEM DO EXËRCITO N.° 11

1383

licença essa contada como tempo de serviço efectivo para todos os
efeitos, incluindo o direito aos seus vencimentos e demais abonos.
2—A referida licença especial tem início:
a) Na data da apresentação das respectivas candidaturas, para
os candidatos a Presidente da República;
b) Na data em que se inicia a campanha eleitoral para os can
didatos a deputados à Assembleia da República e às Assem
bleias Regionais dos Açores e da Madeira e para os can
didatos a titulares dos órgãos de poder local.
3 —Aos militares futuros candidatos à eleição para Presidente
da República ‘poderá ainda ser concedida, anteriormente à data da
apresentação da respectiva candidatura, uma licença registada até ao
máximo de 6 meses.
4—A licença especial concedida nos termos dos n.° 1 e 2 des
tes artigos será prorrogada:
a) Até à data de investidura como Presidente da Fepública, ao
militar eleito para este cargo;
b) Até à data de início da primeira sessão legislativa, aos mili
tares eleitos deputados à Assembleia da República e às Assem
bleias Regionais dos Açores e da Ma eira e aos militares
que, embora não eleitos, estejam incluídos em listas eleitorais
com outros candidatos eleitos deputados àquela assembleia;
c) Até à ‘data do início do período de mandato dos órgãos do
poder local, aos militares eleitos para estes órgãos e aos mili
tares que, embora não eleitos, estejam incluídos em listas
eleitorais com outros candidatos eleitos para os mesmos
órgãos.
ARTIGO 12.°
(Presidente da República)
Nos termos constitucionais, o Presidente da República de
sempenha, por inerência, as funções de comandante supremo das
Forças Armadas.
2— Quando militar dos quadros permanentes, mantém-se na situa
ção do activo ou transita para esta situação à data da sua inves
tidura como Presidente da República, se, do antecedente, se encon
trava na reserva, ou na reforma, passando em qualquer dos casos
à comissão especial.
Findo o mandato, mantém a situação do activo ou regressa à
anterior situação de reserva ou reforma, conforme o caso.
Quando militar em regime de contrato, este é-lhe rescindido
3
à data da sua investidura no cargo de Presidente da República.
—

—
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ARTIGO 13.°

(Deputados à Assembleia da República
e às assembleias regionais)
Os militares eleitos deputados à Assembleia da República
e às Assembleia Regionais dos Açores e da Madeira à data da sua
investidura nesses cargos:
a) Passam à situação de licença ilimitada ou de reserva, quando
militares nos quadros permanentes no activo, de acordo com
opção própria;
1)) Passam a licenciados, quando militares dos quadros perma
nentes na reserva na efectividade ‘de serviço;
c) Ë-lhes rescindido o contrato, quando militares nesta situação;
6) Ë-lhes adiado ou interrompido o serviço militar obrigatório.
quando militares nesta situação.
——

2— Findo o mandato:
a) Os militares nas condições das alíneas a) e b) ficam subor
dinados ao disposto no § 3.° do artigo l4.° do EOFA;

b) Os militares nas condições da alínea d) do número anterior
cumpr.m o serviço militar obrigatório nos termos da Lei do
Serviço Militar.
ARTIGO 14.°
(Titulares dos órgãos do poder local)
Aos militares eleitos para as autarquias locais através de
listas de partidos políticos ou de coligações de frente de partidos
onde foram incluídos sem a declaração expressa de candidatos inde
pendentes são-lhes aplicadas as disposições do artigo 13.°
—

Os militares eleitos como candidatos independentes através
2
das listas referidas no número anterior ou de listas apresentadas por
grupos de cidadãos eleitores:
—

a) Quando dos quadros permanentes no activo, passam à comis
são especial durante o mandato, findo o qual regressam à
situação anterior;

b) Quando dos quadros permanentes na reserva mas ao serviço,
deixam a efectividade de serviço durante o mandato, findo
o qual ‘podem, mediante autorização da entidade militar com
petente, regressar novamente ao serviço;
e) Quando em regime de contrato, este é-lhe rescindido durante
o mandato, findo o qual poderão requerer novo contrato;
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d) Quando em serviço militar obrigatório, são-lhes aplicadas as
disposições do artigo 13.° que a eles se referem.
ARTIGO 15.°
(Militares não eleitos)
Os militares candidatos não eleitos para o cargo de Presidente
da República regressam à anterior situação militar no final da
licença especial, nos termos dos n.°0 1 e 2 do artigo ll.°
2— Logo que terminem a licença especial concedida nos termos
dos n.°’ 1 e 2 do artigo 11.0 ou a sua prorrogação nos casos pre
vistos no n.° 4 do mesmo artigo:
—

al Os militares candidatos não eleitos para deputados à Assem
bleia da República e às Assembleias Regionais dos Açores
e da Madeira ficam sujeitos ao artigo 13.0, considerando-se,
para o efeito, nula a duração do mandato;
b) Os militares candidatos não eleitos para as autarquias locais
nas condições do n.° 1 do artigo l3.° passam às situações
militares referidas na alínea anterior;
c) Os militares candidatos não eleitos para as autarquias locais
nas condições do n.° 2 do arigo 14.° regressam às situações
militares anteriores.
CAPITULO IV

Dos cargos políticos de nomeação
ARTIGO 1 6.°
(Membros do Governo central e dos governos regionais)
Aos militares nomeados para as funções de membros do Governo
Central e dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira, à data
da sua tomada de posse, são aplicadas as disposições constantes das
alíneas dos n.°0 1 e 2 do artigo 13.°
ARTIGO l7.°
(Ministro da República junto das regiões autónomas)
Os militares nomeados para as funções de Ministro da República
junto das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, à data da
sua tomada de posse:
a) Passam à comissão especial, que lhes é dada por finda, com
a sua exoneração, quando militares dos quadros permanentes
no activo;
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b) Deixam a efectividade de serviço, quando militares dos qua
dros permanentes na reserva ao serviço, podendo regressar
novamente à efectividade, nos termos legais, após a sua exo
neração;
c) Quando em regime de contrato, este é-lhes rescindido, po
dendo requerer novo contrato,nos termos legais, após a sua
exoneração;
d) Quando sujeitos ao serviço militar obrigatório, este é-lhes
adiado ou interrompido durante o exercício das respectivas
funções, vindo a cumpri-lo nos termos da Lei do Serviço
Militar.
ARTIGO 18.°
(Outros cargos públicos)
Aos militares nomeados para outros cargos úblicos, designadamente na administração central, territorial, regional e local, são apli
cadas as disposições do artigo anterior.
ARTIGO 19.°
(Sector empresarial do Estado)
Aos militares nomeados para cargos •do sector empresarial do
Estado são aplicadas as disposições constantes do artigo 17.°, excepto
no que se refere aos militares dos quadros permanentes no activo,
que passam à licença ilimitada, podendo regressar à efectividade de
serviço, nos termos legais, após o termo das respectivas funções.
CAPITULO V
Das actividades sindicais
Das outras actividades políticas
actividades cívicas, culturais ou recreativas
—

—

Das

ARTIGO 20.°
(Activídades políticas de carácter partidário)
Os militares dos quadros permanentes que optem pelo exer
1
cício de actividades políticas de carácter partidário não abrangidos
pelos capítulos iii e iv transitam para as seguintes situações:
—

a) Reserva, se ainda não estiverem nesta situação;
b) Licenciados, se estiverem na reserva na efectividade de ser
viço.
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2—Aos militares em regime de contrato que fizerem tal opção
é rescindido o contrato.
3
Aos militares em serviço militar obrigatório não é permitido
o exercício das actividades referidas no n.° 1 deste artigo durante
o cumprimento do serviço militar.
—

ARTIGO 21.°
(Actividades políticas sem carácter partidário)
As actividades políticas sem carácter partidário previstas nos
termos do n.° 3 do artigo 4.° podem ser exercidas, mediante auto
rização dos respectivos chefes de estado-maior, pelos militares na
efectividade de serviço, em acumulação com o serviço nas Forças
Armadas.
2—O exercício de actividades políticas sem carácter partidário
não consideradas nas condições do número anterior nem abrangidas
pelos capítulos iii e iv implica:
—

a) A passagem à licença ilimitada ou de reserva para os militares
dos quadros permanentes no activo de acordo com a opção
própria;
h) A passagem a licenciado, para os militares dos quadros per
manentes na reserva em efectividade de serviço;
e) A rescisão do contrato, para os militares nesta situação.
findas tais acivídades, estes militares podem voltar à efec
3
tividade de serviço, nos termos legais.
4
Aos militares em serviço militar obrigatório não é permitido
o exercício das actividades políticas referidas no n.° 2 durante o
cumprimento do serviço militar.
—

—

ARTIGO 22.°
(Actividades sindicais)
Aos militares que optem pelo exercício de actividades sin
dicais são aplicadas as disposições do artigo anterior.
2— Aos militares em serviço militar obrigatório não é permitido
o exercício de actividades sindicais durante o cumprimento do serviço
militar.
—
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ARTIGO 23.’
(Actividades cívicas, culturais e recreativas)
No exercício de actividades cívicas, culturais ou recreativas
fora das horas do tempo de serviço, os militares não têm outros
limites ou condicionamentos além dos relativos à generalidade dos
cidadãos, desde que as referidas actividades não estejam abrangidas
no artigo $.°
—

ARTIGO 24.°
(Filiação e exercício de voto sindical)
Não se consideram abrangidos pelo artigo 22. a filiação e o
exercício do voto sindical.
ARTIGO 25.°
(Uso do uniforme)
1
Os militares em qualquer situação, incluindo os na reforma
e na reserva fora da efectividade de serviço, não podem fazer uso
do uniforme quando presentes em retiniões e manifestações políticas
ou sindicais.
2— Exceptua-se a presença devidamente autorizada ou em repre
sentação das Forças Armadas em actos oficiais dos órgãos de sobe
rania e dos árgãos de governo próprio das Regiões Autnomas dos
Açores e da Madeira.
—

ARTIGO 26.°
(Militares regressados ao activo)
Os militares nas situações de reserva e reforma regressados ao
activo nas condições do ri.0 2 do artigo 12.° não podem ser promo
vidos durante o respectivo mandato.
ARTIGO 27.°
(Disposição transitória)
Enquanto não forem publicados os estatutos dos sargentos e das
praças, a convocação de militares dos quadros permanentes na situa
ção de reserva licenciados processa-se do seguinte modo:
a) Se, eleitos para cargos políticos electivos nos termos dos ar
tigos 13.° e 14.’, cessarem os seus mandatos, a sua convoca-
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ção segue os trâmites e procedimentos previstos no Decreto-Lei
n.° 314/82, de 9 de Agosto;
b) Se não eleitos ou em caso de renúncia ou, ainda, no caso
de opção pelo exercício de actividades políticas e sindicais,
nos termos dos artigos 20.°, 21.° e 22.°, a sua convocação
segue os trâmites e procedimentos previstos no Decreto-Let
n.° 314/82, de 9 de Agosto, nomeadamente a obtenção de
parecer do Conselho Superior de Disciplina, com excepção
da alínea c) do § 1.° do artigo 4$.° do Estatuto dos Oficiais
das Forças Armadas, podendo a convocação processar-se por
simples conveniência de serviço e por decisão do titular do
respectivo departamento.

ARTIGO 26.°
(Estatutos dos oficiais)
As alterações decorrentes do presente diploma no Estatuto dos
Oficiais das Forças Armadas e nos estatutos dos 3 ramos das Forças
Armadas serão introduzidas por portaria conjunta do Chefe do
Estado-Maior-General das forças Armadas e dos chefes dos estados-maiores, no primeiro caso, e por portaria do chefe do estado-maior
competente, no segundo.
ARTIGO 29.°
(Interpretação)
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução do presente
diploma serão resolvidos por despacho conjunto do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos chefes dos estados-maiores dos 3 ramos das Forças Armadas.

ARTIGO 3O.
(Entrada em vigor)
O presente diploma entra em vigor na data da sua publicação,
excepto para os militares já no exercício de cargos políticos elec
tivos e de nomeação, os quais mantêm as situações actuais até final
dos respectivos mandatos ou até à exoneração dos titulares dos órgãos
de soberania ou de governo regional que os nomearam, respectivamente.
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Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 4 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 20 de Outubro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHo EANES.
(D. R. —1 Série, n. 251, 2.° Suplemento, de 290ut82.)

Decreto-Lei n.° 434-G/$2
de 29 de Outubro
Considerando que o Cofre de Previdência das Forças Armadas,
órgão de execução dos Serviços Sociais das Forças Armadas, tem
como fim essencial assegurar, por morte dos seus subscritores, o
pagamento de um subsídio pecuniário único, que, tecnicamente, é
um seguro de vida inteira;
Considerando que, embora mantenham o seu interesse por esse
tipo de seguros de vida, os subscritores do Cofre manifestaram o
desejo de ver instituídas, no âmbito dos Serviços Sociais das Forças
Armadas, outras modalidades de seguro temporário, hoje de maior
interesse social;
do Esta
Considerando que, nos termos do § único do artigo
tuto do ‘Cofre de Previdência das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 42 945, de 26 de Abril de 1960, este deverá, sem
prejuízo daquela sua finalidade essenciaL, cooperar em outras activi
dades que permitam beneficiar os seus subscritores e lhe sejam supe
riormente cometidas:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
3•0

Artigo único. Os artigos 3.°, 33.° e 35.° do Estatuto do Cofre
de Previdência das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 42 945, de 26 de Abril de 1960, passam a ter a seguinte redacção:
Art. 3.°
§ único. Sem prejuízo da finalidade essencial referi’da e
quando as suas condições financeiras o permitirem, o Cofre
poderá aceitar seguros de vida temporários dos seus subscritores
e, bem assim, cooperar na solução dos seus problemas habita
cionais e em quaisquer outras actividades destinadas a beneficiá
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-los, pata o que elaborará os respectivos regulamentos, para apro
vação do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Art.
330

a) Pelo produto, quer da quodzação dos subscritores, quer
dos prémios dos seguros de vida temporários;

b)
e) Telas importâncias e adicionais de que trate o artigo 18.0,
bem como pelos adicionais dos prémios dos seguros de
vida temporários;

cl)
e)

f)
1,’)

h)
i)
Art.
O fundo do Cofre destina-se essencialmente a ocor
rer aos encargos da liquidação dos subsídios legados pelos subs
critores, bem como da liquidação dos capitais dos seguros de
vida temporários.
35,0

§ 1.0
§ 2.°
§
30

Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 20 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 26 de Outubro de 1982.
Publique-se.
O Presdente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANEs.
(D. 1?. —-1 Série, n.° 251, 2.” Suplemento, de 290ut82.)

Decreto-Lei n.° 434-11/82
de 29 de Outubro
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo l.° O n.° 1 do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 281/82, de
22 de Julho, passa a ter a seguinte redacção:
1—Compete aos titulares dos 3 ramos das Forças Armadas
a decisão dos processos.
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Art. 2.° O presente diploma entra em vigor na data da sua
publicação.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 26 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 28 de Outubro de 1982.
Publique-so.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.
(D. R. —-1 Série, n.° 251, 2.” Suplemento, de 290ut82.)

Decreto-Lei n.° 434-1/82
de 29 de Outubro
Considerando que a instrução dos militares incorporados, entre
outras finalidades, pretende integrar, da melhor forma possível, os
respectivos instruendos na disciplina militar;
Considerando que muitas das faltas ocorridas em tal período
são devidas mais a uma incompleta integração naquela disciplina
do que a carência de vontade de cumprir os deveres militares;
Considerando que não se afigura justo que certas penas de
detenção e inferiores aplicadas durante a instrução de recrutas pro
duzem efeitos para o resto da vida militar e que uma judiciosa
aplicação do Regulamento de Disciplina Militar a tal período acon
selha, por um lado, a neutralização dos efeitos futuros, resultantes
da imposição das penas leves e. por outro, a manutenção dos efeitos
das mais pesadas:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo l48. da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.” O artigo 155.° do Regulamento de Disciplina Militar,
aprovado pelo Decreto-Lei o.” 142/77, de 9 de Abril, passa a ter
a seguinte redacção:
Art. 155.°
2—
3

—

1

—

.

a)
b)
c) As penas disciplinares ainda que abrangidas pelo disposto
no artigo 157.” deste Regulamento, com as excepções
previstas no n.° 4.
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4—As penas aplicadas aos militares até ao dia do jura
mento de bandeira só serão averbadas nos respectivos registos
e s produzem efeitos futuros no caso de serem penas:
a.) De prisão disciplinar agravada;
b) De prisão disciplinar;

e) De detenção ou proibição de saída quando superior a
5 dias, aplicados de uma só vez;
cl) De detenção ou proibição de saída quando ao militar
tenha sido aplicada anteriormente qualquer das penas re
feridas nas alíneas a), b) e c) anteriores.
Art. 2.° Este diploma entra em vigor 60 dias após a sua publi
cação.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 26 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 28 de Outubro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da Rëpública,

ANTÓNIO RAMALHO

EANEs.

(D. R. —1 Série, n.° 251, 2.° Suplemento, de 290ut82.)

Decreto-Lei n.° 434-J/82
de 29 de Outubro
Considerando a necessidade de manter uniforme para os 3 ramos
das Forças Armadas o regime de alimentação para as praças durante
o serviço militar obrigatório;
Considerando que já não se verificam as condições especiais
que levaram à publicação do Decreto-Lei n.° 467/75, de 28 de Agosto:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.0 da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0 É. aditado ao artigo 5.” do jecreto-Lei n.° 329-G/75,
de 30 de Junho, um n,° 3, com a seguinte redacção:
3
Fora dos casos abrangidos pelo n.° 2 deste artigo, po
derá ser autorizado, .por despacho do chefe do estado-maior
respectivo, o abono de alimentação a dinheiro às praças em
cumprimento do serviço militar obrigatório qtte, em circunstân
—
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cias excepcionais. devam ser colocadas na situação de desarran
chadas.
Art. 2.° É revogado o Decreto-Lei n.° 467/75, de 2$ de 1 gosto.
Art. 3.° O presente diploma entra em vigor a partir de 1 do
mês seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 26 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 28 de Outubro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANlóNlo RAMALHo EANES.
(D. R.

—

1 Série, n.° 251, 2.° Suplemento, de 290ut82.)

Decreto-Lei n.° 434-L/$2
de 29 de Outubro
Considerando a vantagem de melhor especificar matéria já con
tida no Decreto-Lei n.° 44/81, de 10 de Março;
Considerando ainda a necessidade de resolver algumas omissões
relativas às competências do comandante do Campo de Instrução
Militar de Santa Margarida (‘CIMSM):
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.” 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo único. Os artigos 2.° e 7. do Decreto-Lei n.° 44/81, de
10 de Março, passam a ter a seguinte redacção:
1
Art. 2.°
O comandante do CIMSM é o comandante
da 1. Brigada Mista Independente (BM1).
2—O comandante do CIMSM tem todas as competências
correspondentes às dos comandantes das regiões militares e zonas
militares, à excepção das de natureza criminal, previstas no ar
tigo 226. do Código de Justiça Militar.
Art. 7.° O CIMSM é equiparado, para efeitos de abonos,
a qualquer das escolas práticas das armas e serviços.
—

—

I.

Sërie

ORDEM DO EXËRCITO N.° 11

1395

Visto e aprovado em Conse]ho da Revolução em 26 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 2$ de Outubro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHo EANEs.
(D. R. —I Série,

n.°

251, 2.° Suplemento, de 290ut82.)

Decreto-Lei n.° 434-N/$2
de

29 de Outubro

Considerando que a reintegração prevista no artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 173/74, de 26 de Abril, e regulada, no âmbito militar, pelo
Decreto-Lei n.° 498-F/74, de 30 de Setembro, limita o respectivo
requerimento, no caso de óbito do militar, ao cônjuge sobrevivo,
ascendentes ou descendentes em 1.0 grau;
Considerando haver casos em que aquela medida se impõe a
todos os títulos, não podendo, porém, executar-se por não existi
rem familiares do falecido nas referidas condições;
Considerando que os interesses a atender nesses mesmos casos
são de ordem puramente moral:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.0 da Constituição, o seguinte:
Artigo único. É aditado ao artigo 1.° ‘do Decreto-Lei n.° 498-F/
/74, de 30 de Setembro, um novo número, com a seguinte redacção:
4—Na falta dos familiares referidos no número anterior,
os benefícios da reintegração poderão ser, oficiosamente e a
todo o tempo, conferidos por despacho do chefe do estado-maior do ramo a que o militar falecido pertencia.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 26 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 28 de Outubro de 1982.
Publique-se.

O Preslidente da República,
(D. E.

—

ANTÓNIO RAMALHo BANES.

1 Série, n.° 251, 2.° Suplemento, de 29Out$2.)
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Decreto-Lei n.° 434-0/82
de 29 de Outubro
Atendendo a que os valores fixados no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 463/77, de 9 de Novembro, que determina a contenção de
despesas nas Forças Armadas, se encontram ultrapassados pelas
medidas legislativas do Governo em matéria orçamental;
Considerando ainda que a necessidade de actualização também
pode contemplar determinados actos que nele não estão previstos:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 146.° da Constituição, o seguinte:
Artigo l. O artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 463/77, de 9 de No
vembro. passa a ter a seguinte redacção:
Independentemente do cumprimento das res
Art.
1
tantes disposições legais aplicáveis, as despesas a efectuar de
conta das dotações orçamentais destinadas a «Bens duradouros>’
e «Investimentos» passam a ficar sujeitas à prévia autorização
do chefe do estado-maior do respectivo ramo, quando o seu
valor seja superior a 250000$. e à do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, se excederem 25 000 0005.
2
As competências mencionadas no número anterior po
derão ser delegadas dentro dos limites e condições fixados pela
entidade delegante.
4•0

—

—

—-

Art. 2.° O presente diploma produz efeitos desde 1 de Janeiro
de 1982.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 26 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 28 de Outubro de 1982.
Publique-se.
O Presdente da República, ANTóNIo RAMALHO EANEs.
(D. 1?. —1 Série, n.° 251, 2.° Suplemento, de 290ut82.)

1.° Série
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Decreto-Lei n.° 434-P/82
de 29 de Outubro
Considerando a estabilidade ‘progressiva, tanto estrutural como
curricular, que o curso superior de Comando e Direcção (CSCD)
vem assumindo;
Considerando que estão ultrapassadas as condições que levaram
à suspensão ‘da condição especial de promoção referida na alínea c)
do artigo 79.° do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril (EOE):
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 14$.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0 Os artigos
88.°, 90.’ e 91.°, n.° 2. do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30 de Abril, passam a ter a seguinte redacção:
79,0,

Art. 79.°
a)
1))
e) Frequência do curso superior de Comando e Direcção;
d) ‘Para os coronéis das armas: ter exercido no posto de
coronel ou tenente-coronel, com reconhecida competên
cia, pelo período de 1 ano seguido, o comando de uni
dade independente, escola prática ou outro comando
considerado de categoria equivalente ou superior para
que tenha sido nomeado:
e)

Art. 88.°
1
A nomeação para o curso superior de
Comando e Direcção efectua-se do seguinte modo:
—

—

a) Anualmente, o Chefe do ‘Estado-Maior do Exército fixa,
para cada arma e serviço, o número de coronéis a no
mear, tendo em atenção as vagas de oficial general que
se prevê venham a ocorrer nos 24 meses subsequentes;
b) Cada director de arma e de serviço:
Aprecia, em mérito absoluto e em mérito relativo, cada
um dos coronéis considerados nomeáveis do respectivo
quadro;
Elabora uma lista com o nome dos coronéis que, em
face do mérito que lhes reconheça, entenda dever pro
por ao Conselho Superior do Exército para a frequên
cia do curso.
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Esta lista deve conter um quantitativo igual ao
dobro do número que for fixado no despacho do Chefe
do Estado-Maior do Exército a que se refere a ali
nea a);
Na apreciação a fazer deve ponderar a sucessão das
possíveis vagas no quadro dos oficiais generais, a idade
dos oficiais, a sua antiguidade relativa e a necessidade
de se dar oportunidade de mais rápido acesso aos
altos postos ao maior número possível de coronéis de
maior qualificação em mérito relativo;

c) A Direcção do Serviço de Pessoal enviará ao Conselho
Superior do Exército, com destino a cada um dos seus
membros, um processo completo de cada um dos coro
néis propostos pelos directores das armas e dos serviços,
do qual deverão constar a nota de assentos e demais
informações;
d) O Conselho Superior do Exército aprecia individualmente
os coronéis referidos na alínea anterior, bem como sob
proposta de qualquer dos seus membros, quaisquer outros
igualmente nomeáveis para a frequência do curso.
Após a apreciação em mérito absoluto e em mérito
relativo feita por quadros e na globalidade, o Conselho
escolhe os coronéis que entende deverem ser nomeados
para o curso, escalonando-os por ordem de prioridade.
A nomeação para o curso será publicada em Ordem
do Exército.
2—O curso superior de Comando e Direcção pode, con
forme as exigências do ensino e as necessidades do serviço, ser
frequentado no posto de tenente-coronel.
3—
1
O oficial que não tiver aproveitamento no
Art. 90.°
curso, concurso ou provas exigidas como condições especiais de
promoção apenas poderá repeti-]as uma vez.
2—O disposto no número anterior não se aplica quando
a falta de aproveitamento for motivada por doença adquirida
em serviço ou por desastre verificado nas mesmas condições.
Art. 91.°—l—
2— No caso de desistência do curso superior de Comando
e Direcção, o oficial passa sempre à situação de reserva.
3—
—

—
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Art. 2.’ O presente decreto-lei produz efeitos a partir do final
de ano lectivo de 1982-1983, salvo para os coronéis que já tenham

frequentado anteriormente o curso superior de (‘ornando e Direcção,
que são considerados corno satisfazendo a alínea c) do artigo 79.’
do Estatuto do Oficial do Exército.
Art. 3.’ As dúvidas suscitadas na execução do presente diploma
serão resolvidas por despacho do Chefe do Estado-Maior do Exér
cito, ouvido o Conselho Superior do Exército.
Art. 4•° Ë revogado o Decreto-Lei n.° 742/75, de 31 de De
zembro.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 4 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 20 de Outubro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República,

ANTÓNIO RAMALHO EANEs.

(D. R. —I Série, n.° 251, 2.” Suplemento, de 290ut82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei n.° 434-R/82
de 29 de Outubro
Tendo o Conselho de Ministros procedido, através da Resolução
n.° 127/82, de 29 de Junho, à actualização da tabela de ajudas de
custo diárias a abonar aos funcionários e agentes do Estado e a
entidades a eles equiparadas que se desloquem em missão oficial ao
estrangeiro ou no estrangeiro;
Considerando a necessidade de se proceder em termos semelhan
tes à actualização da tabela de ajudas de custo a abonar aos mili
tares em missões oficiais ao estrangeiro ou no estrangeiro:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.’ da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.’ A tabela de ajudas de custo diárias a abonar aos
militares do Exército, da Armada e da Força Aérea que se deslo

t400
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quem em missão oficial ao estrangeiro ou no estrangeiro passa a
ser a seguinte:

Postos

Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Ar
madas, Chefes dos Estados-Maiores do Exército, da
Armada e da Força Aérea e membros do Conselho
da Revolução
Oficiais generais
Oficiais superiores e ajudantes de oficiais generais
Outros oficiais, aspirantes a oficial e cadetes
Sargentos-mores e sargentos-chefes
Sargentos-ajudantes, sargentos, furriéis e subsargentos
rabos, soldados, marinheiros, grumetes e praças de
taifa

Montantes

$ 500$00
7500$00
7 500$00
6 600$00
6 600$00
100$00

5 400$00

Art. 2.° Nas missões oficiais que sejam presididas por membros
do Conselho da Revolução ou do Governo, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, pelo Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas ou por qualquer dos Chefes
dos Estados-Maiores do Exército. da Armada e da Força Aérea os
oficiais serão abonados de ajudas de custo de quantitativo igual ao
de oficial general.
Art.3° As condições especiais a que eventualmente deve ficar
sujeito o pessoal militar em serviço nas missões diplomáticas no
estrangeiro serão fixadas por despacho conjunto do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, do Ministro das Finanças e
do Plano e do Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Art. 4.° A presente tabela será aplicada a partir de 1 de Maio
do corrente ano e será anualmente revista, de modo que as novas
tabelas produzam efeitos a partir de 1 de Maio de cada ano.
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Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 4 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 8 de Outubro de 1982.
Publique-se.
O ‘Preidente da República, ANTÓNIO RAMALHo EANES.
meiro-Ministro, Francâwo José Pereira Pinto BuJse,no.

—

O Pri

(D. 1?. —1 Série, n.° 251, 3.° Suplemento, de 290ut82.)

Decreto-Lei n. 434-S/82
de 29 de Outubro
Considerando oportuno rever a situação dos oficiais e sargentos
que, tendo prestado mais de 8 anos de serviço nos quadros perma
nentes, transitaram para a situação de disponibilidade ou para o qua
dro de complemento sem direito a pensão:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a1 do
n.° 1 do artigo l48.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.° Poderão requerer a reintegração nos quadros perma
nentes das Forças Armadas os oficiais e sargentos que, tendo per
tencido a estes quadros e que a partir de 1 de Janeiro de 1961
até 1 de Maio de 1974 transitaram pata a situação de disponibili
dade ou para o quadro de complemento sem direito a pensão, a
seu pedido ou por terem sido julgados fisicamente incapazes para
o serviço no activo, à data daquela transição tivessem prestado 8
ou mais anos de serviço nas Forças Armadas.
Art. 2.°
1
O requerimento a solicitar a reintegração será
dirigido ao chefe do estado-maior do ramo e deve dar entrada na
repartição competente desse ramo até 90 dias após a entrada em
vigor do presente diploma, acompanhado de certificado de registo
criminal.
2— O requerente poderá juntai aos documentos indicados no
número anterior os documentos que julgue susceptiveis de esclare
cerem os seus antecedentes militares, as circunstâncias que concorre
ram para a sua passagem aos quadros de complemento ou à dis
ponibilidade e os vínctllos que o ligaram ou ligam às entidades
públicas ou privadas onde exerceram ou exercem as suas activi
dades.
Art. 3.°
Os órgãos competentes dos ramos das Forças
1
Armadas organizam para cada requerente um processo de reinte
gração, no qual são incluídos, além dos documentos referidos no
artigo anterior, a respectiva nota de assentos, informações e outros
—

—

—

—
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documentos recolhidos do processo individual susceptíveis de escla
recerem a personalidad do requerente, a sua carreira militar e as
circunstâncias determinantes do seu abate dos quadros permanentes.
2— Os processos de reintegração assim organizados, aos quais
serão juntos os respectivos pareceres dos órgãos competentes do
ramo, são presentes ao chefe do estado-maior a quem compete
decidir da reintegração dos requerentes.
Art. 4.°
1
Os requerentes que tenham obtido decisão favo
rável relativamente à sua pretensão serão reintegrados nos quadros
permanentes numa das seguintes situações:
—

—

a) No activo, na licença ilimitada, se à data da entrada em
vigor do presente diploma tiverem idade inferior à legal
mente fixada como limite para a passagem à reserva, com
direito a pensão para o posto que possuíam na data em
que transitaram para os quadros de complemento;
b) Na reserva, com direito a pensão, licenciados, se à data de
entrada em vigor do presente diploma tiverem idade superior
à referida na alínea anterior.
Art. 7.° Aos militares reintegrados ao abrigo do presente diploma
não é contado, para qualquer efeito, o tempo em que permaneceram
no quadro de complemento sem direito a pensão ou licenciados nem
lhes são devidas quaisquer pensões correspondentes àquele período.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 20 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 28 de Outubro de 1982.
Publique-se
O Presdente da República,
(D. 1?.

—

ANTÓNIo RAMALHo EANES.

1 Série, n.° 251, 3.° Suplemento, de 290ut82.)

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Decrcto-Lei-n.° 454/82
de 19 de Novembro
Não estando ainda concluído o processo de ratificação do
Decreto-Lei n.° 224/$2, de 8 ‘de Junho, e não estando prevista para
breve a sua conclusão, por razões que se prendem nomeadamente

1.’ Série
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com a discussão na Assembleia da República dos diplomas com
plementares da Lei da Revisão Constitucional, torna-se conveniente
dilatar o prazo da sua entrada em vigor.
Assim:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.° 1 do ar
tigo 201.° da Constituição, o seguinte:
Artigo único. O artigo 6.’ do Decreto-Lei n.° 224/82, de 8 de
Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.° 288/82, de 24 de Julho, passa
a ter a seguinte redacção:
Art. 6.’ O presente diploma entra em vigor no dia 1 de
Fevereiro de 1983.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de Outubro
de 1982.
Francisco José Pereira Pinto BaLemão.
—

(D. R.

—

1 Série. n.° 268, de 19Nov82.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Secretaria de Estado do Orçamento
Decreto-Lei n.° 459/82
de 26 de Novembro
Considerando a necessidade de reformufar a reunir num único
diploma a legislação geral aplicável à movimentação e utilização das
receitas próprias, à organização e publicação dos orçamentos priva
tivos e à prestação e publicidade das contas de gerência •dos fundos
e organismos autónomos;
Mostrando-se necessário tornar extensivo esse regime geral aos
serviços com autonomia administrativa, na parte em que elaboram
orçamentos privativos para aplicação de receitas próprias, e aos orga
nismos de coordenação económica cuja natureza o justifique;
Atendendo a que se torna indispensável melhorar a disciplina
financeira dos referidos fundos e organismos e a informação de ges
tão que devem prestar ao Ministério das Finanças e do 1ano:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.’ 1 do ar
tigo 201.’ da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.’
1
A actividade financeira dos fundos autónomos
e dos organismos dotados de autonomia administrativa e financeira,
incluindo os institutos públicos financiados pelo Orçamento Geral
do Estado em mais de 50 %, fica sujeita ao regime estabelecido
—

—
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no presente diploma, relativamente à movimentação e utilização das
suas receitas próprias e de outras fontes de financiamento que, even
tualmente, lhes sejam atribuidas no Orçamento Geral do Estado,
à organização e publicação dos seus orçamentos privativos, à pres
tação e publicidade das contas de gerência e à análise das informa
ções daí resultantes.
2—Ficam também sujeitos ao mesmo regime os organismos
dotados apenas de autonomia administrativa, na parte em que são
obrigados a elaborar orçarnentos privativos para aplicação de recei
tas próprias.
Ficam igualmente abrangidos pelo regime constante deste
3
diploma, mesmo com prejuízo do disposto nas suas leis orgânicas,
os organismos de coordenação económica, com excepção dos que,
por a sua natureza o justificar, dele forem excluídos através de
despacho conjunto dos ministros da respectiva tutela e do Ministro
de Estado e das Finanças e do Plano, mediante proposta dos orga
nismos a excluir e parecer da Direcção-Geral da Contabilidade
Pública.
Art. 2.°
1
Todos os fundos e organismos referidos no ar
tigo anterior que apresentem orçamentos privativos com um total
de receitas próprias igual ou superior a 10 000 contos deverão ser
incluídos em «Contas de ordem» do Orçamento Geral do Estado.
2—As entidades autónomas não abrangidas no número ante
cedente e cuja inserção em «Contas de ordem» já tenha sido efec
tuada manterão o mesmo regime, independentemente do montante
das suas receitas próprias.
3
A inclusão a que se alude no n.° 1 deste artigo começará
a ser efectuada com referência ao Orçamento Geral do Estado
para 1983.
As receitas próprias das entidades referidas nos
Art. 3.°
1
n.” 1 e 2 do artigo anterior serão entregues nos cofres do Tesouro
e escrituradas em «Contas de ordem» do Orçamento Geral do Estado,
mediante guias passadas pelas mesmas entidades ou por outras legal
mente competentes para o efeito.
2— Será enviado à delegação da Direcção-Geral da Contabili
dade Pública junto do respectivo ministério um exemplar das refe
ridas guias averbado do pagamento.
1
Serão inscritas em «Contas de ordem» do orça
Art. 4.°
mento de despesa de cada ministério as verbas correspondentes às
receitas priprias que devam entrar nos cofres do Tesouro, nos ter
mos do artigo anterior.
2—Para o efeito do número antecedente, os fundos e orga
nismos abrangidos nos n.°’ 1 e 2 do artigo 2.° deste diploma inclui
rão nos projectos de orçamento a remeter à competente delegação
da Direcção-Geral da Contabilidade Pública, nos termos da lei geral,
—

—

—-

—

—

—

—

—
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os valores meramente globais a inscrever no orçamento do ano
seguinte como despesa de «Contas de ordem».
3
A utilização das quantias inscritas no orçamento de cada
ministério será feita mediante requisições processadas pelos, fundos
e organismos indicados, a remeter à competente delegação da Direcção-Geral da Contabilidade Pública para conferência, verificação do
duplo cabimento e autorização de pagamento.
4—As diferenças verificadas entre os levantamentos dos cofres
públicos em conta de receitas próprias descritas em «Contas de
ordem» e as despesas efectivamente pagas constituirão os saldos
de gerência em poder dos fundos e organismos interessados.
5
Para o efeito da determinação do saldo de gerência a que
se refere o número antecedente deverá acrescentar-se aos levanta
mentos dos cofre.s do Tesouro a verba que constituiu o saldo da
gerência anterior na posse do respectivo fundo ou organismo.
6—Os saldos apurados em «Contas de ordem», no termo da
execução do Orçamento Geral do Estado, correspondentes à dife
rença entre os levantamentos de fundos e as verbas de receitas pró
prias nos cofres públicos, serão transferidos para o ano seguinte
a efectuar pela Direcção dos Serviços Gerais da Conta da Direcção-Geral da Contabilidade Pública, a fim de ser possível a sua ulterior
aplicação pelas respectivas entidades autónomas.
7— Os saldos referidos nos números anteriores serão inscritos
obrigatoriamente em orçamento suplementar, com a natureza de
«Outras receitas de capital», sob a designação de «Saldo da gerência
anterior: 1. Na posse do serviço; 2. N.a posse do Tesouro».
8
Por despacho do Ministro de Estado e das Finanças e do
Plano e do ministro da tutela, mesmo com prejuízo das leis orgâ
nicas dos respectivos fundos e organismos, os saldos a que se refere
o a.° 6 deste artigo poderão ser congelados e afectos a outras fina
lidades.
9—Todas as verbas, incluindo as destinadas a «Investimentos
dn Plano», recebidas directa ou indirectamente do Orçamento Geral
do Estado por «Transferências» e não utilizadas até ao final do
período complementar da liquidação das despesas deverão ser repos
tas nos cofres do Estado, mesmo com prejuízo do disposto nas leis
—

—

—

orgânicas dos fundos e organismos em causa, até 14 de Fevereiro
do ano seguinte àquele a que o orçamento respeita.

Art. 5.° As despesas dos fundos e organismos autónomos que,
além de disporem de receitas próprias, beneficiem directa ou indi
rectamente de «Transferências» do Orçamento Geral do Estado de
verão ser cobertas prioritariamente pelas primeiras e só na parte
excedente pelas verbas recebidas daquele Orçamento.
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Art. 6.° O recurso ao crédito pelos fundos e organismos autó
nomos não poderá ser efectuado, mesmo com prejuízo das suas
leis orgânicas, sem prévio parecer favorável do ministro da tutela
e autorização do Ministro de Estado e das Finanças e do Plano.
Art. 7.° As dotações de despesas referidas no n.° 1 do artigo
bem como outras que forem atribuídas no Orçamento Geral do
Estado, serão aplicadas, mediante orçamento privativo, nos termos
legalmente estabelecidos.
Art. 8.°
1
As entidades a que se refere o artigo 1.0 deverão
apresentar as suas contas de gerência à apreciação e julgamento do
Tribunal de Contas, de harmonia com as normas legais aplicáveis,
a partir da gerência de 1981.
2
Só excepcionalmente e mediante justificação por motivos
insuperáveis o Tribunal de Contas poderá relevar as infracções finan
ceiras por realização de despesas para além da verba orçamentada
ou pela não elaboração em tempo útil de orçamentos suplementares.
Art. 9.°
1
Sem prejuízo do disposto no artigo anterior e
tendo em vista os objectivos constantes do artigo 16.° do Decreto
Regulamentar n.° 53/80, de 27 de Setembro, a Direcção-Geral da
Contabilidade Pública poderá analisar as contas de gerência e outros
documentos de gestão das entidades a que se refere o artigo 1.0 do
presente diploma.
2—Para o efeito, os fundos autónomos e os organismos dotados
de autonomia administrativa e financeira remeterão àquela Direcção-Geral todos os documentos que por ela forem solicitados.
Art. 10.0
1
Os orçamentos privativos dos fundos e orga
nismos a que se refere o artigo 1.0, depois de aprovados pela enti
dade competente, deverão ser remetidos, em duplicado, pelos pró
prios fundos e organismos ou pela entidade referida no n.° 5 deste
artigo à Direcção dos Serviços Gerais do Orçamento da Direcção-Geral da Contabilidade Pública até ao dia 1 de Agosto do ano
anterior àquele a que respeitam.
2— Os orçamentos referidos no número anterior constarão do
Orçamento Geral do Estado sob a forma de mapas-resumo apensos
ao orçamento do respectivo ministério, a elaborar por aquela Direc
ção de Serviços de harmonia com o modelo constante do anexo 1
a este diploma.
3 —Se os orçamentos a que se referem os números anteriores
vierem a ser elaborados de harmonia com esquemas de classificação
ou planos de contas legalmente aprovados para a gestão de secto
res específicos diferentes dos adoptados no Orçamento Geral do
Estado, deverão constar dos mapas-resumo referidos no mesmo nú
mero, mas, neste caso, esses mapas serão elaborados pelos próprios
fundos e organismos interessados ou pela entidade indicada no n.° 5
deste artigo.
40,

—

—

—

—

—

—

—
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4—As contas de gerência resultantes da execução dos orça
mentos referidos nos números anteriores figurarão também em apenso
à conta do respectivo ministério, sob a forma de extracto, a ela
borar pelas próprias entidades interessadas de harmonia com o
modelo constante do anexo 2 ao presente diploma, para o que esses
extractos serão remetidos pelas mesmas ou pela entidade referida
no n.° 5 deste artigo à Direcção dos Serviços Gerais da Conta da
Direcção-Geral da Contabilidade Pública até 31 de Maio do ano
seguinte àquele a que dizem respeito.
5— Quando for da competência de determinada entidade a coor
denação da actividade dos fundos e organismos abrangidos por este
diploma, poderá essa entidade remeter às competentes direcções de
serviços da Direcção-Geral da Contabilidade Pública uma agregação
dos orçamentos e extractos das contas de gerência referidos nos nú
meros anteriores, desde que isso seja autorizado por despacho con
junto do ministro da respectiva tutela e do Ministro de Estado e
das Finanças e do Plano, mediante proposta daquela Direcção-Geral,
ouvidas as entidades interessadas.
6— Quando for autorizada por despacho a remessa de elemen
tos agregados prevista no número anterior, o visto que recair sobre
o documento-síntese deverá considerar-se como abrangendo os orça
mentos privativos que estão na sua origem.
Art. 11
1
Os orçamentos suplementares dos diferentes fun
dos e organismos autónomos abrangidos pelo artigo anterior não
poderão ser aprovados depois de 31 de Dezembro do ano a que
respeitam, terminando impreterivelmente em 31 de Janeiro do ano
seguinte, para efeitos de visto do Ministro de Estado e das Finanças
e do Plano, o prazo para a sua entrega na Direcção dos Serviços
Gerais do Orçamento da Direcção-Geral da Contabilidade Pública.
2—Não serão apresentados a visto do Ministro de Estado e
das Finanças e do Plano os orçamentos suplementares recebidos
em
contravenção do disposto no número antecedente, salvo os que te
nham sido devolvidos por aquela Direcção de Serviços para recti
ficação, os quais, a título excepcional, poderão ser submetidos a visto
até 31 de Março do ano imediato àquele a que respeitam.
Art. 12.°— 1—Os fundos e organismos abrangidos pelos n.°
1
e 2 do artigo 2.° do presente diploma deverão elaborar, trimestralmente e com referência ao final de cada trimestre, em termos
acumulados, mapas da receita arrecadada e da despesa efectuada,
de harmonia com o modelo constante do anexo 3 a este decreto-lei.
2— Os mapas a que se refere o número anterior serão reme
tidos ao Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério das Fi
nanças e do Plano até ao final do mês seguinte ao trimestre a que
respeitam.
.

—

—
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3—Os fundos e organismos referidos no n.° 1 deste artigo de
verão remeter àquele Gabinete as informações relativas à receita
arrecadada e à despesa efectuada, com referência à situação veri
ficada em 31 de Dezembro de cada ano, até ao final do mês de
Fevereiro do ano seguinte.

4— Quando for da competência de determinada entidade a coor
denação da actividade dos fundos e organismos abrangidos pelo pre
sente diploma, poderá essa entidade remeter ao Gabinete de Estudos
e Planeamento uma agregação de mapas indicados nos números ante
riores, desde que isso seja autorizado por despacho conjunto do
ministro da respectiva tutela e do Ministro de Estado e das Finan
ças e do Plano, mediante proposta daquele Gabinete. ouvidas as
entidades interessadas.
Art. 13.° A remessa ao Gabinete de Estudos e Planeamento do
Ministério das Finanças e do Plano dos mapas trimestrais referidos
no artigo anterior deverá começar a ser efectuada com referência
ao 3.° trimestre de 1982, continuando a ser cumprido, em relação
ao período anterior, o artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 525/80, de 5 de
Novembro.
Art. 14.° Os fundos e organismos autónomos referidos no ar

tigo 1.0 que, de harmonia com as respectivas leis orgânicas, prestam
contas a entidades próprias dos departamentos a que pertencem de
verão, independentemente desse facto, dar cumprimento ao estabele
cido no presente diploma, designadamente ao n.° 4 do artigo 10.0
Art. 15.° Os extractos referidos no n.° 4 do artigo 10.0 relativos
às contas de gerência de 1980 deverão ser remetidos à Direcção
dos Serviços Gerais da Conta da Direcção-Geral da Contabilidade
Pública até 60 dias após a publicação deste diploma.
Art. 16°— 1 —As delegações da Direcção-Geral da Contabili
dade Pública não autorizarão as requisições para levantamento de
fundos dos cofres do Estado respeitantes aos fundos e organismos
abrangidos pelo presente diploma enquanto estes não justificarem o
cumprimento de todas as disposições nele estabelecidas.
2
A justificação prevista no número anterior será feita através
da apresentação às respectivas delegações de contabilidade da cópia
dos documentos de remessa a que este diploma obriga.
Os dirigentes e responsáveis pelos órgãos de fiscalização dos
3
fundos e organismos abrangidos pelo presente diploma serão solida
riamente responsáveis pela inobservância de todas as obrigações nele
estabelecidas, designadamente pelo incumprimento dos respectivos
prazos, incorendo em multas até ao valor do vencimento mensal
da respectiva categoria, a aplicar por despacho do Ministro de Estado
e das Finanças e do Plano, sem prejuízo da efectivação da respon
sabilidade que resultar da apreciação e julgamento das contas pelo
—

—
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Tribunal de Contas e da responsabilidade disciplinar a que possa
legalmente haver lugar.

Art. 17.°
1
Todos os fundos e organismos referidos no n.° 1
do artigo 1.0 deverão remeter ao Ministério das Finanças e do Plano,
até 60 dias após a entrada em vigor do presente diploma, uma
nota contendo uma síntese das razões justificativas da manutenção
da respectiva autonomia financeira, a fim de ser reapreciada a ma
nutenção do correspondente regime de autonomia.
2
O não cumprimento do disposto no número anterior dentro
do prazo aí estabelecido implicará a aplicação das sanções gerais
previstas no presente diploma, designadamente a não autoriz
ação
pelas delegações da Direcção-Geral da Contabilidade Pública
das
requisições pata levantamento de fundos dos cofres do Estado
.
3
A revogação do regime de autonomia financeira será efec
tuada mediante decreto-lei.
Art. 18.°
1
Quando os fundos e organismos abrangidos pelo
presente diploma pretendam contrair empréstimos cujos encarg
os seiam total ou parcialmente suportados por verbas inscritas no
Orça
mento Geral do Estado ou nos seus orçamentos privativos
e pre
tendam confirmar perante as entidades mutuantes a inscriç
ão e a
evolução daquelas verbas, poderão os fundos e organismos
interes
sados e as próprias entidades mutuantes solicitar à Direcç
ão-Geral
da Contabilidade Pública a referida confirmação.
2
Para o efeito do disposto no número anterior, todos
os
fundos e organismos prestarão regularmente à Direcç
ão-Geral da
Contabilidade Púb1ica as informações relativas à evoluç
ão da sua
dívida, mesmo que a eles não pretendam recorrer.
Art. 19.u Os modelos constantes dos anexos 1 a 3 ao
presente
—

—

—

—

—

—

—

diploma poderão ser alterados por portaria do
Ministro de Estado
e das Finanças e do Plano, sob proposta da
Direcção-Geral da
Contabilidade Pública ou do Gabinete de Estudo
s e Planeamento
do Ministério das Finanças e do Plano, conforme
os casos.

Art. 20.0
1
As normas gerais vigentes sobre a admissão e
excedentes de pessoal da função pública aplicam-se
a todos os ser
viços e organismos da administração central do Estado
, incluindo
os institutos públicos que revistam a natureza de serviço
s persona
lizados e os fundos públicos.
2— Os actos jurídicos que forem praticados sem
observância
das normas referidas no número anterior são nulos,
ficando os fun
cionários e agentes que autorizarem, informarem
favoravelmente ou
omitirem informação relativamente a admissão ou
permanência de
pessoal em contravenção daquelas normas responsáveis
solidariamente
pela reposição das quantias indevidamente pagas, para
além da res
ponsabilidade civil e disciplinar que ao caso couber
.
—

—
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Art. 21.° O presente diploma não tem aplicação ao Cofre Geral
dos Tribunais, ao Cofre dos Conservadores, Notários e Funcionários
dc Justiça, ao Cofre do Supremo Tribunal Administrativo e aos
cofres das auditoriais administrativas.
Art. 22° As dúvidas que surgirem na aplicação deste decreto-lei
serão resolvidas por despacho do Ministro de Estado e das Finanças
e do Plano.
Art. 23.° Ficam revogadas todas as disposições legais contrárias
ao disposto neste diploma, designadamente as dos Decretos-leis
n.°’

264/78, de 30 de Agosto, e 525/80, de 5 de Novembro.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de Agosto
Diogo Pinto de Freitas do Amara!.
de 1982.
—

Promulgado em 22 de Setembro de 1982.
Publique-se.

O Presidente da República,

ANTÓNIO RAMALHo EANES.
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Anexo 1

Ministério d...
(a)
Ano de 19...
C!assificaça económica
Códigos

Importâncias
Rubricas

Capitulo

Grupo

Receitas correntes
01
02
03

Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas, multas e outras penalidades:
2

04
05

Taxas
Multas e outras penalidades
Rendimentos da propriedade
Transferências:

1

Sector público:
1—OGE
2
fundos autónomos
3
Serviços autónomos
4—Autarquias locais
5
Segurança social
6
Regiões autónomas
—

—

—

—

2
06 e 07
08

Outras transferências
Venda de bens e serviços
Outras receitas corrente

Soma

Receitas de cap1t&
10

Transferências:
1

Sector público:
1—OGE
2— Fundos autónomos
3
Serviços autónomos
4—Autarquias locais
5
Segurança social
6
Regiões autónomas
—

—

—

2
11
12
09, 13 e 14

Outras transferências
Activos financeiros
Passivos financeiros
Outros rendimentos:

1

Saldo da gerência anterior:
Na posse do serviço
2— Na posse do Tesouro
—

2

Outras receitas

$onw
Tota! das receitas
15

Contas de ordem
Totat gera!

(a) Designação do serviço coordenador.

em contos
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C!assiflcaçso económica
tmportãncias
em contos
Código

R ubriCas

Despesas correntes
02
19
28
32

01
a
a
a
a
38

18
27
31
37

cmuncrações certas e pennanentes
nutras despesas com pessoal
Aquisição de bens
Aquisição de serviços
Juros
Trans erênzias
Sector público:
—

1—OGE
2
Fundos autónomos
3
Serviços autónomos
4
Autarquias locais
5
Segurança social
6
Regiões autónomas
—

—

—

—

—

39
40
41 a 43
44

Transfen2ncias
Empresas públicas
Transfen1ncias
Empresas privadas
Outras transferências
Outras despesas correntes
—

—

Soma
Dessesas de capital
45 a 53
54

Investimentos
Transferências

—

Sector público:

1—OGE
2
Fundos autónomos
3
Serviços autónomos
4
Autarquias locais
5
Segurança social
6— Regiões autónomas
—

—

—

—

55 a 59
60 a 65
66 a 70
71

Outras transferências
Activos financeiros
Pasivos financeiros
Outras despesas de capital

Soma
Total das despesas
80

Contas de ordem

Total geral

10

06 e 07
08

04
05

01
02
03

Capitulo

Códigos

2

2

1

2

Grupo

Outras transferências

1—OGE
2— Fundos autónomos
3— Serviços autónomos
4— Autarquias locais
5—Segurança social
6— Regiões autónomas

Transferências:
Sector público:

Receitas de capital

Soma

Venda de bens e serviços
Outras receitas correntes

Outras transferências

—

Rendimentos da propriedade
Transferências:
Sector público:
l—OGE
2— Fundos autónomos
3— Serviços autónomos
4— Autarquias locais
5
Segurança social
6— Regiões autónomas

Multas e outras penalidades

Taxas

Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas, multas e outras penalidades:

Receitas correntes

Rubricas

ClassificaçAo económica

Funcionamento
normal
Investimento
do Plano

Valores em contos

38

01
a
a
a
a
18
27
31
37

45 a 53
54

39
40
41 a 43
44

02
19
28
32

Códigos

—

Soma

Investimentos
Transferências:
Sector público:
1—OGE
2— fundos autónomos
3— Serviços autónomos
4—Autarquias locais
5—Segurança social
6— Regiões autónomas

Despesas de capital

—

Transferências
Empresas públicas
Transferências
Empresas privadas
Outras transferências
Outras despesas correntes

—

—

l—OGF
2— Fundos autónomos
3
Serviços autónomos
4—Autarquias locais
5
Segurança social
6— Regiões autónomas

Remunerações certas e permanentes
Outras despesas com o pessoal
Aquisição de bens
Aquisição de serviços
lutos
Transferências:
Sector público:

Rubricas

Classificação económica

MinIstério d...
Discriminação das receitas e desp.sas por agnipanientos económicos e de outros movimentos incluldos
na conta de gerincia de 19...
Fundo ou serviço

Anexo 2

funcionamento
normal

Investimento
do Plano

Valores cm cont

o

z

O

Ç)

-x

O.
ri

o

ori

•

3

2

1

Grupo

.

.

(a)

,

...

Total gerat

Saldo da gerencia anterior a repor:
Verba recebida directa ou indirectamente do OGE mas não utilizada

.

Contas de ordem

80

Contas de ordem (a)
Saldo da gerência:

Oi.cras transferencias
Activos financeiros
Passivos financeiros
Outras despesas de capital

Rubricas

Saldo
do
Saldo
do

1

Total geral

do exercício em «Contas de ordem»
OGE
reposto da gerência anterior (n.° 8
artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 459/82)

—

Verba levantada em conta de re
ceitas próprias mas não utilizada
2— Verba recebida directa ou indirec
tamente do OGE mas não utifi
zada

Total das despesas

.:..

55 a 59
60 a 65
66 a 70
71

.

CódigOs

Total das receitas

Investimento
do Plano

Soma

normal

Funcionamento

Classificação económica

Soma

Saldo do exercício anterior em «Contas
de ordem» do OGE
Outras receitas

Verba levantada em conta de re
ceitas próprias mas não utilizada

Saldo da gerência anterior:

Activos financeiros
Passivos financeiros
Outros rendimentos:

Rubricas

Valores em contos

(a) Este capítulo não se refere às dotaç&s globais do OGE. A preencher apenas no caso de se verificar a existãocia de organismos dependentes do que elaborar este quadro.

15

11
12
09, 13 e 14

Capitulo

Códigos

Classificação económica

normal

Funcionamento
Investimento
do Plano

Valores em contos

o
z

-1

><

rJ

o

o
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Anexo 3

Discriminação das receitas cobradas
Fundo ou serviço
Ministério d.
Janeiro a
(Em contos)
Código

Designação
Capitulo

Grupo

—

01
02
03

Receitas correntes

Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas, multas e outras penalidades:
01
02

04
05

Taxas
Multas e outras penalidades
Rendimentos da propriedade
Transferências:

01

Sector público:
1—OGE
2— Fundos autónomos
3
Serviços autónomos
4— Autarquias locais
5
Segurança social
6
Regiões autónomas
—

—

—

02 a 07

Outras transferências
Venda de bens e serviços
Outros rendimentos

06 e 07
08

Soma 1

II— Receitas de capital
Transferências:

10
01

Sector público:
1—OGE
2— Fundos autónomos
3
Serviços autónomos
4— Autarquias locais
5
Segurança social
6— Regiões autónomas
—

—

02 a 07
11
12
09, 13 e 14

Outras transferências
Activos financeiros
Passivos financeiros
Outras receitas:

2

Saldos da gerência (a)
Outras receitas

Soma 11
Total (1+ II)
(a) Na posse do serviço.

Total

Total

—

—

Subgrupo

Grupo

Total
Capitulo
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Discriminação das despesas efectuadas
Fundo ou serviço

Ministério d...
Janeno a
(Em contoi)
Designaçâo

Códgo

1
02
19
28
32

01
a
a
a
a
38

18
27
31
37

—

Despesas correntes

Remunerações certas e permanentes
Outras despesas com pessoal
Aquisição de bens
Aquisição de serviços
Juros
f’ransferfncias
Sector público:
—

1—OGE
2
Fundos autónomos
3
Serviços autónomos
4
Autarquias locais
5
Segurança social
6
Regiões autónomas
—

—

—

—

—

39
40
41 a 43
44

Transferências para empresas públicas
Transferências para empresas privadas
Outras transferfncias
Outras despesas correntes
Sorna 1
II

45 a 53
54

Investimentos
Transfcrências

—

—

Despesas de capital

Sector público:

1—OGE
2
Fundos autónomos
3
Serviços autónomos
4
Autarquias locais
5
Segurança social
6
Regiões autónomas
—

—

—

—

—

55 a 59
60 a 65
66 a 70

Outras transferências
Activos financeiros
Passivos financeiros
Soma II

Total (1+11)
(D. R.

—

1 Série, n.° 274, de 26Nov82.)

Subcódigo

Código

1: Série
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MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES

Secretaria de Estado dos Transportes Interiores
Direcção-Geral de Viação
Decreto-Lei n.° 461/82
de 26 de Novembro
Considerando que os programas de investimento em
equipamen
tos necessários à prossecução dos objectivos da polític
a sectorial do
Ministério da Habitação, Obras Públicas e Transportes
implicam a
mobilização de avultados meios financeiros;
Considerando que se torna necessário desenvolver
acções que
contribuam para a adequação dos programas de investi
mento às res
trições macroeconómicas;
Considerando que os contratos de locação finance
ira (teasing)
possibilitam formas de financiamento alternativas
de aquisição de
equipamento que, em condições de mercado finance
iro com taxas
elevadas, podem apresentar vantagens que
importa aproveitar;
Considerando que tais contratos, quando têm
por objecto coisas
móveis registáveis, ficam, eles próprios, sujeito
s a registo;
Considerando que, para tornar exequíveis tais
contratos, se torna
necessário introduzir alterações ao actual Código
da Estrada e à
legislação sobre registo de automóveis:
O Governo decreta, nos termos da alínea
a) do n.° 1 do ar
tigo 201.° da Constituição, o seguinte:
Artigo l.° A alínea a) do n.° 10 e o •u
do artigo 58.° do

Código da Estrada, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 39 672, de 20
de Maio de 1954. passam a ter
,eguinte redacção:

Artigo 58:
Disposições gerais
10—
a) Os proprietários, usufrutuários ou
locatários em regime
de locação financeira dos veículos,
quando se trate de
infracções às disposições que condicionam
a admissão
dos veículos ao trânsito nas vias pública
s, salvo se pro
varem que os condutores desobedeceram
às ordens ou
instruções recebidas, dando lugar a
qualquer das refe
tidas infracções;
ji?
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11—Quando o autuante não puder identificar o condutor
deve ser notificado o proprietário, o adquirente com reserva de
propriedade, o usufrutuário ou o locatário em regime de locação
financeira do veículo para, no prazo de 20 dias, proceder a
essa identificação.
O proprietário, o adquirente com reserva de propriedade,
tuário ou o locatário em regime de locação financeira
usufru
o
é obrigado a proceder à identificação do condutor ou detentor,
salvo se provar utilização abusiva do veículo.
O detentor é obrigado, nos mesmos termos, a proceder à
identificação do condutor.
A falta de cumprimento do dever atrás referido é punida
com coima igual ao dobro do limite máximo da aplicável à
infracção praticada pelo condutor, salvo quando à infracção
corresponda inibição de conduzir, caso em que o referido mon
tante será igual ao quíntuplo daquele limite, sem prejuízo das
penas aplicáveis por encobrimento.
Art. 2.° O artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 54/75, de 12 de Feve
reiro, passa a ter a seguinte redacção:
Artigo 5°
1 —Estão sujeitos a registo:
a)
b)
c)
d) A locação financeira e a transmissão dos direitos dela
emergentes;
e) [A zctual alínea d)J;
f) [A actual alínea e)]:
g) A extinção ou a modificação de direitos ou encargos
anteriormente registados, a alteração da composição do
nome ou denominação e a mudança de residência habi
tual ou sede dos proprietários. usufrutuários e locatários
dos veículos;
h) [A actual alínea g)J.
2—12 obrigatório o registo da propriedade, do usufruto, da
locação financeira e da transmissão dos direitos dela emergentes,
bem como da reserva a que se refere a alínea b) do número ante
rior, e da mudança de nome ou denominação, residência habitual
ou sede dos proprietários, usufrutuários e locatários dos veículos.
Este diploma entra em vigor 30 dias após a sua publi
‘Art.
cação.
30
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Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 9 de Setembro
de 1982.
f,ancisco José Pereira Pinto Batsemo.
—

Promulgado em 9 de Novembro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIo RAMALHO EANES.
(D. R.

—

1 ‘Série, n.° 274, de 26Nov82.)

11—RESOLUÇÕES

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Resoluçiio

n.°

194-F/82

1
Os membros do Conselho da Revolução poderão ser apoia
dos no exercício das suas funções, quando o considerem necessário,
por 1 chefe de gabinete e por um secretário pessoal (n.° 1 do ar
tigo l. do Decreto-Lei n.° 17/82).
2
Os chefes de gabinete e os secretários pessoais auferem os
vencimentos e, quando for caso disso, as ajudas de custo dos mem
bros dos gabinetes dos ministros em idênticas funções (artigo 3.”
do Decreto-Lei n.° 17/82).
3—Os elementos dos gabinetes dos membros do Governo,
quando exonerados das suas funções por força da exoneração des
tes, ficam com direito, no mês imediato, ao abono de tantos duodécimos do vencimento mensal correspondente ao cargo exercido
quantos os meses, seguidos ou interpolados, durante os quais desem
penharam aquelas funções, até ao limite de 12 (n.° 1 do artigo 1.0
do Decreto-Lei n.° 372/76).
4
No caso de o elemento do gabinete exonerado das funções
reocupar cargo público, poderá optar entre a remuneração desse
cargo e o abono a que se refere o n.° 1 do artigo 1.” do Decreto-Lei n.° 372/76 (n. 3 do artigo 1.’ do mesmo diploma).
5
O abono a que se refere o n.° 1 do artigo 1.0 do Decreto
-Lei n.° 372/76 reveste a natureza de vencimento em face do n.° 3
do mesmo artigo e porque outra configuração jurídica não lhe pode
ser atribuída, visto tratar-se de uma remuneração correspondente a
serviço prestado sem características inerentes a qualquer outro tipo
de abono específico.
—

—

—

—
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6— Por tal motivo, os chefes de gabinete e os secretários pes
soais dos membros do Conselho da Revolução, por força do ar
tigo 3.° do Decreto-Lei n 17/82, terão direito ao abono a que se
refere o n.° 1 do artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 372/76.
Aprovado em Conselho da Revolução em 26 de Outubro
de 1982.
O Presidente do Conselho da Revolução, Antónfo Ramalho
Eanes.

(D. R.

—

E Série. n.° 251, 3.° Suplemento, de 290ut82.)

III

—

PORTARIAS

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
E MINISTËRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Portaria n.° 1007-A/$2
de 28 de Outubro
Tornando-se necessário, conforme determina o artigo 13.° do
Decreto-Lei n.° 301/82, de 30 de Julho, estabelecer o quantitativo
da taxa a que fica sujeita a concessão de licença militar modelo
n.° 1 /AE e de declaração de ausência modelo n.° 2/AE, a que se
refere o artigo 3° do mesmo decreto-lei, para os diferentes casos
consignados no citado diploma:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, e o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro de Estado e das Finanças e do Plano, o seguinte:
l.° A licença militar de ausência para o estrangeiro, modelo
n.° 1 /AE, concedida aos cidadãos sujeitos a obrigações militares
consoante a sua situação face à Lei do Serviço Militar, fica sujeita
à taxa de 9000S, que será liquidada por meio de selos fiscais apos
tos no original do documento.
2.° A declaração de ausência para o estrangeiro, modelo n.° 2/
/AE, apresentada pelos militares dos quadros permanentes nas situa
ções de comissão especial, licença i]imitada ou de reserva fora do
serviço efectivo, e demaïs cidadãos sujeitos a obrigações militares
decorrentes da sua situação face à Lei do Serviço Militar, fica
sujeita à taxa de 4500S, que será liquidada por meio de selos fis
cais apostos no original do documento.

1.’ Série
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Estado-Maior-General das Forças Arm
adas e Ministério das
Finanças e do Plano, 28 de Outubro de
1982.— O Chefe do Estado-Maior-General das forças”Armadas,
NLuIO Viriato Ta’.ares de Meio
Egídio, general.
Pelo Ministro de Estado e das Fina
nças e do
Plano, Alípio Brrova Pereira i)krv.
Secretário de Estado do Orça
mento.
——

(1). R.

—

1 Série, n.° 250. Suplemento, de 280u
t82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército

Portaria
Nos termos do artigo 34.° da Portaria
n.° 24 107, de 3 de Junho
de 1969, manda o Conselho da Revolução
, pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, aprovar o modelo
de Estandarte da Escola
Militar de Electromecânica, conforme
a figura n.° 41 da O. E. n.° 6
l. Série, de 3 de Junho de 1969, com
a descrição heráldica

—

seguinte:

Estandarte quadrado, medindo 1 metro
de lado, gironada de
oito peças de negro e de oiro e bord
adura contragironada
de oiro e de negro.
No centro do Estandarte, brocante
sobre o ordenamento geo
métrico, um listel circular de prata. cont
endo a divisa «PELA
CIÉNCIA E PELA TÉCNICA» em
letras de estilo elzevir,
maiúsculas, de negro. Dentro do
círculo de vermelho, deli
mitado pelo listel contém-se o escudo
do Brasão de Armas
da Escola Militar de Electromecânica.
O Estandarte é debruado por um cordão
de negro e de oiro.
Os cordões fixam o Estandarte à haste
por meio de uma
laçada com pontas terminadas em borla
s dos mesmos metal
e cor.

—

—

—

O Estandarte é franjado de oiro, enfia
na haste por meio
de uma bainha, com 4 dentículos, send
o o l.° e o 2.° de
negro e o 3.° e o 4.° de oiro e enfia
na vareta horizontal
por meio de uma bainha contínua que
o mantém desfraldado.
A haste e a lança são de oiro.
—A lança é em folha de loureiro, com
nervura boleada.
Sendo necessário, o oiro pode ser repre
sentado por amarelo
e a prata por branco, mas não deve
rão figurar simultanea
—

—
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mente, o oito e o branco ou o amareto e a prata.
e ao
Ao emprego do oiro corresponderá sempre o da prata
amarelo o do branco.
Os esmaltes tignificsim:
—0 OIRO constância e sabedoria.
—O NEGRO firmeza e honestidade.
Chefe
Estado-Maior do Exército, 28 de Outubro de 1982.—O
l.
genera
,
Santos
dos
Garcia
u
Amade
do Estado-Maior do Exército,

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
S DAS FINANÇAS E DO PLANO
TÉRIO
E MINIS
E DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Portaria

n.°

1012-D/82

de 29 de Outubro
Estado-MaiorManda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do
ro de Estado
Minist
pelo
o,
Govern
-General das Forças Armadas, e o
ios Estran
Negóc
dos
ro
Minist
pelo
e
Plano
e
do
e das Finanças
728, de 24
38
n.°
geiros, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei
Organiza
da
junto
uesa
Portug
ção
de Abril de 1952, que a Delega
seguinte
a
tenha
ATO)
(DELN
Norte
co
Atlânti
ção do Tratado do
composição:
o representante permanente de Portugal no Con
1) Presidente
selho do Atlântico;
1 funcionário do ser
2) Suplente do representante permanente
árias para chefia
necess
rias
viço diplomático com qualquer das catego
do Decreto-Lei
15.°
artigo
do
termos
nos
das missões diplomáticas,
ão dada pelo
redacç
a
com
1966,
de
bro
Novem
de
de
23
n.° 47331,
Decreto-Lei n.° 308/74, de 6 de Julho;
3) Membros da Delegação prestando nela serviço privativo:
categoria
a) 4 funcionários do serviço diplomático, 1 deles com a
vos;
privati
rios
de conselheiro de embaixada, e 3 secretá
forças
b) 3 conselheiros militares, sendo 1 de cada ramo das
erra
ar-e-gu
o-de-m
l/capitã
corone
de
postos
os
s,
com
armada
ou tenente-coronel/capitão-de-fragata;
—

—

1.’ Série
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4) Pessoal assalariado
1 chanceler, 6 funcionários do quadro
administrativo da Secretaria de Estado, 2 secretários de
1. classe,
1 telefonista, 1 motorista, 1 porteiro, 1 contínuo e 2 auxiliares
de
serviço.
—

Conselho da Revolução e Ministérios das Finanças e do Plano
e dos Negócios Estrangeiros, 22 de Outubro de 1982.
O Chefe
do Estado-Maior-General das Forças Armadas Interino, José Lemos
ferreira, general.
O Ministro de Estado e das Finanças e do Plano,
Joiio Maurício Fernandes Salgueiro.
O Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Vasco Luís Caldeira Coetlw Futscher
Pereira.
(D. R. —1 Série, n.° 251, Suplemento, de 29iOut$2.)
—

—

—

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Portaria a.’ 1012-L/$2
de 29 de Outubro
Atendendo à reestruturação das carreiras do pessoal civil dos
serviços departamentais das Forças Armadas levada a efeito
pelo
Decreto-Lei n.° 271/81, de 26 de Setembro, regulamentado
pela Por
taria n.° 962/81, de 10 de Novembro, torna-se necessário
reajustar
o quadro irnico do pessoal dos Serviços Prisionais Militar
es, apro
vado pelo Decreto-Lei n.° 256/77, de 17 de Junho, na
parte respei
tante ao pessoal civil, por forma a adequá-lo aos princíp
ios defini
dos naqueles diplomas.
Nestes termos:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado
-Maior-General das Forças Armadas e pelos Chefes dos Estado
s-Maiores
da Armada, do Exército e da Força Aérea, nos termos
do n.° 1
do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 271/81, de 26
de Setembro, o
seguinte:
1.0 O quadro único
dos Serviços Prisionais Militares, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 256/77, de 17 de Junho, na
parte respeitante
ao pessoal civil, é o constante do quadro anexo ao
presente diploma,
que dele faz parte integrante.
2.° Nas carreiras em que, por aplicação do dispos
to no n.° 20.’
da Portaria n.° 962/81, de 10 de Novembro, se
verifique a exis
tência de supranumerários, o recrutamento para
as categorias de
ingresso só se verificará quando, no seu cômpu
to geral, o número
de lugares fixados para as várias categorias
dessas carreiras seja
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superior ao número de lugares ocupados acrescidos dos supranume
rários que nelas subsistam.
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 20 de Outubro de
1982.—O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Inte
rino e Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, José Lemois Ferreira,
O Chefe do Estado-Maior da Armada, Antónír Egídio
general.
O Chefe do Estado-Maior do Exército
dc Sousa Leitiio, almirante.
Interino, José Lopes Atves, general.
—

—

1.’ Série
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ANEXO
Quadro do pessoal civil dos Serviços Prisionais Militares,
nos termos do artigo 18.’ do Decreto-Lei n: 271/81,
de 26 de Setembro
Direcçao
dcs
Serviços

Categoria

1
Pessoal técnico
Serviço social:
Técnico principal
Técnico de 1.’ classe ou de 2.’ classe

Forte
Militar
de
Caxias

Total

Letra
de
vencimento

—

f
1

1

1
2

H

1

1

1, K

1
1
3
3

2
4
8
11

1
M

1

1
1

L ou M

1

1

1 L ou M

11

21

N, O ou 5

1) Bate-chapas:
Operário principal
Operário de 1.’ classe, de 2. classe ou de 3.’ classe

1
1

1
1

1
N, P ou O

2) Canalizador:
Operário principal, de 1.’ classe, dc 2.’ classe ou de 3.’ classe

1

1

L, N, P ou O
1, N, P ou O

II

—

—

f

1

OU

Pessoal técnico-profissional e ou administrativo

1) Serviço social:
Técnico awçiliar de serviço social principal, de 1.’ classe
ou de 2.’ classe
2) Oficial administrativo:
Adjunto administrativo
Primeiro-oficial
Segundo-oficial
Terceiro-oficial

1
3
5
$

3) Meios áudio-visuais (fotografia):
Fotógrafo principal
Fotógrafo de l. classe ou de 2.’ classe
4) Culinária:
Técnico auxillrr de culinária principal, de 1. c!as ou de
2. ..iasse
5) Escriturário-dactilógrafo:
Escriturário-dactilógrafo principal, de 1.’ classe ou de 2. classe
III

—

10

OU

1

1

1

1

Pessoal operário e ou auxiliar

A) Pessoal operário qualificado:

3) Carpinteiro:
Operário principal, de 1.’ classe, de 2.’ classe ou de 3.’ classe
4) Electricista:
Operário principal
Operário de 1,’ classe, de 2.’ classe ou de 3.’ classe

1

1

1
2

1
2

5) Electricista de automóveis:
Operário principal, de 1.’ classe, de 2.’ classe ou de 3.’ classe

1

1

6) Mecânico auto:
Operário principal
Operário de l. classe, de 2.’ classe ou de 3.’ classe

1
2

1
2

1
N, P ou O

7) Mecânico de caldeiras:
Operário principal
Operário de l. classe, de 2.’ classe ou de 3.’ classe

1
2

1
2

1
N, P ou O

1

1

L, N, P ou O

8) Pedreiro de construção:
Operário principal, de 1. classe, de 2. classe ou de 3.’ classe

J

1
N, P

OU

O

1, N, P ou
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Direcção
dos
Serviços

categoria

9) Pintor de automóveis:
Operário principal
Operário de 1.’ classe, de 2.’ classe ou de 3. classe

Porte

Militar
de
Cias

Letra
Total

de
vencimentO

1
1

1
1

L
N, P ou O

1

1

L, N, P ou Q

1

1

1) Alimentação (cozinha):
Cozinheiro de 1.’ classe
Cozinheiro de 2.’ classe ou ajudante de cozinheiro

1
2

1
2

N
P ou R

2) Alimentação (copa):
Copeiro de 1.’ classe, de 2.’ classe ou de 3.’ classe

1

1

O, O ou R

36

36

S ou T

6

6

L, O ou O

1
i
2
78

2
78

N
p
O
R

6) Fiscal de obras:
Fiscal de obras de 1.’ classe, de 2.’ classe ou de 3.’ classe

1

1

N, O ou P

7) Motorista de ligeiros:
Motorista de ligeiros de 1.’ classe ou de 2 classe

3

3

O ou O

8) Motorista de pesados:
Motorista de pesados de 1.’ classe ou de 2.’ classe

15

15

N ou P

5

O, O ou S

17

S ou T

1

S ou T

10) Torneiro:
Operário principal, de 1.’ classe, de 2.’ classe ou de 3.’ classe
B) Pessoal operário semiqualificado (estação de serviço):
Operário de 1.’ classe, de 2.’ classe ou de 3.’ classe
C) Pessoal auxiliar:

11

-

ou R

.

3) Auxiliar de serviços:
Auxiliar de serviços de 1.’ classe ou de 2.’ classe
4) Fiel de depósito e armazém (conservação e guarda):
Fiel principal, de l. classe ou de 2.’ classe
5) Serviços prisionais (guarda):
Chefe de guardas
Primeiro-subchefe de guardas
Segundo-subchefe de guardas
Guarda

9) Telefonista:
Telefonista principal, de L’ classe ou de 2. classe

o, o

2

10) Outro pessoal auxiliar:
a) Contínuo:
Contínuo de 1.’ classe ou de 2. classe

3

b) Porteiro:
classe
ou de 2” classe
Porteiro de 1.’

1

(D. R. —1 Série, n.° 251, 3° Suplemento, de 290ut82.)
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DESPACHOS NORMATIVOS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
E MINISTÉRIOS DA DEFESA NACION
AL
E DAS FINANÇAS E DO PLANO
Despacho Normativo n.° 233-A/82
Tornando-se necessário reajustar os quan
titativos dos subsídios
de embarque constantes da coluna iv
da tabela i anexa ao Decreto
n.° 41 045, de 29 de Março de 1957,
e fixados, em conformidade com
o disposto no Decreto-Lei n.° 283/76,
de 20 de Abril, pelo Despacho
Normativo n.° 204/81, tendo em conta
as actualizações desde então
introduzidas aos valores das ajudas
de custo por deslocações no
estrangeiro na sequência da Resolução
n,° 127/82, de 6 de Agosto;
Ao abrigo do disposto no artigo 4.°
do citado Decreto-Lei
n.° 283/76:
O Conselho da Revolução, pelo Chefe do
Estado-Maior-General
das Forças Armadas e pelo Chefe do
Estado-Maior da Armada,
o Ministro da Defesa Nacional e o Ministro
de Estado e das Finan
ças e do Plano estabelecem os quantitativos
seguintes, destinados
a substituir, a partir de 1 de Junho de
1982, os dos subsídios de
cmbarque constantes da coluna iv da tabel
a i a que se refere o
Decreto n.° 41 045, de 29 de Março de 1957:

Postos
Oficiais-generais e oficiais superiores quando
coman
dantes
Oficaís superiores e oficiais subalternos quan
do coman
dantes
Oficiais subalternos
Aspirantes e cadetes
Sargentos-mores e sargentos-chefes
Sargentos-ajudantes
Outros sargentos e subsargentos
Cabos e equiparados
Outras praças do grupo A
Praças do grupo B

Coluna IV

1 330$00
1 180$00
1 070$00
1 020$00
1 070$00
1 020$00
970$00
920$00
870$00
560$00
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Nacional e das
Conselho da Revolução e Ministérios da Defesa
do EstadoChefe
O
Finanças e do Plano, 8 de Outubro de 1982.—
s de Meto
Tavare
Vfrlato
Nunlo
as,
Armad
-Maior-General das Forças
a, António
Armad
da
-Maior
Estado
do
Chefe
O
l.
Egídio, genera
Pelo Ministro da Defesa Na
Egídio de Sousei Leitio, almirante.
, Secretário de Estado da
Pardal
s
cional, Carlos José Sanche Vaz
e das Finanças e do
Estado
de
ro
Minist
Pelo
al.
‘Defesa Nacion
de Estado do Orça
rio
Plano, Alípio Barrosa Pereira Dias, Secretá
mento.
(D. R. —I Série, n.° 251, Suplemento, de 290ut82.)
—

—

—

V

—

DESPACHOS

DAS
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMA
O
PLAN
DO
E
ÇAS
FINAN
E MINISTÉRIO DAS
Despacho conjunto
os abonos de
Por despacho ministerial de 3 de Maio de 1982
ios Estran
Negóc
residência a pessoal administrativo do Ministério dos
de 1 de
contar
a
zados
actuali
geiros colocado no estrangeiro foram
Janeiro de 1982.
depen
Tornando-se necessário atribuir ao pessoal civil do quadro
actua
abonos
as
Armad
dente do Estado-Maior-General das Forças
;
critério
lizados segundo o mesmo
de
Nos termos do artigo 8.° do Decreto-lei n.° 56/81, de 31
,
Agosto
de
de
1
,
233/81
n.°
Março, e do artigo 7.° do Decreto-Lei
ro
Minist
o
e
as
Armad
Forças
das
al
-Gener
o Chefe do Estado-Maior
abono men
d Estado e das Finanças e do Plano determinam que o
depen
quadro
do
civil
l
pessoa
sal para despesas de residência do
no
do
coloca
as
Armad
Forças
das
al
-Gener
dente do Estado-Maior
Janeiro
de
de
partir
a
1
ser,
a
passe
nado
relacio
seguir
a
e
eiro
estrang
de 1982, o indicado na coluna correspondente:
Local

Pessoal

Segundo-oficial
Tradutora-correspondente de 2. classe
Escriturária-dactlógrafa de l. classe
...

Bona
Bruxelas
Bruxelas

Abono

2550 marcos.
993 dólares.
931 dólares.

1.
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Estado-Maior-General das Forças Armadas e Minist
ério das Fi
nanças e do Plano, 11 de Outubro de 1982.—O
Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, Nuno Viriato
Tavares de Meto
Ëgídio, general.
Pelo Ministro de Estado e das Finanças e do
Plano, Alípio Barrosa Pereira Dias, Secretário de
Estado do Orça
mento.
—

(D. R. —II Série, n. 257, de 6Nov82.)

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMA
DAS
Despacho
Tornando-se necessário e urgente o recrutamento
de auxiliares
de serviços para o quadro de pessoal civil do Estado
-Maior-General
das Forças Armadas, continua em vigor o
n.° 4 do artigo 3.° da
Portaria n.° 411/79, de 9 de Agosto, enquanto
não for estabelecida
nova modalidade de acordo com o n.° 32 do artigo
4.° do Decreto
Regulamentar n. 61/82, de 17 de Setembro.
Estado-Maior-General das Forças Armadas,
8 de Outubro de
1982.— O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Nuno
Virkzto Tavares de Meio Egídio, general.
(D. R.

—

II Série, n.° 259, de 9Nov82.)

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

Despacho
Por despacho de 25 de Outubro de 1982 do
General Vice-Chefe
do Estado-Maior do Exército, foi aprovada
a grafia musical do sinal
(toque) relativo ao Inspector-Geral do Exército.
COENXIA

CLARIM

4ctJJ

JLrLrnl

C,í-1

Itj

Estado-Maior do Exército, 25 de Outubro de
1982.
O Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, José
Lopes Atves, general.
—
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ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Despacho conjunto
Por despacho ministerial de 14 de Abril de 1982 foram fixados
a vigorar a partir de 1 de Maio de 1981, para o pessoal
salários,
os
assalariado dos vários postos diplomáticos e consulares e, por des
pacho ministerial de 28 de Junho de 1982, os salários do mesmo
pessoal a vigorar a partir de 1 de Janeiro de 1982.
Nos termos do artigo 8.

do Decreto-Lei n.° 56/81, de 31 de

Março, e do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 233/81, de 1 de Agosto,
,
e tendo em conta o que estipula o artigo 158.° do Decreto n.° 47478

de 31 de Dezembro de 1966, alterado pelo Decreto n.° 433/72, de

3 de Novembro:
O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o Mi
nistro das Finanças e do Plano determinam que o pessoal das cate
gorias a seguir relacionadas, assalariado localmente para o serviço
dos gabinetes militares, passe a ter os salários mensais indicados,
a contar das datas que vo referidas:

Assistente-tradutora
Intérprete (tempo parcial)
Secretária de 1. classe
Secretária de 1. classe
Contabilista (tempo parcial)
Secretária de l. classe
Guarda do cemitério português
Secretária de 2. classe
Assistente-tradutor
Secretária de 1. classe
Secretária de 2. classe

Categorias

DEM 3 373
DEM 412
USD 790
03? 509
GBP 340
fRF 4 955
(a) FRF 3 200
ZAR 452
USD 1 375
USD 1 067
USD 935
DEM 3 575
DEM 437
USD 790
GBP 560
03? 374
FRF 5 700
(a) FRF 3 500
ZAR 502
USD 1 471
USD 1 067
USD 1 000

Salário a contar
Salário a contar
de 1 de Maio de 1981 de 1 de Janeiro de 1982

—

—

—

Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ministério das Finanças e do Plano,
21 de Outubro de 1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Interino, José Lemos ferreira general.
,
Pelo Ministro
das Finanças e do Plano, Alípio Barrosa Pereira DIas, Secretário de Estado
do Orçamento.
(D. R.
II Série, n.° 263, de 13Nov82.)

Bona
Bona
Brasília
Londres
Londres
Paris
Paris
Pretória
Washington
Washington
Washington

Local
e,,

o
z

-1

n

til

o

o

o
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DECLARAÇÕES

PRESIDËNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria-Geral
DecIaraço
n.° 354-AI
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-Lei
ento),
(suplem
205
/82, publicado no Diário da República, l. série, n.°
nesta
ado
arquiv
ra
encont
se
l
de 4 de Setembro de 1982, cujo origina
se
assim
que
tidões,
inexac
tes
seguin
as
com
Secretaria-Geral, saiu
rectificam;
to de Compen
No artigo 4., n.” 1, do Regulamento do Impos
to no n. 2 do
dispos
do
ância
observ
saço, onde se lê «com
to no n.° 3
dispos
do
ância
observ
«com
ler-se
deve
2.°»
artigo
do artigo 2.°».
se lê «A aposição
No artigo 24.° do mesmo Regulamento, onde
«A aposiçâo dos
ler-se
deve
5,»
e
n.°’
os
3
model
s
dístico
dos
dísticos modelos n.°’ 2 e 5,».
3

ros, 2 de
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Minist
ição,
Repart
de
Chefe
o
ral,
Pelo Secretário-Ge
Novembro de 1982.
José Augurto Rosa.
1 Série, n.° 26$, de 19Nov82.)
(D. R.
—

—

DecJaraço
n.° 454/
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-Lei
19 de
de
268,
n.°
série,
/82, publicado no Diário da República, 1.
Secre
nesta
ado
arquiv
ra
encont
se
l
Novembro de 1982, cujo origina
se rectifica:
taria-Geral, saiu com a seguinte inexactidão, que assim
No fecho do decreto-lei, onde se lê:
o
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de Outubr
íio.
Balsem
Pinto
sco
Pereira
José
f,ianci
de 1982.
—

deve ler-se:
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de Outubro
Francisco José Pereira Pinto BaIsem.o.
de 1982.
—
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Promulgado em 9 de Novembro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, Ar,rrÓNIo RAMA
LHo EANEs.
Secretaria-Geral da Presidência do Con
selho de Ministros, 19 de
Novembro de 1982.
O Secretário-Geral, frança Martins.
(D. R. —1 Série, n.° 273, de 25Nov82
.)
—
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MINISTÉRIO DAS FINANCAS E DO PLANO
SECRETARIA tIE ESTADO 00 ORÇAMENTO

Direcção-Geral da Contabilidade Pública
Declaração
Com fundamento nos n.°5 1 e 2 da Resolução n.° 59/82, de 18 de Março, da Presidência do Conselho
dc Ministros, publicada no Diário da ReptíbtLca, 1. série, nY 84, de 12 de Abril, e no n.° 4 do artigo 6.°
do Decreto-Lei n.° 93/78, de 13 de Maio. se publicam as seguintes alterações orçamentais efectuadas nos orça
rnentos abaixo designados, autorizadas por despachos do Secretário de Estado do Orçamento de 20, 21 e 27
de Outubro findo:
Classificaç5o
Orgânica

Em contos
Económica

Ministérios
Rubrac

Funcional
Capitulo Divisão

S bd

Código

Alínea

04— Defesa Nacional

—

Reforço!

ou
in3criçõcs

Departamento do Exército

Gabinete do Chefe do Estado-Maor do Exérdto
e organismos centrais
Gabinete do Chefe do Estado-Maior

01

Remunerações certas e permanentes:

01.00
2.02.0
2.02.0
2.02.0
2.02.0

Pessoal dos quadros aprovados por lei
Representação certa e permanente
Subsídios de férias e de Natal
Diuturnidades

01.02
01.44
01.46
01.47

02.

182
27
34
19

Comissão de Contas e Apuramento de Responsabilidades
Remunerações certas e permanentes:

01.00

2.02.0

01.02

2.02.0
2.02.0

01.46
01.47

Pessoal dos quadros aprovados por lei
Subsídios de férias e de Natal
Diuturnidades

610
126
94

Depa’tamento de Pessos4

02
01

Oficiais

2.02.0

Remunerações certas e penflanentes:
Diuturnidades

01.00
01.47

02

17 738

Oficiais na situação de reserva

2.02.0
2.02.0

16.00
18.00
18.00

03

Pensões de reserva
Classes inactivas
A

—

176 99$
Despesas diversas:

Subsídios de férias e de Natal

20060

Sargentos e praças
2.02.0
2.02.0
2.02.0
2.02.0

01.00
01.02
01.03
01.20
01.46

2.02.0

01.47

07

Remunerações certas e permanentes:

Pessoal dos quadros aprovados por lei
Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros
Pessoal em qualquer outra situação
Subsídios de férias e de Natal
Djuturnidades

16$ 176
3 070
164
2$ 887

36 724

Pessoal militarizado
01.00

2.02.0

2.02.0

01.13
01.47

Remunerações certas e permanentes:

Pessoal fora do serviço aguardando aposentação
Diutumidades

9555
1 806

Anubçies
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ClassWcaç5o
Orginica

Em
Econômica

Ministérios

Rubricas

iuncIonaJ
Capitulo Divislo Subdl
vltAo

Código

Ketços
Inscrições

Atlnea

Pessoal fora do serviço

09

01.00.

02

contos

2.02.0

01.13
01.46
10.00
10.03
10.03

2.02.0
2.02.0

15.00
15.00
17.00

2.02.0

18.00
18.00

2.02.0
2.02.0

09.

10

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal fora do serviço aguardando aposentação
Subsídios de férias e de Natal
Previdência Social:
Prestações directas
Outras prestações directas:

20000
1 666

—

A

Abono suplementar de invalidez
Compensação de encargos:
Abonos diversos
Prestação suplementar de invalidez
.Pensões de aposentação, reforma e invalidez

12 000

—

A

Despesas diversas:
Classes inactivas
Subsídio de Natal

2 000
80000

—

A

7833

Pessoal civil
2.02.0
2.02.0
2.02.0

01.00
01.02
01.46
01.47

11

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por lei
Subsídios de férias e de Natal
Diututnidades

180 000
20 000
16712

Tribunais militares territoriais
2.02.0
2.02.0
2.02.0

01.00
01.02
01.46
01,47

03

Remunerações certas e permanentes:
PcsoaI dos qadros aprovados por lei
Subsídios de férias e de Natal
Diuturnidades

973
184
132

Departamento de Operações
01

Regiões e zonas militares
01.00
2.02.0
2.02.0
2.02.0

01.02
01.46
01.47

02

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por lei
Subsídios de férias e de Natal
Diuturnidades

106
19
12

Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
2.02.0
2.02.0
2.02.0

01.00
01.02
01.46
01.47

05

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por lei
Subsídios de férias e de Natal
Diuturnidades

3911
784
792

Departamento de Instrução
01

InstiWto de Altos Estados Militares
2.02.0
2.02.0
2.02.0

01.00
01.02
01.46
01.47

02

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por lei
Subsídios de férias e de Natal
Diuturnidades

3 951
758
600

Academia Militar
01.00
2.02.0
2.02.0
2.02.0
2.02.0

01.02
0120
01.46
‘01.47

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por lei
Pessoal em qualquer outra situação
Subsídios de férias e de Natal
Diutumidades

12862
1 560
2 807
2419

Anulações
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Em contos

Classificação
Econàmica

Ojãnica

Subdi-

Alínea

Instituto Superior Militar

03

01.00
2.02.0
2.02.0
2.02.0
OS

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por lei
Subsídios de férias e de Natal
Diuturnidades

01.02
01.46
01.47

Rcmunerações certas e permanentes:
Pessoal destacado de Outros serviços do Estado
Subsídios de férias e de Natal
Diuturnidades

01.00
2.02.0
2.02.0
2.02.0

01.05
01.46
01.47

2 207
399
190

Escola de Formaçio de Sargentos

05
2.02.0
2.02.0

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal em qualquer outra situação
Subsídios de férias e de Natal

01.00
0120
01.46

06

2496
416

Colégio Militar
Remunerações certas e pennanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por lei
Subsídios de férias e de Natal
Diuturnidades

01.00
3.02.0
3.02.0
3.02.0

01.02
01.46
01.47

3 571

715
715

Instituto Militar dos Pupilos do Exército

07

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por lei
Subsídios de férias e de Natal
Diuturnidades

01.00

3.02.0
3.02.0
3.02.0

01.02
Ot.46
01.47

09

5441
1 050
$59

Cursos de oficiais milicianos

Remunerações certas e permanentes:

01.00
2.02.0
2.02.0

0120
01.20
01.20

A
B

10

Pessoal em qualquer outra situação:
Vencimentos dos cadetes
Vencimentos dos aspirantes a oficial miliciano

651
15 540

Cursos de sargentos milicianos
Remunerações certas e permanentes:

01.00
2.02.0

2.02.0

0120
01.20

A

0120

B

11

Pessoal em qualquer outra situação:
Vencimentos dos instntendos

602
15 600

Vencimentos dos segundos-furriéis milicianos
Escolas dc recrutas

Remunerações certas e permanentes:

01.00

2.02.0
2.02.0

0120
01.20
01.20

.

A
B

Pessoal em qualquer outra situação:
Curso geral de milicianos
Contingente geral

Direcção-Geral da Contabilidade Pública, 3 de Novembro de 1982.
—

3 649
728
720

Escola Militar de Elccíromecãnica

04

(D. R.

Anulações

inscrições
Código

visão

Rcforços
ou

Rubricas

Funcional
Capitulo Divisão

Ministérios

11 Séríe, n.° 277, de 30Nov82.)

405
-

—

7695

—
—__—

O Director-Geral, Mário Baptista.
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ESTAOO-MMOR-GENERAL OAS FORÇAS ARMADAS
Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
Para os devidos efeitos se declara que o despacho conjunto que aprova e põe em execução, a partir de 1 de Janeiro de 1982,
as tabelas de vencimentos e salários concernentes ao PC/EF/FA e do Centro de Informática dos Estabelecimentos fabris do
Exército, publicado no Diário da República, 2.’ série, n.° 219, de 21 de Setembro de 1982, a p. 7323, saiu com as seguintes
inexactidões, que se rectificam como a seguir se indica:

ANEXO VII
Tabela de vencimentos e salários de pessoal civil da Manutenção Militar
(MÍlhaes de escudos)

Onde se lê:
Escalões
Categorias

Técnico estagiário bacharel
Chefe de secção
Encarregado coordenador de armazém
Secretária-tradutora

[. . .1

1.nico

1

2

3

25,3
25,3
25,3
25,3

—
—
—
—

—
—
—

—
—
—

—

—

4

5

—
—

—

—

—

—

deve ler-se:
Escalões
Categorias

Técnico estagiário bacharel
Chefe de secção
Encarregado coordenador de armazém [. . .1
Secretária-tradutora

Ünico

1

2

3

25,4
25,4
25,4
25,4

—

—
—
—

—
—

—

—

—

4

—
—
—

—

—

—

—

—

5

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, 8 de Novembro de 1982.—O Chefe, António F. R. Areia,
coronel de infantaria.
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.’ série, n.° 219, de 21 de Setembro de 1982, a p. 7321, rec
tifica-se que no anexo v «Tabela de vencimentos e salários do pessoal civil do Laboratório Militar de Produtos Químicos e
Farmacêuticos» onde se lê:
Escalões
Categorias
Onico

Técnico bacharel ou equiparado

...

Operário 1 e condutor auto

...

1

..
...

2

...

...

3

4

...

...

...

...

5

...

6

28,4

16,6

deve ler-se:
Escalões
Categorias

Ünico

Técnico bacharel ou equiparado

:..

Operário 1 e condutor auto

...

1

2

3

...
...

4

...

...

...

...

5

6

...

23,4

16,1

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas, 10 de Novembro de 1982.— O Chefe, António F. R.
Areia, coronel de infantaria.
(D. R.
1 Série, n.° 273, de 25Nov82.)
—
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O Chefe do Estado-Maior do Exército
Amadeu Garcia dos Santos, general

Está conforme.
O Ajudante-General

Mário firmino Miguel, general
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1.’ SÉRIE
N.° 12/31 DE DEZEMBRO DE 1982

Publica-se ao Exército o seguinte:

1—LEIS

ASSEMBLEIA DA REPÜBUCA
Lei n.° 29/82
de 11 de Dezembro
LEI DE DEFESA NACIONAL E DAS FORÇAS ARMADAS
A Assembleia da República decreta, nos termos do n.° 1 do
artigo 234.0 da Lei Constitucional n.0 1/82, de 30 de Setembro, o
seguinte:

LEI DE DEFESA NACIONAL E DAS FORÇAS ARMA
DAS
CAPITULO 1
Princípios gerais
Artigo

1.0

(Defesa nacional)
A defesa nacional é a actividade desenvolvida pelo
Estado e
pelos cidadãos no sentido de garantir, no respeito
das instituições
democráticas, a independência nacional, a integri
dade do território e
a liberdade e a segurança das populações contra
qualquer agressão
ou ameaça externas.

I.

-$
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Artigo 2.°
(Direito de legítima defesa)
dos problemas e
O Estado Português preconiza a solução
1
e da arbitragem, con
conflitos internacionais pela vía da negociação
preservação da paz e da
siderando seu dever contribuir para a
Constituição.
segurança internacionais, nos termos da
internacional, Portugal
2— De acordo com as normas de direito
defesa dos interesses
para
actua pelos meios legítimos adequados
económica exclu
zona
da
território,
nacionais, dentro ou fora do seu
espaço aéreo
do
ainda
e
contíguos
siva ou dos fundos marinhos
sob responsabilidade nacional.
—

reconhecido na
No exercício do direito de legítima defesa
3
à guerra para
recurso
o
Carta das Nações Unidas, Portugal reserva
eminente.
ou
efectiva
os casos de agressão militar
—

Artigo

30

(Defesa nacional e compromissos internacionais)
dos compro
A defesa nacional é igualmente exercida no quadro
missos internacionais assumidos pelo País.

CAPITULO II

Politica de defesa nacional
Artigo 4.°
(Política de defesa nacional)
coerente
1 —A política de defesa nacional consiste no conjunto
para
adoptadas
medidas
e
orientações
objectivos,
de princípios,
1.0
assegurar a defesa nacional, tal como é definida no artigo

da
2— Os princípios fundamentais e os objectivos permanentes
presente
da
e
Constituição
política de defesa nacional decorrem da
lei, sem prejuízo das competências próprias da Assembleia da Repú
blica e do Governo.
As principais orientações e medidas da política de defesa
3
nacional constarão necessariamente do programa do Governo apro
vado em Conselho de Ministros e apresentado à Assembleia da
—

República.

1. Série
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Artigo 5.
(Carácter nacional e objectivos penuauentes da política de defesa)
O carácter nacional da políitica de defesa perante qualquer agres
são ou ameaça externas decorre dos seguintes objectivos permanentes:
a) Garantir a independência nacional;
b) Assegurar a integridade do território;
c) Salvaguardar a liberdade e a segurança das populações,
bem
como a protecção dos seus bens, e do património nacional;
d) Garantir a liberdade de acção dos órgãos de soberania, o
regular funcionamento das institutições democráticas e a pos
sibilidade de realização das tarefas fundamentais do Estado;
e) Contribuir para o desenvolvimento das capacidades
morais e
materiais da comunidade nacional, de modo a que possa
prevenir ou reagir pelos meios adequados a qualquer agressã
o
ou ameaça externas;
f) Assegurar a manutenção ou o restabelecimento da paz em con
•dições que correspondam aos interesses nacionais.
Artigo 6.°
(Caracterização e divulgação da política de defesa nacional)
A política de defesa nacional tem carácter permanente, exer
cendo-se a todo o tempo e em qualquer lugar.
2
A política de defesa nacional tem natureza global, abran
gendo uma componente militar e componentes não militar
es.
3
A política de defesa nacional tem âmbito interministeri
al,
cabendo a todos os órgãos e departamentos do Estado
promover
as condições indispensáveis à respectiva execução.
4—A necessidade da defesa nacional, os deveres dela decorr
entes
e as linhas gerais da política de defesa nacional serão
objecto de
informação pública, constante e actualizada.
—

—

—

Artigo 7.°
(Definição e execução da política de defesa nacional)
A Assembleia da República aprecia o Programa do Governo
e contribui, pelo exercicio da sua competência política,
legislativa e
financeira, para enquadrar a política de defesa nacional
e para fiscalizar
a sua execução.
2— A condução da política de defesa nacional compe
te ao
Governo.
—
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Incumbe ao Conselho de Ministros definir as linhas gerais
3
da política governamental em matéria de defesa nacional, bem como
as da sua execução.
4—Nos assuntos respeitantes à política de defesa nacional,
os partidos da oposição serão consultados pelo Governo nos termos
do estatuto do direito de oposição.
—

Artigo 8.°
(Conceito estratégico de defesa nacional)
No contexto da política de defesa nacional prosseguida
1
será aprovado pelo Governo o conceito estratégico de defesa nacional.
Para os efeitos do presente diploma, entende-se por conceito
2
estratégico de defesa nacional a definição dos aspectos fundamentais
da estratégia global do Estado adoptada para a consecução dos objec
tivos da política de defesa nacional.
A competência referida no n.° 1 será exercida pelo Conselho
3
de Ministros, mediante proposta conjunta do Primeiro-Ministro e do
Ministro da Defesa Nacional, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior e precedendo apreciação do Conselho Superior de Defesa
Nacional.
4—As grandes opções do conceito estratégico de defesa nacional
serão objecto de debate na Assembleia da República, por iniciativa do
Governo ou de um grupo parlamentar, previamente à sua adopção
pelos órgãos previstos na presente lei.
—

—

—

CAPITULO 111
Responsabilidade pela defesa nacional e deveres dela decorrentes

Artigo 9.°
(Princípios gerais)
1 —A defesa da Pátria é dever fundamental de todos os
Portugueses.
2—A actividade de defesa nacional cabe à comunidade nacional
em geral e a cada cidadão em particular, deve ser assegurada pelo
Fstado e constitui especial responsabilidade dos órgãos de soberania.
Às Forças Armadas incumbe a defesa militar da República.
3
É dever individual de cada português a passagem à resistência,
4
activa e passiva, nas áreas do território nacional ocupadas por forças
estrangeiras.
—

—

t. Série
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5
Os titulares dos órgãos de soberania que estejam imped
idos
de funcionar livremente têm o dever de agir no sentido de
criar con
dições pata recuperar a respectiva liberdade de acção
e para orientar
a resistência, em ordem ao restabelecimento da independênci
a nacional
e da soberania.
—

Artigo lO.°

fServiço niflitar obrigatório)
1
O serviço militar é obrigatório nos termos e pelo período que
a lei prescrever.
2— Os cidadãos que forem considerados inaptos para o serviço
militar armado prestarão serviço militar não armado ou serviço
cívico adequado à sua situação.
-—

3
O serviço cívico pode ser estabelecido em substituição ou
complemento do serviço militar e tornado obrigatório por lei
para os
cidadãos não sujeitos a deveres militares.
—

4— Nenhum cidadão poderá conservar nem obter emprego
do
Estado ou de outra entidade pública se deixar de cumprir
os seus
deveres militares ou de serviço cívico, quando obrigatório.
5
Nenhum cidadão pode ser prejudicado na sua colocação,
nos seus benefícios sociais ou no seu emprego permanente por
vir
tude do cumprimento do serviço militar ou do serviço cívico
obri
gatório.
—

Artigo ll.°

(Objectores dc conscfncia)
Consideram-se objectores de consciência os cidadãos convic
tos de que, por motivos de ordem religiosa, moral ou filosóf
ica, lhes
não é legítimo usar de meios violentos de qualquer natureza contra
o
seu semelhante, ainda que para fins de defesa nacional,
de defesa
colectiva ou de defesa pessoal, e a quem tenha sido atribui
da essa
qualidade nos termos da lei que definir o estatuto do objecto
r de
consciência.
2— Os objectores de consciência prestarão serviço cívico
de
duração e penosidade equivalentes às do serviço militar
armado nos
termos da mesma lei.
3
O objector de consciência sofrerá as inabilidades correspon
dentes à sua repulsa pelo uso de meios violentos confor
me a lei
estabelecer.
—

—
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Artigo 1 2,°
(Convocação)
Os cidadãos sujeitos a obrigações militares são convocados
1
para as Forças Armadas à medida que as necessidades o imponham,
de acordo com a lei do serviço militar.
2— A mesma lei regulará as condições em que os cidadãos sujeitos
a coflvocação podem ser dela dispensados.
—

Artigo 13.°
(Mobilização e requisição)
Os recursos humanos e materiais indispensáveis à defesa
nacional podem ser utilizados pelo Estado, mediante mobilização
com
ou requisição, nos termos do presente diploma e legislação
plementar.
2— A mobilização abrande os indivíduos; a requisição tem por
objecto coisas, serviços, empresas ou direitos.
3 —Os ministérios e os serviços e organismos deles d.ependentes,
os irstitutos públicos e empresas públicas, as regiões autónomas,
as autarquias locais e as empresas privadas de interesse colectivo de
verão elaborar e manter actualizados, nos termos da lei, os cadastros
do seu pessoal, material e infra-estruturas, para efeitos de eventual
mobilização ou requisição.
A lei indicará também os cargos públicos cujos titulares são
4
dispensados das obrigações decorrentes de mobilização, enquanto
no exercício das suas funções.
—

—

Artigo 14.
(Mobilização)
Para os efeitos do artigo anterior, a mobilização é militar
1
ou civil, consoante os indivíduos por ela abrangidos se destinem a
ser colocados na dependência das Forças Armadas ou das autoridades
civis.
2— A mobilização é geral ou parcial, conforme abrange todos
os cidadãos a ela sujeitos ou parte deles.
3—A mobilização pode ser imposta por períodos de tempo,
por zonas do território nacional ou por sectores de actividade.
A mobilização é determinada pelo Governo em Conselho
4
d Ministros, sob a forma de decreto-lei, o qual será referendado
pelo Primeiro-Ministro e também pelo Ministro da Defesa Nacional,
se se tratar de mobilização militar, ou pelos outros ministros compe
tentes, em caso de mobilização civil.
—

—

1.’ Série
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Artigo l5.°
(Requisição)
1
Podem ser requisitados pelo Governo, mediante justa inde
mnização, bens móveis e imóveis, sempre que sejam indispe
nsáveis
à defesa nacional e não seja possível ou conveniente obtê-lo
s pelas
formas normais do mercado.
2— A requisição pode ter por objecto estabelecimen
tos indus
triais, a fim de laborarem para a defesa nacional.
3
Podem igualmente ser requisitados serviços de transpo
rtes,
de comunicações ou quaisquer outros essenciais à defesa
nacional, com
o respectivo pessoal, material e infra-estruturas.
4
Pode ser requisitado, pelo tempo necessário à defesa
nacional,
o exercício exclusivo de direitos de propriedade industr
ial.
—

—

—

Artigo 16.°
(Reghne geral da mobilização e da requisição)
1
O regime jurídico da mobilização e da requisição
previstas
nos artigos anteriores será regulado em lei especia
l.
2
As pessoas mobilizadas ou abrangidas pelas obriga
ções decor
rentes de uma requisição de bens, serviços, empres
as ou direitos podem
ser sujeitas às disposições do Regulamento de
Disciplina Militar e
do Código de Justiça Militar, nas condições que
forem fixadas no
diploma de mobilização ou requisição.
—

—

CAPITULO IV
Organização, funcionamento e disciplina das Forças
Armadas
Artigo 17.
(Defesa nacional e Forças Armadas)
As Forças Armadas asseguram, de acordo com
a Constituição

e as leis em vigor, a execução da componente
militar da defesa
nacional.
Artigo l8.
(Princípio da exclusividade)
A componente militar da defesa nacional é exclus
ivamente
assegurada pelas Forças Armadas, salvo o dispos
to no artigo 9,
n.° 4, e no número seguinte.
——

1. Série

ORDEM DO EXCRCITO N.° 12

1448

As forças de segurança colaboram na execução da política
2
de defesa nacional, nos termos da lei.
Não são consentidas associações armadas nem associações
3
dc tipo militar, militarizadas ou paramilitares.
—

—

Artigo 19.°
(Obediência aos órgos de soberania)
As Forças Armadas obedecem aos órgãos de soberania competentes,
nos termos da Constituição e da lei.
Artigo 20.°
(Composiçilo e organização)
As Forças Armadas compõem-se exclusivamente de cidadãos
portugueses.
2—A organização das Forças Armadas baseia-se no serviço
militar obrigatório e é única para todo o território nacional.
—

Artigo

21.0

(Estrutura das Forças Armadas)
A estrutura das Forças Armadas compreende os órgãos mili
Marinha,
tares de comando e os 3 rumos das Forças Armadas
Exército e Força Aérea.
Os órgãos militares de comando das Forças Armadas são
2
Chefes
o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e os
de Estado-Maior dos ramos cujos modos de designação e competência
são definidos no presente diploma.
3
As bases gerais da organização dos ramos das Forças Arma
das serão aprovadas por lei da Assembleia da República e desenvol
vidas e regulamentadas por decreto-lei e por decreto regulamentar do
Governo, respectivamente.
1

—

—

—

—

Artigo 22.°

(Funcionamento das Forças Armadas)
Será assegurada de forma permanente a preparação do
País, designadamente das Forças Armadas, para a defesa da Pátria.
2
O funcionamento das Forças Armadas em tempo de paz
deve ter principalmente em vista prepará-las para fazer face a qual
quer tipo de agressão ou ameaça externas.
1

—

—
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3—A actuação das Forças Armadas desenvol--se no respeito pela
Constituição e pelas leis em vigor, em execução da política de defesa
nacional definida e do conceito estratégico de defesa nacional apro
vado, e por forma a corresponder às normas e orientações esta
belecidas nos níveis seguintes:
a)
b)
c)
d)

Conceito estratégico militar;
Missões das Forças Armadas;
Sistemas de forças;
Dispositivo.
Artigo 23.°
(Conceito estratégico militar)

De acordo com o conceito estratégico de defesa nacional defi
nido, compete ao Conselho de Chefes de Estado-Maior elaborar o
conceito estratégico militar, que será aprovado pelo Ministro da
Defesa Nacional e confirmado pelo Conselho Superior de Defesa
Nacional.
Artigo 24.°
(Missões das forças Armadas)
A missão genérica das Forças Armadas consiste em assegurar
a defesa militar contra qualquer agresão ou ameaça externas.
2— Dentro da missão genérica referida no número anterior,
serão definidas pelo Conselho Superior de Defesa Nacional as missões
específicas das Forças Armadas, mediante ptoposta do Ministro da
Defesa Nacional elaborada sobre projecto do Conslho de Chefes de
Estado-Maior.
3
A lei regula os termos em que as Forças Armadas podem
desempenhar outras missões d.2 interesse geral a cargo do Estado
ou colaborar em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades
básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações, sm prejuízo
da missão genérica referida no n.° 1.
—

—

Artigo 25.”
(Sistemas de forças e dispositivo)
A definição dos sistemas de forças necessárias ao cumpri
mento das missões das Forças Armadas compete ao Conselho Superior
de Defesa Nacional, mediante proposta do Ministro da Defesa Nacio
nal elaborada sobre projecto do Conselho de Chefes de Estado-Maior.
—
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O dispositivo dos sistemas de forças é aprovado pelo Ministro
2
da Defesa Nacional, sob proposta do Conselho de Chefes de Estado-Maior.
Artigo 26.°
PIaneamento e gestão)

1
A previsão das despesas militares a efectuar pelo Estado
no reequipamento das Forças Armadas e nas infra-estruturas de
defesa deve ser objecto de planeamento a médio prazo, nos termos
a definir em lei especial.
2— Os planos de investimento público referidos no número ante
rior serão aprovados pela Assemhl.eia da República mediante leis de
programação militar.
3 -—A proposta de orçamento anual do Ministério da Defesa
Nacional, na parte relativa ao reequipamento das Forças Armadas
e às infra-estruturas de defesa, incluirá obrigatoriamente o estabele
cido para o ano em causa na lei de programação militar em vigor.
4—A elaboração dos projectos de proposta de lei de progra
mação militar e de orçamento anual das Forças Armadas é da
competência do Conselho Superior Militar, de acordo com a orien
tação do Governo; o projecto de orçamento anual do Ministério da
Defesa Nacional, incluindo o das Forças Armadas, será integrado na
proposta de Orçamento do Estado, que, nos termos gerais, será apro
vada em Conselho de Ministros e enviada à Assembleia da República.
5—Sem prejuízo da competência da Assembleia da República,
o Governo orientará e fiscalizará a execução das leis de programação
militar e dos orçamentos anuais das Forças Armadas, bem como
a respectiva gestão patrimonial, superintendendo no exercício das
competências próprias e delegadas dos Chefes de Estado-Maior em
matéria de administração financeira.
—

Artigo 27.°
(Condição militar)
A definição das bases gerais do estatuto da condição militar,
incluindo nomeadamente os direitos e dev.eres dos militares e os
princípios orientadores das respectivas carreiras, compete à Assem
bleia da República.
2—A legislação referente aos oficiais, sargentos e praças das
Forças Armadas, no quadro definido pelo estatuto da condição militar.
será aprovada mediante decreto-lei.
-—
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Artigo 28.°

(Promoções)
1
As promoções até ao posto de coronel ou capitão-de-mar-e-guerra efectuam-se exclusivamente no âmbito da instituição militar,
ouvidos os conselhos das armas, serviços, classes ou especialidades, de
que farão parte necessariamente elementos eleitos.
2
As promoções a oficial general e de oficiais generais de
qualquer dos ramos das forças Armadas efectuam-se, ouvido o
Conselho Superior do respectivo ramo, mediante deliberação defini
tiva do Conselho de Chefes de ‘Estado-Maior, que carecerá, para
se tornar executória, de confirmação do Conselho Superior de Defesa
Nacional.
—

—

3
Nenhum militar poderá ser prejudicado ou beneficiado na
sua carreira em razão da ascendência, sexo, raça, território de origem,
—

religião, convicções políticas ou ideológicas, situação económica ou
condição social.
4— Dos actos definitivos e executórios que decidam da não
promoção de um militar a qualquer posto cabe sempre recurso para
o tribunal competente, tendo o recorrente direito à consulta do
respectivo processo indívidual.
Artigo 29.°
(Nomeações)
1
As nomeações de oficiais para cargos de comando nas Forças
Armadas, bem como as correspondntes exonerações, efectuam-se
exclusivamente por decisão definitiva e executória do Chefe de Estado-Maior competente, salvo nos casos indicados nos números seguintes.
2—Compete ao Presidente da República, sob proposta aprovada
pelo Conselho Seperior de Defesa Nacional, por iniciativa do Chefe
do Estado-Maior-General das forças Armadas, nomear e exonerar os
oficiais generais titulares dos cargos ou funções seguintes:
a) Presidente do Sepremo Tribunal Militar:
b) Comandantes-chefes;
—

c) Comandantes ou representantes militares junto da organização
de qualquer aliança de que Portugal seja membro, bem como
comandantes de brigada ou divisão destinada ao cumprimento
de missõe3 naquele quadro.
3
Dependem de confirmação do Conselho Superior de Defesa
Nacional, para se tornarem executórias, as nomeações e exonerações
referentes aos cargos seguintes:
—

a) Vice-Chefes de Estado-Maior dos ramos;

b) Comandantes navais do continente, dos Açores e da Madeira;
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e) Comandantes das regiões militares do continente e das zonas
militares dos Açores e da Madeira;
d) Comandante Operacional da Força Aérea e comandantes
aéreos dos Açores e da Madeira;
e) Directores do Instituto Superior Naval de Guerra, do Instituto
de Altos Estudos Militares e do Instituto de Altos Estudos da
Força Aérea;
s da Escola Naval, da Academia Militar e da
Comandante
f)
Academia da Força Aérea.
Artigo 30.°
(Isenção politica)
1 —As forças Armadas estão ao serviço do povo português e
são rigorosamente apartidárias.
2— Os elementos das forças Armadas não podem aproveitar-se
da sua arma, do seu posto ou da sua função para qualquer inter
venção política.
Artigo 31.
(Restrições ao exercício de direitos por militares)
1
O exercício dos direitos de expressão, reunião, manifestação,
associação e petição colectiva e a capacidade eleitoral passiva dos
militares e agentes militarizados dos quadros permanentes e contra
tados em serviço efectivo será objecto das restrições constantes dos
números seguintes.
2—— Os cidadãos referidos no n.° 1 não podem fazer declarações
públicas de carácter político ou quaisquer outras que ponham em
risco a coesão e a disciplina das Forças Armadas ou desrespeitem o
dever de isenção política e apartidarismo dos setis elementos.
Os cidadãos referidos no n.° 1 não podem, sem autorização
3
superior, fazer declarações públicas que obordem assuntos respeitan
tes às Forças Armadas, excepto se se tratar de artigos de natureza
exclusivamente técnica inseridos em publicações editadas pelas Forças
Armadas e da autoria de militares que desempenhem funções perma
nentes na respectiva direcção ou redacção.
4— Os cidadãos referidos no n. 1 não podem convocar ou
participar em qualquer reunião de carácter político, partidário ou
sindical, excepto se trajarem civilmente e sem usar da palavra nem
fazer parte da mesa ou exercer qualquer outra função.
—

—
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5—Os cidadãos referidos no n,° 1 não podem convocar ou par
ticipar em qualquer manífestação de carácter político, partidário ou
sindical.
6— Os cidadãos referidos no n.° 1 não podem ser filiados em
associações de natureza política, partidária ou sindical, nem participar
em quaisquer actividades por elas desenvolvidas, com execpção da
filiação em associações profissionais com competência deontológica
e no âmbito exclusivo dessa competência.
7— O disposto nos n.° 4, 5 e 6 deste artigo não é aplicável à
participação em cerimónias oficiais, nem em conferências ou debates
promovidos por institutos ou associações sem natureza de partido
político.
$
Os cidadãos referidos no n.° 1 não podem promover ou
apresentar petições colectivas dirigidas aos órgãos de soberania ou aos
respectivos superiores hierárquico: sobre assuntos de carácter político
ou respeitantes às Forças Armadas.
9—Os cidadãos referidos no n.° 1 são inelegíveis para a Presi
dência da República, para a Assembleia da República, para as
Assembleias Regionais dos Açores e da Madeira, para a Assembleia
Legislativa de Macau e para as assembleias e órgãos executivos das
autarquias locais e das organizações popular.es de base territorial.
10—Não pode ser recusado, em tempo de paz, o pedido de
passagem à reserva apresentado com o fim de possibilitar a candidatura
a eleições para qualquer dos cargos referidos no número anterior.
II
Aos cidadãos mencionados no a.° 1 não são aplicáveis as
normas constitucionais referentes aos direitos dos trabalhadores.
12—Os cidadãos que se encontrem a prestar serviço militar obri
gatório ficam sujeitos ao dever de isenção política, partidária e sindical.
—

—

Artigo 32.
(Justiça

e disciplina)

1
As exigências específicas do ordenamento aplicável às
Forças Armadas em matéria de justiça e de disciplina serão reguladas,
respectivamente, no Código de Justiça Militar e no Regulamento
de Disciplina Militar.
2— As bases gerais da disciplina das Forças Armadas serão
aprovadas por lei da Assembleia da República.
3
O Código de Justiça Militar e o Regulamento de Disciplina
Militar serão aprovados por lei da Assembleia da República ou, me
diante autorização legislativa, por decreto-lei do Governo.
—

—
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Artigo 33.°
(Provedor de Justiça)

Os cidadãos podem, nos termos gerais, apresentar queixas
ao Provedor de Justiça por acções ou omissões dos poderes públicos
responsáveis pelas Forças Armadas de que tenha resultado víolação
dos seus direitos, liberdades e garantias ou prejuízo que os afecte.
2— Os elementos das Forças Armadas, uma vez esgotadas as
vias hierárquicas estabelecidas na lei, têm o direito de apresentar
queixas ao Provedor de Justiça por acções ou omissões dos poderes
públicos responsáveis pelas forças Armadas de que resulte violação
dos seus direitos, liberdades e garantias ou prejuízo que os afecte,
excepto em matéria operacional ou classificada.
Os termos em que o direito referido no número anterior
3
pode ser exercido, bem como a forma de actuação do Provedor de
Justiça nesse caso, serão regulados por lei da Assembleia da República.
—

—

CAPITULO V
Ministério da Defesa Nacional
Artigo 34.°
(Atribuições)
O Ministério da Defe%a Nacional é o departamento governativo da
administração central ao qual incumbe preparar e executar a política
de defesa nacional, no âmbito das competências que lhe são con
feridas pelo presente diploma, bem como assegurar e fiscalizar a
administração das Forças Armadas e dos demais órgãos, serviços
e organismos nele integrados.
Artigo 35.°

(Integração das Forças Armadas no Estado)
As Forças Armadas inserem-se na administração directa
do Estado através do Ministério da Defesa Nacional.
2— Dependem do Ministro da Defesa Nacional:
—

a) O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas;
b) Os Chefes de Estado-Maior da Armada, do Exército e da
Força Aérea;
e) O director do Instituto de Defesa Nacional;
d) O director nacional de Armamento;
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e) À autoridade nacional de segurança;

f) Os responsáveis dos demais órgãos, serviços e organismos de
carácter militar colocados na sua dependência.

3
Fazem também parte do Ministério da Defesa Nacional o
Conselho Superior Militar e o Conselho de Chefes de Estado-Maior.
—

Artigo 36.°
(Estrutura orgânica)
1
A estrutura orgânica do Ministério da Defesa Nacional será
aprovada por decreto-lei.
2
O Ministério da Defesa Nacional prestará o apoio técnico e
administrativo necessário ao Conselho Superior de Defesa Nacional
e às funções próprias do Primeiro-Ministro em matéria de defesa
nacional e Forças Armadas.
3
Estão sujeitas à tutela administrativa ou à fiscalização do
Ministério da Defesa Nacional a INDEP
Indústrias Nacionais de
Defesa, E. P., e as restant.s empresas do mesmo sector que a lei
ou
os estatutos submetam à respectiva jurisdição.
—

—

—

CAPITULO VI
Estrutura superior da defesa nacional e das Forças Armadas
Artigo 37.°
(Enunciado)
1
Os órgãos do Estado directamente responsáveis pela defesa
nacional e pelas Forças Armadas são os seguins:
—

a) Presidente da República;
b) Assembleia da República;
c) Governo;
d) Conselho Superior de Defesa Nacional;
e) Conselho Superior Militar.
2
Além dos r.feridos no número anterior, os órgãos do Estado
directamente responsáveis pelas Forças Armadas e pela compo
nente
militar da defesa nacional são os seguintes:
—

a) Conselho de Chefes de Estado-Maior;
b) Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas;
c) Chefes de Estado-Maior da Armada, do Exército
e da força
Aérea.
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Artigo 38.°
(Presidente da República)
O Presidente da República representa a República Portuguesa,
1
garante a independência nacional, a unidade do Estado e o regular
funcionamento das instituições democráticas e é, por inerência, Coman
dante Supremo das Forças Armadas.
2— Durante o impedimento temporário do Presidente da Repú
hlia, bem como durante a vagatura do cargo até tomar posse O
novo presidente eleito, assumirá as funções o Presidente da Assembleia
da República ou, no impedimento deste, o seu substituto.
Quando, em caso de ágressão efectiva ou iminente por for
3
ças estrangeiras e para salvaguarda do livre exercício da soberania
portuguesa em face do inimigo, o Presidente da República tiver de
se ausentar da capital’ ou do País, permanece no pleno exercício das
suas funções, devendo, loto que lhe seja possível, regressar à capital
ou estabelecer-se de novo em qualquer ponto do território nacional.
4— No âmbito da matéria do presente diploma, o Presidente da
República tem as competências fixadas na Constituição e designa
—

—

damente:

•

a) Exercer as funções de Comandante Supremo das Forças
Armadas;
b) Presidir ao Conselho Superior de Defesa Nacional;
c) Promulgar e mandar publicar as leis, os decretos-leis e os
decretos regulamentares, bem como assinar os restantes decretos
do Governo;
ti) Declarar a guerra, em caso de agressão efectiva ou iminente,
e fazer a paz, sob proposta do Governo, ouvido o Conselho de
Estado e mediante autorização da Assembleia da República ou,
quando esta não estiver reunida nem for possível a sua reu
nião imediata, da sua comissão permanente;
e) Nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Vice-Chefe do
das Forças Armadas, quando exista, e
:. Estado-Maior-General
r dos 3 ramos das Forças Armadas,
Estado-Maio
os Chefes de
ouvido, nestes 2 últimos casos, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas:
1) Declarar o estado -de sítio ou o estado de emergência, nos
casos previstos na Constituição;
g) Ratificar os tratados internacionais, depois de devidamente
.•

-

•

apiovados;

-

h) Declarada a guerra, assumir a sua direcção superior em con
junto com o Governo, nos termos do artigo 63°
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Artigo 39.°

(Comandante supremo das Forças Armadas)
As funções de comandante supremo das Forças Armadas, atri
btidas constitucionalmente por inerência ao Presidente da República,
compreendem os direitos e deveres seguintes:
a) Dever de contribuir, no âmbito das suas competências cons
titucionais, para assegurar a fidelidade das Forças Armadas à
Constituição e às instituições democráticas e de exprimir
publicamente, em nome das Forças Armadas, essa fidelidade;
b) Direito de ser informado pelo Governo acerca da situação
das Forças Armadas e dos seus elementos;
c) Dever de aconselhar em privado o Governo acerca da con
dctção da política de defesa nacional;
d) Direito de consultar o Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas e os Chefes de Estado-Maior dos ramos;
e) Em caso de guerra, direito de assumir a sua direcção superior
em conjunto com o Governo e dever de contribuir para a ma
nutenção do espírito de defesa e da prontidão das Forças
Armadas para o combate;
fl Direito de conferir, por iniciativa própria, condecorações mi
litares;
g) Direito de octipar o primeiro lugar na hierarquia das For
ças Armadas.
Artigo 40.°

(Assembteia da República)
1
A Assembleia da República é a assembleia representativa
de todos os cidadãos portugueses, cabendo-lhe nessa qualidade legislar
e fiscalizar a acção governativa em matéria de defesa nacional e
Forças Armadas.
2— No âmbito da matéria do presente diploma, compete em
especial à Assembleia da República:
—

a) Vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar
os actos do Governo e da Administração em matéria de defesa
nacional e de organização, funcionamento e disciplina das
Forças Armadas;
b) Aprovar os tratados que versem matéria da sua competência
legislativa reservada, os tratados de participação de Portugal
em organizações internacionais, os tratados de amizade, de
paz, de defesa e de rectificação de fronteiras, os respeitantes
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a assuntos militares e aínda quaisquer outros que o Governo
entenda submeter-lhe;
e definição
c) Legislar sobre a organização da defesa nacionaL
dos deveres dela decorrentes;
to
d) Legislar sobre as bases gerais da organização, do funcionamen
Armadas;
forças
das
e da disciplina
militares
e) Legislar sobre restrições ao exercício de direitos por
efectivo;
serviço
e agentes militarizados em
f) Legislar sobre a equiparação de crimes dolosos aos crimes
essencialmente militares, para efeitos de alargamento da
competência dos tribunais militares;
sobre as bases gerais do estatuto da condição militar;
Legislar
g)
h) Legislar sobre organização, funcionamento, competência e
processo dos tribunais militares, bem como sobre o estatuto
dos respectivos juizes;
i) Legislar sobre a definição de crimes essencialmente militares,
respectivas penas e pressupostos;
7) Legislar sobre o contencioso administrativo-militar;
t) Legislar sobre o regime da mobilização e da requisição;
direito
rn) Legislar sobre servidões militares e outras restrições ao
de propriedade por motivos de defesa nacional;
e a
n) Autorizar o Presidente da República a declarar a guerra
fazer a paz;
o) Definir os limites das águas territoriais, da zona económica
exclusiva e dos direitos de Portugal aos fundos marinhos
contíguos;
p) Aprovar as leis de programação militar;
q) Aprovar o Orçamento do Estado;
r) Autorizar o Presidente da República a ausentar-se para o
estrangeiro;
s) Eleger, por maioria de dois terços dos deputados presentes,
desde que superior à maioria absoluta dos deputados em
efectividade de funções, 2 Deputados para membros do Con
selho Superior de Defesa Nacional;
e de
t) Exercer as demais competências políticas, legislativas
fiscalização e ainda as atribuídas às comissões referidas no
artigo 181.’ da Constituição.
Artigo 41.’

(Governo)
O Governo é o órgãos de condução da política de defesa
nacional e o órgão superior da administração das Forças Armadas.
2
O Governo inscreverá no seu programa as principais orien
tações e medidas a adoptar ou a propor no domínio da defesa nacional
—

—
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e fará reflectir a política aí definida
nas propostas de lei de progra
mação militar e do Orçamento
do Estado.
3—O Governo tomará as províd
ências necessárias para asse
gurar o livre exercício da soberania
e o funcionamento dos respectivos
orgaos em caso de guerra ou em
situações de crise, devendo prever,
nomeadamente, a possibilidade de
mudança de capital do País para
qualquer outro ponto do território
nacional.
Artigo 4Z.°

(Competência do Governo)
1
No âmbito da matéria do presente diploma, compe
te em
especial ao Governo:
—

a) Referendar os actos do Presidente da Repúb
lica, nos casos
previstos na Constituição;
b) Negociar e ajustar convenções internacionais;
c) Aprovar, sob a forma de decreto, acordos internacionais, bem
como os tratados cuja aprovação não seja da competência
da Assembleia da República ou que a esta não tenham sido
submetidos;
d) Apresentar propostas de lei ou de resolução à Assembleia da
República;
e) Propor ao Presidente da República a declaração da guerra ou
a feitura da paz;
f) Fazer decretos-leis;
g) Elaborar e fazer executar as leis de programação milítar e o
Orçamento do Estado;
h) Fazer os regulamentos necessários à boa execução das leis em
matéria de defesa nacional e Forças Armadas;
1) Dirigir os serviços e a actividade da administração directa
do Estado, civil e militar, e superintender na administração
indirecta;
j) Determinar a mobilização civil ou militar;
1) Definir as regras e mecanismos próprios do sistema de alerta
nacional e determinar a entrada em vigor das medida
s corres
pondentes às suas diferentes fases;
m) Propor ao Ptsidente da República a nomeação
e a exoneração
do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armad
as, do
Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas,
quando for caso disso, e dos Chefes de Estado
-Maior dos
ramos;
n) Definir o conceito estratégico de defesa nacion
al;
o) Praticar os demais actos que lhe sejam cometi
dos pela Cons
tituição ou pela lei.
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o,
Dentro da competência genericamente conferida ao Govern
2
ros:
compete em especial ao Conselho de Minist
maté
a) Definir as linhas gerais da política governamental em
ão;
execuç
sua
da
ria de defesa nacional, bem como as
a n)
b) Deliberar sobre as matérias referidas nas alíneas c) a J) e j)
do número anterior;
Governo
c) Deliberar sobre outros assuntos da competência do
que lhe
as
Armad
forças
às
al
ou
nacion
relativos à defesa
sejam atribuIdos por lei ou apresentados pelo Primeiro-Mi
nistro ou pelo Ministro da Defesa Nacional.
—

Artigo 43.
(Competência do Primeiro-Ministro)
direc
O Primeiro-Ministro é politicamente responsável pela
te:
damen
nomea
he,
tindo-l
compe
al,
nacion
defesa
ção da política de
ros nos as
a) Coordenar e orientar a acção de todos os minist
al;
nacion
defesa
com
a
nados
suntos relacio
b) Participar no Conselho Superior de Defesa Nacional;
com o
e) Propor ao Conselho de Ministros. conjuntamente
estra
to
concei
do
ão
definiç
al,
a
Nacion
Ministro da Defesa
tégico de defesa nacional;
o
cl) Propor ao Conselho de Ministros, conjuntamente com
ação
exoner
e
a
ção
nomea
a
al,
Nacion
Defesa
Ministro da
as,
do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armad
as,
Armad
Forças
das
al
-Gener
do Vice-Chefe do Estado-Maior
dos
-Maior
Estado
de
Chefes
dos
e
disso,
caso
for
quando
ramos;
ão da
e) Dirigir a actividade interministerial tendente à execuç
al;
nacion
defesa
política de
s res
f) Informar o Presidente da República acerca dos assunto
al;
nacion
defesa
a
de
peitantes à condução da polític
con
r
g) Em caso de guerra, assumir a sua direcção superio em
junto com o Presidente da República, nos termos do artigo 63.°
—

2—O Primeiro-Ministro pode delegar, no todo ou em parte,
tência referida na alínea e) do n.° 1 no Ministro da Defesa
compe
a
Nacional.
Artigo 44.°
(Competência do Ministro da Defesa Nacional)
O Ministro da Defesa Nacional é politicamente responsável
a de
pela elaboração e execução da componente militar da polític
—
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defesa nacional, pela administração das Forças
Armadas e pela
preparação dos meios militares e resultados
do seu emprego, bem
como pela administração dos órgãos, serviço
s e organismos dele
dependentes.
2— Compete em especial ao Ministro da Defesa
Nacional:
a) Apresentar ao Conselho de Ministros todas
as propostas
relativas à matéria da competência deste no
domínio da
componente militar da política de defesa nacion
al;
b) Participar no Conselho Superior de Defesa Nacion
al e presi
dir ao Conselho Superior Militar;
e) Estabelecer as relações de carácter geral entre
o Ministério da
Defesa Nacional e os demais departamentos oficiai
s;
cl) Coordenar e orientar as acções relativas à satisfação
de com
promissos militares decorrentes de acordos interna
cionais e,
bem assim, as relações com ministérios congéneres
e com
organismos internacionais de carácter militar, sem
prejuízo da
competência do Ministro dos Negócios Estrangeiros;
e) Aprovar e fazer publicar os regulamentos e instruções
neces
sárias à boa execução das leis militares que não pertenç
am à
competência própria do Conselho de Ministros
ou de outros
órgãos;
J) Orientar a elaboração do orçamento do Ministério da Defesa
Nacional, bem como a elaboração das propos
tas de lei de
programação militar, e orientar e fiscalizar
a ospectiva exe
cução. bem como a gestão patrimonial, sem
prejuízo da com
petência do Ministro das Finanças e do
Plano:
g) Elaborar e dirigir a execução da política
nacional de arma
mento e de equipamentos de defesa nacional;
h) Dirigir a actividade dos demais órgãos
e serviços dele de
pendentes;
i) Propor ao Conselho de Ministros, em
conjunto com o Pri
meiro-

Ministro, a definição do conceito estraté
gico de defesa
nacional e velar pela respectiva execução;
j) Propor ao Conselho Stiperior de Defesa Nacional
a confir
mação do conceito estratégico militar
e a definição, com
base em projectos do mesmo órgão, das
missões das Forças
Armadas e dos sistemas de forças necess
árias ao seu cum
primento;
1) Aprovar o dispositivo dos sistemas
de forças definido pelo
consel

ho de chefes de estado-maior;
in) Autorizar a realização de manobras
e exercícios;
ii) Licenciar obras em áreas
sujeitas a servidão militar, ouvido
o chefe do estado-maior do ramo competente;
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o) Nomear e exonerar os responsáveis pelos cargos e organismos
dele directamente dependentes cuja designação não esteja
atribuida a outros órgãos do Estado.
Compete ainda ao Ministro da Defesa Nacional controlar
3
financeiros
a correcta administração dos meios humanos, materiais e
,
serviços e
órgãos
dos
as
e
Armad
Forças
das
ição
postos à dispos
ão da
a
execuç
correct
organismos dele dependentes, bem como a
na
criar
efeito
o
para
o
podend
,
outros
legislação aplicável a umas e
as.
Armad
Forças
das
ral
ção-ge
inspec
uma
ência
sua depend
—

Artigo 45.°

(Competência dos outros ministros)
Para além do Ministro da Defesa Nacional, todos os outros
compo
ministros são responsáveis politicamente pela execução das
que
parte
na
al,
nacion
defesa
de
a
polític
es
da
nentes não militar
deles dependa.
2—No âmbito da matéria do presente diploma, compete em
especial a cada ministro:
—

a
a) Contribuir, dentro das atribuições do seu ministério, para
al;
nacion
defesa
de
gico
elaboração do conceito estraté
b) Dirigir as actividades do seu ministério que de algum modo
concorram para a execução da política de defesa nacional;
c) Estudar e preparar a adaptação dos seus serviços ao estado
de gu.rra ou a situações de crise;
d) Dirigir a participação dos seus serviços e respectivo pessoal
na mobilização e na protecção civil;
e) Responder pela preparação e emprego dos meios que de si
dependam nas tarefas de defesa nacional que lhes venham
a ser cometidas.
O disposto neste artigo não prejudica a competência atri
3
buída aos governos regionais pela Constituição ou pela lei.
—

Artigo 46.°
(Conselho Superior de Defesa Nacional)
O Conselho Superior de Defesa Nacional é o órgão especí
1
fico de consulta para os assuntos relativos à defesa nacional e à
organização, funcionamento e disciplina das Forças Armadas, dis
pondo além disso da competência administrativa referida no artigo
seguinte.
—
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2
O Conselho uperior de Defesa Nacional é presidido pelo
Presidente da República, que goza de voto de qualid
ade.
3
O Conselho Superior de Defesa Nacional, enquan
to órgão
consultivo, tem a seguinte composição:
—

a) Primeiro-Ministro;
5) Vice-Primeiros-Ministros, se os houver;
‘) Ministros responsáveis pelos sectores
da defesa nacional, dos
negócios estrangeiros, da segurança interna, das finança
s, do
plano, da indústria e energia e dos transportes e comun
icações;
d) 2 deputados à Assembleia da República, por esta
eleitos nos
termos da presente lei;
e) Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas e Chefes
de Estado-Maior dos ramos;
fl Ministros da República e Presidentes dos Governos Regionais
dos Açores e da Madeira.
4— A composição do Conselho Superior de
Defesa Nacional,
enquanto órgão administrativo, abrange os membr
os referidos nas
alíneas a), 5), e) e e) do número anterior.
5
O ‘Presidente da República, por sua iniciativa
ou a pedido
do Primeiro-Ministro, pode convidar quaísquer
entidades a participar,
sem direito de voto, em determinadas reuniões
do Conselho.
6
O Conselho reúne ordinariamente de 2 em 2 meses
e extraor
dinariamente sempre que para tal for convoc
ado pelo Presidente da
República, por sua iniciativa ou a pedido do
Primeiro-Ministro.
7—- O Conselho Superior de Defesa Nacional
será secretariado
por 1 oficial general ou por 1 funcionário público
de categoria equi
valente ou superior a director-geral, que será
nomeado e exonerado
pelo Presidente da República, sob proposta
do Governo.
—

—

Artigo 47.°
(Competência do Conselho Superior de Defesa
Nacional)
No exercício das suas funções consultivas, compe
t.e ao
Conselho Superior de Defesa Nacional emitir parece
r sobre os assun
tos seguintes:
—

a) Política de defesa nacional;
5) Grandes opções do conceito estratégico de defesa
nacional;
c) Legislação relativa à organização da defesa
nacional e defi
nição dos deveres dela decorrentes e bases gerais
da orga
nização, funcionamento e disciplina das força
s Armadas e
às condições de emprego das Forças Armad
as no estado
de sítio e no estado de emergência;
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d) Aprovação de convenções internacionais de carácter militar;
e) Organização da protecção civil, da assistência às populações
e da salvaguarda dos bens públicos e particulares, em caso
de guerra;
f) Leis de programação militar;
g) Infra-estruturas fundamentais de defesa;
h) Declaração da guerra e feitura da paz;
i) Outros assuntos relativos à defesa nacional ou às Forças
Armadas que lhe sejam apresentados pelo Presidente da
República ou por qualquer dos seus membros.
2
No exercício das suas funções administrativas, compete ao
Conselho Superior de Defesa Nacional:
—

a) Pronunciar-se sobre o conceito estratégico de defesa nacional;

b) Confirmar o conceito estratégico militar e definir as missões

das Forças Armadas e os sistemas de forças necessárias ao
seu cumprimento, sob proposta do Ministro da Defesa
Nacional;
c) Definir as medidas a tomar em caso de alerta, de mobiliza
ção e de guerra;

d) Orientar a execução da mobilização, geral ou parcial;
e) Confirmar as promoções a oficial general e de oficiais gene
rais, decididas pelo Conselho de Chefes de Estado-Maior;

Aprovar as propostas de nomeação e exoneração de oficiais
generais para os cargos referidos no artigo 29., n.° 2, a
submeter ao Presidente da República;
g) Confirmar a nomeação e a exoneração de oficiais para os
cargos referidos no artigo 29°, n.° 3;
h) Exercer, em tempo de guerra, as funções previstas no artigo M.°

f)

Os pareceres do Conselho Superior de Defesa Nacional não
3
são publicados, salvo quando o próprio Conselho excepcionalmente o
detorminar; os actos praticados pelo Conselho nos termos do n.° 2 deste
—

artigo só são publicados nos casos das alíneas e), f) e g) e revestem
a forma de resolução.
Artigo 48.°

(Conselho Superior Militar)
O Conselho Superior Militar é o principal órgào consul
1
tivo militar do Ministro da Defesa Nacional.
—

1

.
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2—O fonselho Superior Militar é presidido
pelo Ministro
da Defesa Nacional e tem a composição seguin
te:
a) Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armad
as:
b) Chefe do Estado-Maior da Armada;
c) Chefe do Estado-Maior do Exército;
d) Chefe do Estado-Maior da Força Aérea.
3
Participam no Conse]ho Superior Militar, salvo
decisão em
contrário do Ministro, os Secretários de Estado
que existirem junto
do Ministro da Defesa ‘Nacional.
4—O Ministro da Defesa Nacional, por sua
iniciativa ou a
pedido de qualquer dos membros do Conselho,
pode convidar quais
quer entidades a participar nas reuniões do Conse
lho em que sejam
tratados assuntos da sua especialidade.
5
O Conselho reúne ordinariamente uma vez por mês
e extraor
dinariamente sempre que para tal for convocado
pelo Ministro da
Defesa Nacional.
—

—

Artigo 49.
(Competência do Conselho Superior Militar)
Compete ao Conselho Superior Militar dar parece
r sobre
os assuntos seguintes, sempre que para o efeito for
solicitado:
—

a) Matérias da competência do Conselho de Ministros
relacio
nadas com a defesa nacional ou com as Forças
Armadas;
b) Matérias da competência do Conselho Sttperior
de Defesa
Nacional;
e) Matérias da competência do Ministro da Defesa
Nacional,
nomeadamente as referidas no artigo 44.°,
n.° 2, alíneas e)
a g), 1) e 1), e n.° 3.
2— Compete ao Conselho Superior Militar,
de acordo com a
orientação do Governo, elaborar os projectos
de proposta de lei de
programação militar e de orçamento anual das
Forças Armadas.
3—Compete ainda ao Conselho Superior Militar
pronunciar-se
acerca dos assuntos sobre que for ouvido pelo
Ministro da Defesa
Nacional, em matéria da competência do Govern
o relacionada com
a defesa nacional ou com as Forças Armadas,
ou sobre que entender
conveniente transmitir ao Ministro a sua posiçã
o.
Artigo 50.°
(Conselho de Chefes de Estado-Maior)
1
O Conselho de Chefes de Estado-Maior é o princip
al órgão
militar de carácter coordenador e tem a competência
administrativa
conferida pela presente lei.
—
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2—O Conselho de Chefes de Estado-Maior é presidido pelo
Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e composto
pelos Chefes de Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força
Aérea.
3
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
pode convidar outras entidades das Forças Armadas a participar,
sem direito de voto, nas reuniões do Conselho em que sejam tra
tados assuntos da sua especialidade.
4— O Conselho reúne ordinariamente uma vez por s.emana e
extraordinariamente sempre que para tal for convocado pelo Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, por sua iniciativa ou por
proposta de qualquer dos restantes membros.
A execução e a eventual difusão das deliberações do Conselho
5
competem ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
—

—

Artigo 51.°
(Competência do Conselho de Chefes de Estado-Maior)
1
sobre;

—

Compete ao Conselho de Chefes de Estado-Maior deliberar

a) A elaboração do conccito estratégico militar;
b) Os projectos de definição das missões das Forças Armadas,
dos sistemas de forças e do dispositivo;
e de
e) Os projectos de proposta de lei de programação militar
Armadas;
Forças
das
orçamento anual
d) O planeamento do emprego operacional conjunto ou com
binado dos sistemas de forças;
ramos;
e) A coordenação das doutrinas de emprego dos
oficiais generais, sujeita
de
e
general
oficial
a
promoção
A
f)
a confirmação do Conselho Superior de Defesa Nacional;
g) A definiç6o dos quantitativos de pessoal dos contingentes anuais
a incorporar nos ramos, de acordo com as dotações orçamen
tais fixadas;
12) O recrutamento;
i) A coordenação entre os ramos em matéria de remunerações e
medidas de carácter social relativas aos militares e suas
famílias;
j) A direcção do ensino superior interforças;
1) A coordenação de actividades de interesse comum dos ramos
e a normalização das actividades similares dos ramos;
aprovação dos planos conjuntos elaborados pelo Chefe do
A
rn)
Estado-Maior-General das Forças Armadas com base em pro
posta dos ramos;

1. Série

ORDEM DO EXÉRCiTO N. 12

1467

n) As informações, documentos, materiais

e instalações cujo
conhecimetno por pessoas não autorizad
as envolva risco e
que, como tal, devam ser consideradas matérias
classificadas
e objecto de medidas especiais de salvaguarda e defe
sa, a de
finir pelo Governo nos termos da lei;
o) Outros assuntos que lhe sejam submetidos pelo
Governo.
2—As deliberações previstas nas alíneas b),
e) e i) do n.° 1
carecem de aprovação do Ministro da Defe
sa Nacional.
3—Compete ao Conselho de Chefes de Esta
do-Maior dar pare
cer sobre:
a) A nomeação e a exoneração dos comanda
ntes-chefes;
h) Os programas gerais de armamento e equipam
ento dos ramos
das Forças Armadas;
e) A uniformização e a normalização de arma
mento e equipa
mento das forças Armadas;
d) A investigação e o ensino relativos à defe
sa nacional e às
Forças Armadas;
e) A coordenação das actividades relativas
a infra-estruturas
comuns;
J) A orientação e coordenação da preparação e execução da
mobilização militar;
g) Os assuntos relacionados com a satisfação
de compromissos
militares decorrentes de acordos internacio
nais e as relações
com organismos militares de outros paíse
s e internacionais;
h) Os assuntos relativos a pessoal, a instr
ução, a logística, a
finanças e a outros aspectos das Forças
Armadas que o Chefe
do Estado-Maior-General ou os Chefes
de Estado-Maior dos
ramos entendam submeter-lhe;
1) As actividades de colaboração das Forças
Armadas em tarefas
relacionadas com a satisfação das nece
ssidades básicas e a
melhoria da qualidade de vida das popu
lações.
4— Os Chefes de Estado-Maior apresenta
rão ao Conselho os
assuntos, em matéria da sua competên
cia relacionada com a defesa
nacional ou com as forças Armadas, sobr
e que entendam conveniente
transmitir ao Governo a sua posição.
Artigo 52.°
(Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas)
O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas é
o chefe militar de mais elevada auto
ridade na hierarquia das Forças
Armadas, o presidente do Conselho
de Chefes de Estado-Maior e
o
principal conselheiro militar do Min
istro da Defesa Nacional.
—

ORDEM DO EXËRCITO N.° 12

1468

1’ Série

2—- O Chefe do istado-Maior-General das forças Armadas é
nomeado e exonerado pelo Presidente da República, sob proposta
do Governo.
Em caso de exoneração ou vagatura do cargo, o Conselho
3
de Chefes de Estado-Maior submeterá ao Ministro da Defesa Nacional,
através do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas inte
rino, uma lista de 6 nomes que preencham as condições legais para
a nomeação e que o Conselho considere os mais adequados para o
desempenho do cargo a prover.
4—O Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa Nacional
apresentarão o nome escolhido ao Conselho de Ministros, em pro
posta conjunta, ou solicitarão a indicação de novos nomes.
O nome aprovado pelo Conselho de Ministros será proposto
5
pelo Primeiro-Ministro ao Presidente da República.
6— Se o Presidente da Repéblica discordar do nome proposto.
poderão o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa Nacional solicitar
ao Conselho de Chefes de Estado-Maior a indicação de mais um nome
ou a apresentação de nova lista, seguindo-se depois os mesmos
trâmites.
7— O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas é
sLtbstituido, em caso de ausência ou impedimento, pelo mais antigo
d entre os Chefes de Estado-Maior dos ramos.
—

—

Artigo 53.°
r-General das Forças Armadas)
do
Estado-Maio
Chefe
do
a
(Competênci
O Chefe do Estado-Maior-General elas Forças Armadas
superintende, no âmbito da sua competência, na execução das deli
berações tomadas em matéria de defesa nacional e forças Armadas
pelo Governo e é responsável perante este pela preparação, disciplina
e emprego das Forças Armadas, bem como pela coordenação do
respectivos ramos.
2— Em tempo de guerra, o Chefe do Estado-Maior-General das
forças Armadas, sob a autoridade do Presidente da República e do
Governo, exerce o comando completo das Forças Armadas, através
dos Chefes de Estado-Maior dos ramos e dos comandantes-chefes.
Em tempo de paz, o Chefe do Estado-Maior-General das
3
Forças Armadas exerce o comando operacional das Forças Armadas
através dos Chefes de Estado-Maior dos ramos e dos comandantes
—

—

-chefes.
Compete ao
4
Armadas:
—

Chefe do Estado-Maior-General das Forças

a) Presidir ao Conselho de Chefes de Estado-Maior:
b) Participar no Conselho Superior de Defesa Nacional e no
Conselho Superior Militar;
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c) Apresentar ao Conselho Superior de Defesa Nacional as
decisões tomadas pelo Conselho de Chefes de Estado-Maior
que careçam dc confirmação daquele:
d) Dirigir a execução da estratégia de defesa militar;
e) Planear e dirigir o emprego operacional conjunto ou combi
nado dos sistemas de forças e os exercícios conjuntos;
f) Orientar e coordenar os sistemas de comando, controle e
comunicações;
g) Orientar e coordenar, nos aspectos comuns aos ramos, as
actividades relativas a pessoal, instrução, logística e finanças;
li) Exercer o comando das forças de segurança, por intermédio
dos respectivos comandantes-gerais, em caso de guerra ou
em situações de crise, quando aquelas sejam colocadas nos
termos da lei na sua dependência para efeitos operacionais;
i) Planear, dirigir e controlar as actividades dos organismos colo
cados na sua dependência directa:
j) Praticar todos os actos respeitantes à nomeação, transferência,
promoção, reforma, aposentação, exoneração, demissão ou
reintegração dos servidores do Estado que lhe estejam direc
tamente subordinados.
5
Compete ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior:
—

a) Propor a nomeação e a exoneração dos comandantes-chefes
nos termos da presente lei;
b) Aprovar os critérios de ordem geral relativos ao pessoal das
Forças Armadas, bem como à distribuição do contingente
de pessoal destinado ao cumprimento do serviço militar;
c) Orientar e coordenar a preparação e a execução da mobili
zação militar;
d) Coordenar a elaboração dos projectos orçamentais das forças
Armadas, sob a orientação do Ministro da Defesa Nacional;
e) Coordenar a:; actividades de interesse comum das Forças
Armadas;
J) Coordenar, sob a orientação do Ministro da Defesa Nacional,
a participação dos ramos na satisfação dos compromissos mili
tares decorrentes de acordos internacionais e nas relações com
organismos militares de outros países e internacionais;
g) Propor o estabelecimento de restrições ao exercício do direito
de propriedade, por motivos de defesa nacional ou segurança
militar;
h) Orientar e coordenar as actividade de colaboração das Forças
Armadas em tarefas relacionadas com a satisfação das neces
dades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações.
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6—O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas é
apoiado, no exercício da sua competência, por um estado-maior coor
denador, d-enominado Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Artigo 54.”
(Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
O Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
exista,
é o colaborador imediato do Chefe do Estado-Maiorquando
-General das Forças Armadas em tudo quanto respeite à direcção
tios serviços do Estado-Maior-Gen.eral das Forças Armadas.
2— O Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
é nomeado e exonerado pelo Presidente da República, sob proposta
do Governo.
3 —Em caso de exoneração ou vagatura do cargo e se for con
siderado necessário o seu preenchimento, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas submeterá ao Ministro da Defesa Nacio
nal a proposta de um nome qu.e preencha as condições legais para
a nomeação e que ele considere o mais adequado para o desempenho
dt’ cargo a prover.
4—O Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa Nacional apre
rentarão o nome indicado ao Conselho de Ministros, em proposta
conjunta, ou solicitarão a indicação de novo nome.
5— O nome aprovado pelo Conselho de Ministros será proposto
pelo Primeiro-Ministro ao Presidente da República.
Se o Presidente da República discordar do nome proposto
6
poderão o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa Nacional soli
citar ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas nova
indicação, seguindo-se depois os mesmos trâmites.
—

—

Artigo

55•0

(Competência do Vice-Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas)
Compete ao Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas:
a) Coadjuvar o Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas no desempenho das suas funções;
b) Exercer os poderes que lhe forem delegados pelo Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas.
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Artigo 56.°

(Chefes de Estado-Maior dos ramos)
1
Os Chefes de Estado-Maior da Armada,
do Exército e da
força Aérea são os chefes militares
de mais elevada autoridade na
hierarquia dos seus ramos e os princ
ipais colaboradores do Ministro
da Defesa Nacional c do Chefe do Esta
do-Maior-General das Forças
Armadas em todos os assuntos respe
itantes ao respectivo ramo.
2— Os Chefes de Estado-Maior
dos ramos são nomeados e
exonerados pelo Presidente da República
, sob proposta do Governo.
3
Em
—

caso de exoneração ou vagatura do carg
o, o conselho
superior do ramo submeterá ao Con
selho de Chefes de Estado-Maior,
através do Chefe de Estado-Maior
interino, uma lista de
—

3 nomes
que preencham as condições legais para
a nomeação e que o Conselho
considere os mais adequados para o dese
mpenho do cargo a prover.
4— O Conselho de Chefes de Estado-M
aior aprovará a lista apre
sentada ou solicitará a indicação de novo
s nomes e submeterá ao
Ministro da Defesa Nacional, através
do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, os
3 nomes que considere mais ade
quados.
5— O Primeiro-Ministro e o Ministro
da Defesa Nacional apre
sentarão o nome escolhido ao Conselho
de Ministros, em proposta
conjunta, ou solicitarão a indicação
de novos nomes.
6—O nome aprovado pelo Conselho de
Ministros será proposto
pelo Primeiro-Ministro ao Presidente
da República.
7—Se o Presidente da República disco
rdar do nome proposto,
poderão o Primeiro-Ministro e o Ministro
da Defesa Nacional propor
um dos outros dois nomes ou solicitar,
através do Chefe do Estado
-Maior-General das Forças Armadas,
a indicação de mais um nome
ou a apresentação de nova lista, seguindo
-se depois os mesmos trâmites.
Artigo 57.°
(Competência dos Chefes de Estado-Maior dos ramos)
Os Chefes de Estado-Maior dos ramos respondem perante
o Ministro da Defesa Nacional e perante o Chefe do Estado-Mator
-General das Forças Armadas pela preparação, disciplina e enrego
dos meios do respectivo ramo.
2—Compete ao Chefe de Estado-Maior de cada ramo:
—

a) Dirigir, coordenar e administrar o respectivo ramo;
b) Elaborar, sob a orientação do Ministro da Defesa Nacional,
através do Chefe do EstadoMaior-Geflefal das Forças Arma
das, os projectos de proposta de lei de programação mthtar
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e de orçamento anual do respectivo ramo e dirigir a correspon
dente execução;
e) I)efinir a doutrina de emprego e a organização, apetrecha
mento e instrução do seu ramo;
d) Elaborar os programas gerais de armamento e equipamento do
respectivo ramo e submetê-los ao Conselho de Chefes de
Estado-Maior;
e) Elaborar as bases gerais da administração do pessoal do
ramo e submetê-las ao Conselho de Chefes de Estado-Maior;
fl Decidir e assinar as promoções dos oficiais do respectivo
ramo até coronel ou capitão-de-mar-e-guerra, nos termos da
presente lei e demais legislação aplicável;
g) Propor ao Conselho de Chefes de Estado-Maior, nos termos da
lei, a promoção a oficial general e de oficiais generais do
seu ramo;
h) Nomear e exonerar os oficiais em funções de comando no
âmbito do respectivo ramo, sem prejuízo do disposto no ar
tigo 29.;
1) Apresentar ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas as necessidades do respectivo ramo em pessoal dos
contingentes anuais;
j) Propor ao Chefe do Estado-Maior-General das forças Arma
das os planos e normas das operações de recrutamento, bem
como da mobilização militar;
1) Adoptar medidas de carácter social relativas a remunerações
dos militares, coordenando-as com as adoptadas pelos outros
ramos, através do Chefe do Estado-Maior-General das forças
Armadas:
rn) Apresentar ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas as necessidades do respectivo ramo no respeitante ao
apoio dos serviços conjuntos;
,i) Administrar a justiça e a disciplina no respectivo ramo, nos
termos da lei;
o) Definir as necessidades do respectivo ramo em infra-estruturas
militares;
p) Pronunciar-se sobre propostas de constituição de servidões
militares.
O Chefe do Estado-Maior de cada ramo é apoiado, no
3
exercício das suas competências, por um estado-maior.
—

1. Série
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Artigo 58.°
(Conselhos superiores dos ramos e órgãos semelhantes)
Em cada um dos ramos das Forças Armadas existe um con
selho superior do ramo, presidido pelo respectivo Chefe de Estado-Maior.
2—Haverá ainda conselhos de classes na Armada, conselhos de
armas e de serviços no Exército e conselhos de especialidades na
Força Aérea.
:f conselhos referidos no número anterior integrarão
3
sempre
membros eleitos, os quais nunca serão em número inferior a 50%;
a sua composição, competência e modo de funcionamento serão
definidos em lei especial.

Artigo 59.°
(Regras comuns quanto aos Chefes de Estado-Maior)
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
os Chefes de Estado-Maior da Armadas, do Exército e da Força
Aérea e, quando exista, o Vice-Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas são nomeados por um período de 3 anos, prorrogável
por 2 anos, sem prejuízo da faculdade de exoneração a todo o tempo
e da exoneração por limite de idade.
—

2
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o
Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e os
Chefes dc Estado-Maior dos ramos dispõem do poder de praticar actos
administrativos definitivos e executórios com eficácia externa e de
celebrar contratos em nome do Estado, nos termos da presente lei
e do que vier a ser definido sobre a matéria pelo Governo, mediante
decreto-lei.
—

3
Os actos dos Chefes de Estado-Maior revestem a forma de
portaria ou de despacho, conforme os casos.
—

4
Dos actos definitivos e executírios praticados pelos Chefes
de Estado-Maior cabe recurso contencioso directo para o Supremo
Tribunal Administrativo, salvo quanto aos actos praticados ‘em matéria
disciplinar ou noutra que, nos termos da lei, sejam da competência do
Supremo Tribunal Militar.
—
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CAPITULO Vil
Estado de guerra
Artigo 60.°
(Estado de guerra)
O estado de guerra decorre desde a declaração da guerra até à fei
tura da paz, nos termos constitucionais, pelo Presidente da República.
Artigo 61.0
(Organização do País em tempo de guerra)
A organização do País em tempo de guerra deve assentar nos
princípios seguintes:
a) Empenhamento total na prossecução das finalidades da guerra;
b) Ajustamento da economia nacional ao esforço de guerra;
c) Mobilização e requisição dos recursos necessários à defesa
nacional, considerando quer as Forças Armadas e as forças
de segurança, quer a sua articulação com uma estrutura de
resistência, activa e passiva;
d) Urgência na satisfação das necessidades decorrentes da prio
ridade da componente militar.
Artigo 62.0
(Medidas a adoptar em estado de guerra)
Em estado de guerra serão adoptadas pelos órgãos competentes,
de acordo com a constituição e com as leis em vigor, todas as me
didas de natureza política, legislativa e financeira que forem adequadas
à condução da guerra e ao restabelecimento da paz.

Artigo 63.°
(Competência para a condução da guerra)
A direcção superior da guerra cabe ao Presidente da Repú
blica e ao Governo, dentro das competências constituicionais e legais
de cada um.
2—A condução militar da guerra incumbe ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, assistido pelos Chefes de Es
tado-Maior dos ramos, e aos comandantes-chefes, de harmonia com
as opções tomadas e com as directivas aprovadas pelos órgãos de
soberania competentes.
—

l. Série
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Artigo 64.°
(Conselho Superior de Defesa Nacional durante o estado
de guerra)
1
Declarada a guerra, o Conselho Superior de Defesa Nacion
al
passa a funcionar em sessão permanente, para o efeito
de assistir o
Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Ministro
da Defesa
Nacional em tudo o que respeite à direcção superior
da guerra.
2
Em estado de guerra, compete ao Conselho Superior de
Defesa Nacional:
—

—

a) Definir e activar os teatros e zonas de operações;
b) Propor ao Presidente da República a nomeação e a exone
ração dos comandantes-chefes, por iniciativa do Chefe do
Es
tado-Maior-General das Forças Armadas;
c) Aprovar as cartas de comando destinadas aos comandantes-chefes;
d) Aprovar a orientação geral das operações militares;
e) Aprovar OS planos de guerra;
J) Estudar e adoptar ou propor as medidas adequadas à satisfação
das necessidades das Forças Armadas e da vida colectiva.
3
O Ministro da Defesa Nacional manterá o Conselho Superior
de Defesa Nacional permanentemente informado sobre
a situação
de todos os meios afectos à defesa nacional.
4—As cartas de comando são assinadas pelo Presidente
da
República, pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro da Defesa
Nacional
e pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armad
as e delas
constará necessariamente a indicação clara e precisa dos
elementos
seguintes:
—

a)
b)
c)
d)
e)

Missão;
Dependência e grau de autoridade;
Área onde a autoridade se exerce e entidades por ela abrang
idas;
Meios atribuidos;
Outros aspectos relevantes.

5
Em estado de guerra e com vista à execução de operaç
ões
militares, pode o Conselho de Ministros delegar em autorid
ades mili
tares comp.etências e meios normalmente atribuidos
aos departamentos
ministeriais, mediante proposta do Conselho Superi
or de Defesa
Naional.
—
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Artigo 65.°
(Forças Armadas)
1
Em estado de guerra, as forças Armadas têm uma função
recursos
predominante na defesa nacional e o País empenha todos os
execução.
sua
e
mílitares
acções
às
necessários no apoio
al das
2— Declarada a guerra, o Chefe do Estado-Maior-Gener
as,
Armad
Forças
das
completo
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o
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e
o
lica
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Presidente
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perante
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3
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5 —-Compete ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas apresentar ao Ministro da Defesa Nacional, para decisão
do Conselho Superior de Defesa Nacional, os projectos de definição
dos teatros e zonas de operações, bem como as propostas de nomeação
ou exoneração dos respectivos comandantes e das suas cartas de
comando.
—

-—

Artigo 66.°
(Prejuízos e indemnizações)
O Estado não se obriga a pagar indemnizaçÉes j,or prejuízos
1
resultantes, directa ou indirectamente, de acções de guerra.
Os prejuízos resultantes da guerra são da responsabilidade
2
do agressor e, em consequência, será reivindicada a respectiva indemni
zação no tratado de paz ou na convenção de armistício.
—

—

CAPITULO VIII
Disposições finais e trausitórias
Artigo 67.°
(Informações militares)
Os erviços de informações das Forças Armadas ocupar-se-ão exclusivamente de informações militares, no âmbito das missões
que lhes são atribuidas pela Constituição e pela presente lei.
——

I. Série
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2— A coordenação dos serviços de informações militares exis
tcntes no âmbito das Forças Armadas compete ao Conselho de Chefes
de Estado-Maior.
3
A fiscalização normal dos serviços de informações militares
—

compete ao Chefe do Estado-Maior-General das forças Armadas e
aos chefes do estado-maior dos ramos, sem prejuízo das competências
d Ministro da Defesa Nacional e dos regimes de fiscalização genérica
qu.2 a lei estabelecer.
4—As modalidades de coordenação entre os serviços de infor
inações militares e os demais serviços de informações existentes ou a
criar, nomeadamente nas restantes áreas da defesa nacional, serão
reguladas por decreto-lei.
Artigo 6&°
(Emprego das forças Armadas no estado de sítio
e no estado de emergência)
As leis que regulam os regimes do estado de sítio e do estado de
emergência fixam as condições do emprego das Forças Armadas
quando se verifiquem aquelas situações.

Artigo 69.°
(Guarda Nacional Republicana, Guarda Fiscal
e Polícia de Segurança Pública)
1—O disposto nos artigos 31.°, 32.° e 33.° do presente diploma
é aplicável aos militares e agentes militarizados dos quadros perma
nentes e dos contratados em serviço efectivo na Guara Nacional
Republicana e na Guarda Fiscal.

2—O disposto nos artigos 31.°, 32.° e 33.° do presente diploma

é transitoriamente aplicável à Polícia de Segurança Pública, até à
publicação de nova legislação, devendo o Governo apresentar à Assem- 4ui/í3
bleia da República a correspondente proposta de lei no prazo de 6
J 2 tC4
meses.
3
As referências constantes da legislação em vigor à depen
dência da Guarda Nacional Reyublicana e da Guarda Fiscal em
relação ao Ministro do Exército para efeitos de armamento e equipa
mento, bem como em caso de guerra ou em estado de sítio ou de
emergência, entendem-se feitas ao Ministro da Defesa Nacional.
4
O tipo e as características do armamento usado pela Polícia
de Segurança Pública serão definidos em conjunto pelos Ministros
da Defesa Nacional e da Administração Interna.
—

—
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Artigo 70.°

(Serviço Nacional de Protecção Civil)
1
O Serviço Nacional de Protecção Civil depende do Primeiro-Ministro.
—

O Primeiro-Ministro pode delegar as competências decorrentes
2
do disposto no n.° 1 no Ministro da Administração Interna, em tempo
de paz, e no Ministro da Defesa Nacional, em tempo de guerra.
—

Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, os Serviços
3
Regionais de Protecção Civil dependem dos respectivos órgãos de
governo próprio, sem prejuízo da necessária articulação de meios em
todo o território nacional.
—

Artigo 71.°
(Actuais Chefes de Estado-Maior)
No prazo de 5 dias, a contar da entrada em vigor da pre
1
sente lei, o Governo proporá ao Presidente da República a recondução
ou a exoneração dos actuais Chefes de Estado-Maior.
2— Em caso de recondução, os actuais Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e Chefes de Estado-Maior dos ramos
iniciam o período de 3 anos referido no artigo 59°, n° 1, independente
do tempo que já tenham servido no respectivo cargo.
—

Artigo 72.°

(Dúvidas de aplicação)
1
As dúvidas que surgirem na aplicação desta ‘lei serão esclare
cidas por despacho do Ministro da Defesa Nacional ou, no caso de
envolverem matéria das atribuições de outros ministérios, por des
pacho conjunto do Ministro da Defesa Nacional e do Ministro ou
Ministros competentes.
—

2— Os despachos referidos no número anterior têm apenas
eficácia interna.
Se as dúvidas surgidas incidirem sobre questões pertinentes
3
à organização, ao funcionamento ou à disciplina das Forças Armadas,
será sempre previamente ouvido o Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas ou o Conselho Superior Militar, conforme for o
caso.
—

I. Série
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Artigo 73.
(Actualização de legislação)
No prazo de 1 ano a contar da entrada em vigor da pre
sente lei, serão aprovados ou revistos, por lei da Assembleia da
República ou por decreto-lei do Governo, conforme for o caso, os
diplomas seguintes ou que versem as matérias abaixo indicadas:
—

a) Código de Justiça Militar e Regulamento de Disciplina Militar;
b) Lei do Serviço Militar, Estatuto do Objector de Consciência e
Lei do Serviço Cívico;
e) Regulamento de Continências e Honras Militares;
d) Estatuto da condição militar e demais legislação referente a
‘oficiais, sargentos ‘e praças;
e) Regime das leis de programação militar;
f) Direcção Nacional de Armamento;
g) Regime da mobilização e da requisição.
2— Serão igualmente aprovados ou revistos, dentro de 18 meses
a contar da entrada em vigor desta lei, diplomas referentes às matérias
seguintes:
a) Competência e organização dos tribunais militares;
b) Regime jurídico do recurso ao Provedor de Justiça em matéria
de defesa nacional e Forças Armadas;
e) Instituto de Defesa Nacional;
cl) Autoridade Nacional de Segurança;
e) Estabelecimentos fabris das Forças Armadas e respectivo
pessoal civil;
f) Estatuto do pessoal civil das Forças Armadas;
g) Domínio público marítimo, serviço geral de capitanias e uso
do espaço aéreo, tendo em atenção as necessidades da defesa
nacional.
Artigo 74.°
(Revogação)
ficam revogados todos os preceitos legais contrários ao
1
disposto neste diploma, nomeadamente os seguintes:
—

a)
b)
c)
cl)
e)

f)

Lei n.° 2051, de 15 de Janeiro de 1952;
Lei n. 2084, de 16 de Agosto de 1956;
Lei n.° 3/74, de 14 de Maio (artigos l9. a 22.°);
Decreto-Lei n.’ 400/74, de 29 de Agosto;
Lei n.° 17/75, dc 26 de Dezembro;
Decreto-Lei n.° 20/82, de 28 de Janeiro.

1. Série
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2— Mantêm-se transitoriamente em vigor os preceitos
-Lei n.° 20/82, de 28 de Janeiro, relativos à organização
mento dos serviços do Estado-Maior-General das Forças
Ficam revogados os diplomas legais relativos à
3
dos Chefes de Estado-Maior para autorização de despesas,
ao Ministério da Defesa Nacional o disposto sobre a
Decreto-Lei n.° 21 1/79, de 12 de Julho.
—

do Decretoe funciona
Armadas.
competência
aplicando-se
matéria no

Aprovada em 29 de Outubro de 1982.
O Presidente da Assembleia da República, Franciseo Manuel
Lopes Vieira de Oliveira Dias.
Promulgada em 27 de Novembro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANEs.

—

O Pri

meiro-Ministro, Francisco José Pereira Pinto Batsemao.
(D. R.—I Série, n.° 285, de llDez82.)

II— DECRETOS-LEIS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Decreto-Lei

n.°

434-V/82

de 29 de Outubro
Considerando que o Decreto-Lei n.° 92/78, de 11 de Maio, permitiu
qu. os oficiais e os sargentos do complemento do Exército naqueia
data na efectividade do serviço, nos termos do Decreto-Lei n.° 577-A/
/75, de $ de Outubro, pudessem continuar voluntariamente ao serviço;
Considerando que, posteriormente, o I)ecreto-Lei n.° 112/79,
4 de Maio, tornou aplicável apenas aos oficiais do complemento do
Exército que à data se encontravam ao serviço nos termos do Decreto-Lei n.° 92/78, de 11 de Maio, as principais disposições ccntidas no
Decreto-Lei n.° 90/78, de 9 de Maio;

1.° Série
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Considerando ser da maior justiça tornar tarnbm extens
iva aos
sargentos do complemento do Exército que, tendo sido
convocados
nos termos do Decreto-Lei n.” 577-A/75, de 8 de Outub
ro, se encon
tram na efectividade do serviço ou passaram recente
mente à disponi
bilidade uma situação idêntica à consignada para
os oficiais através
do I)ecreto-Lei n.° 112/79, de 4 de Maio;
Considerando que a mesma situação deverá ainda estend
er-se aos
sargentos do complemento do Exército que, tendo
sido abrangidos
pelo disposto no Decreto-Lei n.° 827/76. de 18
de Novembro, se
encontram voluntariamente na efectividade de serviço
:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea
a) do n.° 1
do artigo 148.° da Constituição, o sequinte:
Artigo 1.0
1
As disposições dos artigos 3°, 4°,
8.0, 10.0
e ll.° do Decreto-Lei n.° 90/78, de 9 de Maio, são
aplicáveis aos
sargentos do complemento do Exército convocados
nos termos do
I)ecreto-Lei n.° 577-A/75. de 8 de Outubro. e
que se encontram
nas seguintes situações:
—

—

50,

a) Na efectividade do serviço em regime de voluntariado:

b) Na disponibilidade, desde que tenham transitado
para essa

situação entre 27 de Fevereiro de 1981 e a data da
publicação
do presente diploma.

2— As disposições referidas no número anterior são igualm
ente
aplicáveis aos sargentos do complemento do Exército
que, tendo sido
abrangidos pelo Decreto-Lei n.° 827/76, de 1$ de Novem
bro, se
encontrem na efectividade de serviço em regime
de vonluntariado.
Art. 2.° Os sargentos nas condições do artigo 1. que
pretendam
ingressar no regime previsto neste diploma devem
requerê-lo no
prazo de 6() dias, a partir da data da sua aplicação.
Art. 3.°
1
Os sargentos que ficarem abrangidos pelo regime
previsto neste diploma passam a poder encontrar-se,
em função
da disponibilidade para o serviço, numa das seguintes
situações:
a) Activo;
h) Reserva;
e) Reforma.
—

—

2
A transição para as situações de reserva e de reforma dos
sargentos referidos no número anterior far-se-á de acordo
com o
regime estabelecido no Decreto-Lei n.° 514/79, de 2$ de Dezem
bro.
sendo de 57 anos o limite de idade pata a passagem à situaçã
o de
reserva.
Art. 4.° São aplicáveis aos sargentos abrangidos pelo
regime
previsto neste diploma as normas referentes aos direitos
e deveres
dos sargentos dos quadros permanentes que se mostrem
compatíveis.
—
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Art. 5. Ë aplicável aos sargentos abrangidos pelo regime previsto
neste diploma o disposto no artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 345/73, de
7 de Julho.
Art. 6. As dúvidas e os casos omissos suscitados pela execução
do presente diploma serão resolvidos por despacho do Chefe do
Estado-Maior do Exército.

Art. 7.° O presente diploma entra imediatamente em vigor.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 4 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 20 de Outubro de 1982.
publique-se.
O Preidente da República, ANTóNIo RAMALHO BANES.
meiro-Ministro, Francisco José Pereira Pinto Batsemo.

—

O Pri

Decreto-Lei n.° 434.Z/$2
de 29 de Outubro
Considerando que a Portaria n.° 778/76, de 31 de Dezembro, prevê
no seu n. 5) que os lugares de técnico de processos sejam preenchidos,

preferentemente, por indivíduos que desempenhem ou hajam desem
penhado funções de escrivães, auferindo os vencimentos e abonos
dos escrivães dos tribunais comuns;
Considerando que a Portaria n.° 962/81, de 10 de Novembro,

criou a carreira de processos, no grupo técnico-profissional e ou
administrativo, com as categorias de principal, de l. classe e de
2a classe e as letras, respectivamente, J, L e M, na qual incluiu os
técnicos de processos, alterando-lhes a designação para oficiais de
processos;
Atendendo a que na Portaria n.° 962/81, de 10 de Novembro, não
foi considerado o estipulado no n.° 5) da Portaria n. 778/76, de 31
de Dezembro, no que se refere a vencimentos deste pessoal;
Considerando ainda a necessidade de salvaguardar os direitos
adpuiridos pelGs actuais oficiais de processos que desempenharam
as funções de escrivães:
O Conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) do
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1. Os actuais oficiais de processos que desempenharam
as funções de escrivães antes do ingresso ro quadro do pessoal civil

1. Série
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do Serviço de Polícia Judiciária Militar mantêm a designação constante
da Portaria n.° 778/76
técnicos de rocessos
sendo remetidos para
categoria a extinguir na Portaria n.° 962/81, de 10 de Novembro,
auferindo os vencimentos e abonos de escrivães dos tribunais comuns.
Art. 2.° Os lugares da actual carreira de processos, criada pela
Portaria n.° 962/81, de 10 de Novembro, no grupo técnico-profissional
e ou administrativo, só serão preenchidos à medida que se forem
extinguindo os lugares de técnico de processos, que, nos termos do
artigo 1.0 deste decreto-lei, transitam para categorias a extinguir.
Art. 3.° Os lugares de oficial de processos poderão ser desem
penhados, em comissão de serviço, por oficiais de justiça do Minist
ério
da Justiça com a categoria de escrivães de direito.
Art.
Os efeitos do artigo 1.0 deste diploma retroagem a 1 de
julho de 1979.
—

—,
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Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 27 de Outub
ro
de 1982.
Promulgado em 27 de Outubro de 1982.
Publique-se.
O Preidente da República, AirróNIo RAMALHo LANEs.
meiro-Ministro, Francivco José Pereira Pinto Balseni ão.

Decreto-Lei

11.0

—

O Pri

434-Ai /82

de 29 de Outubro
Considerando que nem todos os militares foram abrang
idos no
sistema assistencial estruturado pelo Decreto-Lei n.°
585/73, de 6 de
Novembro, o que tem vindo a gerar situações de desigu
aldade dentro
das Forças Armadas, que urge corrigir:
O Conselho a Revolução decreta, nos termos da alínea a) do o.°
1
do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.0
1
O direito aos benefícios concedidos por conta
do Estado em matéria de assistência sanitária aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 585/73, ‘de 6 de Novembro, é tornado extensivo:
a) Aos familiares dos militares falecidos que sejam beneficiários
de pensão de preço de sangue ao abrigo da alínea
a) do
artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 47084, de 9 de Julho de
1966;
b) Aos militares não pertencentes aos quadros permanentes
em
serviço para além do serviço militar obrigatório:
—

—
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e) Aos beneficiários de pensão de invalidez que ficaram dimi

nuídos por motivo de acidente ou doença contraídos em
serviço quando militares não pertencentes aos quadros perma
nentes.

2—São tornados extensivos aos familiares a cargo do pessoal
previsto nas alínea b) e c) do n.° 1, nos termos que se encontram
regulamentados para os militares do quadro permanente dos três
ramos das Forças Armadas, os benefícios estabelecidos para estes.
Art. 2.° Os encargos resultantes da aplicação do presente diploma
serão suportados pelas dotações orçamentais respectivas, inscritas
nos orçamentos de cada um dos ramos das Forças Armadas.
‘Art. 3.° Por despacho conjunto do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos Chefes dos Estados-Maiores da
Armada, do Exército e da Força Aérea serão resolvidas as duvidas
e integrados os casos omissos que se suscitarem na aplicação deste
diploma.
Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 26 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 26 de Outubro de 1982.
Publique-se.
O Presdente da República, ANTÓNIo RAMALHO EANEs.—O Pri
meiro-Ministro, Francisco José Pereira Pinto Balsemõc).
(D. R.— 1 Série. n.° 251, 5.° Supi. de 290ut82.)

Decreto-Lei n.° 434-51/82

de 29 (te Outubro
O conselho da Revolução decreta, nos termos da alínea a) cio
n.° 1 do artigo 148.° da Constituição, o seguinte:
Aos militares em diligência junto dos órgãos
1
Artigo único.
de soberania que exerçam funções de segurança é aplicável, desde 1
de Abril do corrente ano, o disposto nos artigos 1° e 2.° do Decreto-Lei n,° 305/82, de 2 de Agosto.
2—A gratificação referida no artigo 1.0 do citado decreto-lei
será fixada por despacho conjunto do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas e do Ministro de Estado e das Finanças e do
Plano.
—

—

1 Série
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3
Os encargos advenientes do presente diploma serão supor
tados pelas dotações adequadas inscritas nos orçamentos dos órgãos
de soberania junto •dos quais desempenham funções os militares
abrangidos pelo presente diploma.
—

Visto e aprovado em Conselho da Revolução em 28 de Outubro
de 1982.
Promulgado em 28 de Outubro de 1982.
Publique-se.
O Iresidente da República, ArróN1o RAMALHO EANEs.
meiro-Ministro, FrancLvco José Pereira Pinto Balsemtio.

—

O Pri

(D. R.— 1 Série, n.° 251, 6.° Supi., de 290ut82.)

MINISTËRIO DA ADMIMSTRAÇÃO INTERNA
Decreto..Lei

•0

468/82

de 14 de Dezembro
São ainda vários, na nossa ordem jurídica, os diplomas que, a
pretexto da atribuição de quaisquer direitos ou regalias, consignam
a exigência da apresentação do atestado de bom comportamento
moral e civil,
Essa exigência está, porém, a perder tradição entre nós. Na ver
dade, não existem critérios objectivos que permitam definir, em rela
ção a qualquer cidadão, o seu bom comportamento moral e civil.
Por outro lado, a obtenção do correspondente atestado frequentemente
envolve aspectos vexatórios para aqueles que dele careçam por impe
rativo que se afigura discriminatório e de duvidosa equidade no quadro
da legislação vigente.
Assim:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo 201.°
da Constituição, o seguinte:
Artigo único. A apresentação do atestado de bom comportamento
moral e civil não constitui requisito de atribuição ou exercício de
quaisquer direitos ou regalias.
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Visto e aprovado em Conselho de Mnistro de 28 de Outubro
de 1982.
Fracisco José Pereira Pinto Balsemâo.
—

Promulgado em 2 de Dezembro de 1982.
Publique-se.
O Preidente da República, ANTÓNIO RAMALHo EANES.
(D. R. —1 Série, n.° 287, de l4Dez82).

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Decreto-Lei n.° 477/82
de 22 de Dezembro

A próxima entrada em vigor do novo Código Penal implica a
revogação de numerosos diplomas avulsos contendo matéria penal,
cuja tipicidade ficou abrangida pela prevista naquele primeiro diploma.
O Decreto-Lei n.° 400/82, de 23 de Setembro, para além de
aprovar o Código Penal, contém no seu artigo 6.° uma disposição
revogatória geral das disposições que prevêem e punem factos incri
minados pelo novo diploma e faz a enumeração das principais dis
posições que se devem considerar revogadas.
Sucede, no entanto, haver disposições processuais em diplomas
que assim foram revogados, aos quais o Código Penal, obviamente,
não oferece sucedâneo. O Decreto-Lei n.° 402/82, também de 23 de
Setembro, estabeleceu um conjunto mínimo de normas processuais
para viabilizar a execução do Código, mas, como se pondera no seu
relatório, não dispensa outras próximas reformas processuais. Por outro
lado, o novo texto da Constituição da República, posterior àqueles
diplomas, provocou uma reapreciação global, em ordem a verificar a
respectiva conformidade com o texto constitucional.
De entre as normas processuais revogadas pelo diploma intro
dutório do Código encontra-se o Decreto-Lei n.° 274/75, de 4 de
Junho, que, contendo matéria substantiva nos seus primeiros 2 artigos,
já contém matéria processual no seu artigo 3.°, onde faz a enume
ração dos crimes que não admitem caução. Importa, pois, regular
esta questão, que se não encontra prevista no Código de Processo
Penal, à luz da descrição típica das infracções feita na parte especial
do novo Código.

1. Série
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Assim, usando da faculdade conferida pela Lei n.° 25/82, de 8 de
Setembro:
O Governo decreta, nos termos do n.° 3, parte final, do artigo
e da alínea b) do n.° 1 do artigo 20l. da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.°— 1
Não é admissível liberdade provisória relati
vamente a crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo
seja superior a 8 anos.
2— Não é igualmente admissível liberdade provisória relativa
mente aos crimes a seguir enumerados, quando a pena que lhes corres
ponda for pela lei considerada como de prisão maior:
—

a) Previstos nos artigos 253.°, n.° 1, 338.°, n.° 1, 342.°, n. 2, 345.°,
n.° 1, 346.°, 357., 36l., 366.°, 368.°, n.° 1, e 381.° do Código
Penal;
b) De furto de veículos, de peças ou acessórios a eles pertencentes
e de objectos ou valores neles deixados;
c) De falsificação de documentos ou outros elementos identifi
cadores de veículos;
d) De falsificação de cartas de condução, livretes ou títulos de
registo de propriedade de veículos ou uso desses documentos
já falsificados;
e) De falsificação ou alteração do valor facial da moeda legítima
e de passagem de moeda falsa ou de títulos de crédito nacio
nais ou estrangeiros equiparados pelo artigo 244.° do Código
Penal;
1) De produção, comercialização, transporte e detenção ilícita de
droga;
g) De associações criminosas ou cometidos por associações cri
minosas;
h) Abrangidos pela Convenção para a Repressão de Actos Ilícitos
Contra a Segurança da Aviação Civil, concluída em Montre
al
em 23 de Setembro de 1971; pela Convenção para a Repres
são
da Captura Ilicita de Aeronaves, concluída na Haía em 16
de
Dezembro de 1970; pela Convenção Referente às Infracções
e a Certos Outros Actos Cometidos a Bordo de Aeronaves,
assinada em Tóquio a 14 de Setembro de 1963, e pela Con
venção Europeia para a Repressão do Terrorismo, assinada
em 27 de Janeiro de 1977.
Art. 2.° Relativamente aos crimes referidos no artigo anterior,
só será admitida a suspensão da prisão preventiva quando se verifi
quem os requisitos do artigo 291.°-B do Código de Processo Penal
e for de presumir que o arguido, pela idade ou saúde precária, não
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oferece perigosidade nem a sua libertação vai causar alarme no meio
em que se insere.
Att. 30 Este diploma entra em vigor em 1 de Janeiro de 1983.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 25 de Novembro
frsé Manuel
Francisco José Pereira Pinto Balsemao
Mcneres 5ampaio Pimentel.
de 1982.

—

—

Promulgado em 14 de Dezembro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República,
(D. 1?.

—

ANTÓNIO RAMALHO BANEs.

1 Série, n.° 294, de 22Dez82.)

ifi

—

PORTARIAS

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Estado-Maior do Exército
Portaria n.° 1012-0/82
de 29 de Outubro
Tornando-se necessário, conforme o estabelecido no artigo 2.°
do Decreto-Lei n.° 367/82, de 10 de Setembro, introduzir no Estatuto
do Oficial do Exército as alterações decorrentes do disposto no
artigo 1.0 do mesmo diploma:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército, o seguinte:
1. O n.° 10) da alínea b) do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 176/71,
de 30 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.° 527/75, de 25 de Setembro (Estatuto do Oficial do Exército), passa
a ter a seguinte redacção:
Art. 44.°
a)
b)
10) Façam parte dos quadros orgânicos ou das lota
ções do Instituto de Altos Estudos Militares, da

1.
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Academia Militar, do Colégio Militar, do Insti
tuto Militar dos Pupilos do Exército, do Instituto
Superior Militar, do Serviço Cartográfico do
Exército e da Repartição de Contas e Apura
mento de Responsabilidades, sem prejuízo do
disposto no n.° 9).
Estado-Maior do Exército, 28 de Outubro de 1982.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos
, general.

Portaria n.° 1012-P,182
de 29 de Outubro
Para cumprimento do disposto no artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 345/82,
de 2 de Setembro:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
do
Exército, o seguinte:
1.° O artigo 122.° do Decreto 176/71, de 30 .de Abril (Estatuto do
Oficial do Exército), passa a ter a seguinte redacção:

Art. 122.°

1

(O ictual corpo do artigo.)
2— O oficial graduado no posto imediatamente superio
r ao
seu, em conformidade com o disposto na alínea b) do
n.° 1 do
artigo 1 19.°, se entretanto lhe competir a passagem
à situação de
reserva por atingir o limite de idade, conservará essa gradua
ção,
indepedentemente da existência de tal posto no seu quadro
.
3
O disposto no número anterior é aplicável aos oficiais
que, encontrando-se nas condições ali estipuladas, tivesse
m pas
sado à reserva desde 1 de Janeiro de 1975, aos quais será confer
ido
novo diploma de graduação, com efeitos a partir da data da
entrada em vigor do Decreto-Lei n.° 345/82, de 2 de Setemb
ro.
—

—

—

Estado-Maior do Exército, 28 de Outubro de 1982.
O Chefe do
Estado-Maior do Exército, Amadeu Garcia dos Santos
, general.
—
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Portaria a.° 1O1Z-Q/82
de 29 de Outubro

Considerando que o Decreto-Lei n.° 314/82, de 9 de Agosto, altera
a redacção de alguns artigos do Estatuto dos Oificiais das Forças
Armadas;
Considerando que o Estatuto do Oficial do Exército deve, para
garantia de unidade de doutrina, subordinar-se aos princípios definidos
naquele, tornando-se assim necessário proceder às correspondentes
alterações:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Csefe do Estado-Maior
do Exército, o seguinte:
1.° Os artigos 5.°, 49. e 132. do Decreto-Lei n.° 176/71, de 30
de Abril (Estatuto do Oficial do Exército), o último com a redacção
que lhe foi dada pela Portaria n.° 524/75, de 28 de Agosto, pasam a
ter a seguinte redacção:
O oficial em serviço efectivo não pode aceitar
1
Art. 5.°
nomeação ou provimento em qualquer cargo, comissão, função
ou emprego, público ou privado, sem prévia autorização do GEME.
2—
3—
4— Os oficiais do activo de licença ilimitada, da reserva fora
da efectividade do serviço, na reforma extraordinária e separados
—

—

do serviço:
a) No domínio da prestação de trabalho ou exercício de
actividade profissional não têm outros limites ou condicio
namentos além dos relativos à generalidade dos cidadãos,
mas não poderão invocar o posto ou a qualidade de mili
tares para obter privilégios de carácter profissional ou no
âmbito da actividade civil, sem prejuízo da apresentação
das qualificações académicas, experiências profissionais ou
curricutunz para efeitos de admissão ou ascensão nessas
actividades;
b) Ficam apenas sujeitos à obrigação de sigilo nos assuntos
de serviço com classificação igual ou superior a confiden
cial;
c) Não têm limitação ou condicionamento ao exercício de
actividades económicas, politicas, patronais ou sindicais que
não sejam as inerentes a todos os cidadãos ou as relativas
ao dever de sigilo referido no número anterior.

1. Srje
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5—Os oficiais na reserva fora da efectividade de serviço,
na reforma extraordinária ou separados do serviço:
a) Não carecem de autorízação militar para serem providos
em cargos ou lugares da administração pública central,
regional ou local, ou em empresas públicas, quando a lei
não preveja expressamente que o provimento é feito por
virtude da qualidade de militares ou em funções de carác
ter militar;
b) Na data da tomada de posse ou da exoneração, devem dar
conhecimento ao departamento de pessoal.
6
O regresso à efectividade de serviço dos oficiais do activo
de licença ilimitada e da reserva deverá ser precedido de parecer
do Conselho Superior de Disciplina, quando o CEME entenda
poder haver incompatibilidade entre o serviço que iriam prestar
e as actividades por eles até então desempenhadas, tenham estas
tido carácter público ou privado.
7— O GEME pode, quando o julgar conveniente, cancelar as
autorizações concedidas a qualquer oficial, nos termos dos n.°
1
e 3, para o exercício de comissão de serviço público, militar ou
civil estranho ao Exército.
Art. 49•D
1
2— Os oficiais da reserva fora da actividade de serviço só
podem ser convocados para:
a) O cumprimento das formalidades processuais, nos
casos
em que a lei expresamente exija ou permita a convocação,
findas as quais serão imediatamente licenciados;
b) Prestar serviço efectivo, mediante requerimento do próprio
deferido pelo CEME, exclusivamente em termos de inte
resse para o serviço;
c) Prestar serviço efectivo, em caso de interesse para o serviço,
por decisão fundamentada do CEME;
d) Prestar serviço efectivo, por decisão do CEME, em caso
de guerra, declaração de estado de sítio ou de emergência,
exercícios ou manobras.
3—
4
Os oficiais que, ao transitarem do activo para a reserva,
estejam de licença ilimitada são colocados na reserva na situação
de licenciados, a menos que requeiram continuar naquela situação.
Art. 132.°—1—
2—
3 —A concessão de licença ilimitada é da exclusiva compe
tência do CEME, que a pode cancelar:
a)
b)
—

—

—

—
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4—
No caso previsto no número anterior, a licença cessa 90
5
dias depois de o oficial apresentar a respectiva declaração ou, antes
deste prazo, se o desejar e for autorizado pelo CEME, sem pre
5., se para tanto houver
juízo do disposto no n.° 6 do artigo
lugar.
—

O Chefe
Estado-Maior do Exército, 28 de Outubro de 1982.
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Gurcia dos Santos, general.
—

(D. R. —1 Série, n.0 251, 4.° Supi., de 290ut82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
E MfNISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Portaria n.° 1012-R/82
de 29 de Outubro
Considerando que o Exército tem necessidade urgente de levar
a efeito a obra de construção da casa de oficiais e sargentos da Escola
Prática de Transmissões;
Considerando que, dado o volume da obra, o prazo para a sua
execução abrange os anos de 1982 e 1983;
Tendo em vista as disposições do artigo 10.° do Decreto-Lei
n.° 211/79, de 12 de Julho:
Mandam o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
do Exército, e o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro de
Estado e das Finanças e do Plano, o seguinte:
1.0 É autorizada a Direcção do Serviço de fortificações e Obras
do Exército a celebrar contrato para a execução da obra de constru
ção da casa de oficiais e sargentos da Escola Prática de Transmissões,
até à importância de 89 753 487$.
2.0
Os encargos resultantes da execução do contrato não
1
poderão exceder, em cada ano, as seguintes importâncias:
—

—

Em 1982—31 753487$;
Em 1983—58000000$.
2—A importância fixada para 1983 ser acrescida do saldo que
se apurar no ano anterior.

1
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3.° Os encargos resultantes da execuço deste
diploma serão satis
feitos pela verba adequada do orçamento
da Defesa Nacional
De
partamento do Exército.
—

Conselho da Revolução e Ministério das Fina
nças e do Plano,
22 de Outubro de 1982.
O Chefe do Estado-Maior do Exército,
Amadeu Garcia dos Santos, general.
Pelo Ministro de Estado e
das Finanças e do Plano, Alípio Barrosa
Pereira Dias, Secretário
de Estado do Orçamento.
—

—

Portaria n.° 1012-S/82
dc 29 dc Outubro
Considerando que o Exército tem nece
ssidade urgente de levar
a efeito a obra da zona oficinal, estaç
ão de serviço e abastecimento
de gasóleo no GAC, em Santa Marg
arida;
Considerando que, dado o volume da
obra, o prazo para a sua
execução abrange aos anos de 1982
e 1983;
Tendo em vista as disposições do
artigo lO.° do Decreto-Lei
n.° 211/79, de 12 de Julho:
Mandam o Conselho da Revolução, pelo
Chefe do Estado-Maior
do Exército, e o Governo da República
Portuguesa, pelo Ministro de
Estado e das Finanças e do Plano,
o seguinte:
1.0 Ë autorizada a Dire
cção do Serviço de Fortificações
e Obras
do Exército a celebrar contrato para exec
ução da obra da zona oficinal,
estação de serviço e abastecimento
de gasóleo no GAC, em Santa
Margarida, até à importância de 28 7961684$
.
2.°
1
Os encargos resultantes do contrato
não poderão, em
cada ano, exceder as seguintes importânc
ias:
Em 1982—18 796 684$;
Em 1983—10000000$.
—

—

2— A importância fixada para 1983 será
acrescida do saldo que
se apurar no ano anterior.
3.° Os encargos resultantes da execução
deste diploma serão satis
feitos pela verba adequada do orçamento
da Defesa Nacional
Depar
tamento do Exército.
—

Conselho da Revolução e Ministério
das Finanças e do Plano,
10 de Agosto de 1982.
O Chefe do Estado-Maior do Exér
cito,
Aniacteu Garcia dos Santos, general.
Pelo Ministro de Estado e
das Finanças e do Plano, Alípio Barr
osa Pereira Dias, Secretário
de Estado do Orçamento.
—

—
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Portaria n. 1012-T/82
de 29 de Outubro
Consíderando que o Exército tem necessidade urgente de levar a
efeito a obra de remodelação do edifício da sede do Hospital Militar
Principal;
sua
Considerando que, dado o volume ‘da obra, o prazo para a
execução abrange os anos de 1982 e 1983;
Tendo em vista as disposições do artigo l0.° do Decreto-Lei
n.° 211/79, de 12 de Julho:
Mandam o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior
Ministro de
do Exército, e o Governo da República Portuguesa, pelo
te:
seguin
o
Plano,
do
e
as
Finanç
das
Estado e
1.0 É autorizada a Direcção do Serviço de Fortificações e Obras
de remodela
do Exército a celebrar contrato para a execução da obra
à impor
até
al,
Princip
Militar
al
Hospit
do
sede
da
o
ção do edifíci
tância de 20 951 857$.
Os encargos resultantes do contrato não poderão, em
1
2.°
cada ano, exceder as seguintes importâncias:
—

—

Em 1982—12551 857$;
Em 1983—8400 000$.
da do saldo que
2—A importância fixada para 1983 será acresci
se apurar no ano anterior.
a serão satis
3.° Os encargos resultantes da execução deste diplom
Depar
al
Nacion
Defesa
feitos pela verba adequada do orçamento da
tamento do Exército.
—

e do Plano,
Conselho da Revolução e Ministério ‘das Finanças
Exército,
do
-Maior
Estado
do
Chefe
15 de Outubro de 1982.—O
e
Estado
de
ro
Minist
Pelo
l.
genera
,
Santos
Amadeu Garcia dos
rio
Secretá
Dias,
Pereira
das Finanças e do Plano, Alípio Barrosa
de Estado do Orçamento.
—

Portaria n.° 1012-U/$2
de 29 de Outubro
de adquirir um
Considerando que o Exército tem necessidade
sistema de feixes hertzianos;
imento, o prazo de
Considerando que, dado o volume do fornec
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entrega abrange os anos de 1982, 1983, 1984 e
1985;
Tendo em vista o disposto no artigo l0.° do Decreto-Lei
n.° 211/79,
de 12 de Julho:
Mandam o Conselho da Revolução, pelo Chefe do
Estado-Maior
do Exército, e o Governo ‘da República Portuguesa, pelo
Ministro de
Estado e das Finanças e do Plano, o seguinte:
1.0 Ë autorizada a
Direcção ‘da Arma de Transmissões a celebrar
contratos de fornecimento de uma sistema de feixes hertzia
nos, até
ao montante de 750 000 000$.
2.0
1
Os encargos resultantes dos contratos do aquisição não
poderão exceder, em cada ano, as seguintes importâncias:
Em 1982 —100 000000$;
Em 1983— 150 000 000$;
Em 1984—250000000$;
‘Em 1985—250 000 ‘000$.
2—As importâncias fixadas para os anos de
1983, 1984 e 1985
serão acrescidas dos saldos que se apurarem
nos anos anteriores.
3° O encargos a que se refere o número anterio
r serão satisfeitos
pela verba adequada do orçamento da Defesa
Nacional
Departa
mento do Exército.
—

—

—

Conselho da Revolução e Ministério ‘das
Finanças e do Plano,
22 de Outubro de 1982.
O Chefe do Estado-Maior do Exército,
Arnadett Garcia dos Santos, general.
Pelo Ministro de Estado e
das Finanças e do PLano, Alípio Barrosa
Pereira Dias, Secretário
de Estado do Orçamento.
—

—

Portaria n.° 1O12-V/82
de 29 de Outubro
Considerando que o Exército tem necess
idade de adquirir um
sistema de intercepção na banda dos 10kHz
a 1000MHz;
Considerando que, ‘dado o volume do
fornecimento, o prazo de
entrega abrange os anos ‘de 1982 e 1983;
Tendo em vista o disposto no artigo 10.° do
Decreto-Lei n.0 211/79,
de 12 de Julho:
Manda o Conselho da Revolução, pelo
Chefe do Estado-Maior
do Exército, e o Governo da República Portug
uesa, pelo Ministro de
Estado e das Finanças e do Plano, o seguin
te:
1.0 É autorizada
a Direcção da Arma de Transmissões a celebra
r
contratos de fornecimento de um sistema
de intercepção na banda
dos 10 kHz a 1000MHz, até ao montante
de 48 000 000$.

/
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1
Os encargos resultantes dos contratos de aquisição não
2.°
ano, exceder as seguinte importâncias:
cada
em
poderão,
—

—

Em l982—10000000$;
Em 1983—38000000$.
2— A importância fixada para o ano de 1983 será acrescida do
saldo que se apurar no ano anterior.
3.° Os encargos a que se refere o número anterior serão satis
feitos pela verba adequada do orçamento de Defesa Nacional
partamento do Exército.
—

Conselho da Revolução e Ministério das Finanças e do Plano,
O Chefe do Estado-Maior do Exército,
Agosto de 1982.
de
10
Pelo Ministro de Estado e das
Amadeu Garcia dos ‘Santos, general.
Pereira Dias, Secretário de
Barrosa
Alípio
Finanças e do Plano,
—

—

Estado do Orçamento.

(D. R.—I Série, n.° 251, 4.° SupL, de 290ut82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Portaria n.° 1012-X/82
de 29 de Outubro
Considerando que a Portaria n.° 962/81, de 10 de Novenbro,
publicada ao abrigo do artigo 26. do Decreto-Lei n.° 271/81, de 26
de Setembro, fez a integração dos adjuntos técnicos principais na
mesma categoria e letra dos adjuntos técnicos de 1. classe;
Considerando ser necessário proceder à devida correcção da
Portaria n.° 962/8 1, de 10 de Novembro:
Manda o Conselho da Revolução, pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e pelos Chefes dos Estados-Maiores da
Armada, do Exército e da Força Aérea, nos termos do artigo 26.° do
Decreto-Lei n.’ 271/81, de 26 de Setembro, que no quadro referente
ao pessoal técnico anexo à Portaria n.° 962/81, de 10 de Novembro,
os adjuntos técnicos principais, letra H, sejam integrados na categoria
de técnico principal, letra F, com efeitos retroactivos a 1 de Julho de
1979.
O Chefe do
Conselho da Revolução, 29 de Outubro de 1982.
Tavares
Viriato
Nuno
Armadas,
Forças
das
Estado-Maior-General
Armada,
da
r
Estado-Maio
do
Chefe
O
general.
Egídio,
Meio
de
—

—

—.7
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António Egídio de Sonsa Leitão, almirante
.
O Qefe do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garoia
dos Santos, general.
O Chefe
do Estado-Maior da Força Aérea, José
Lemos fereira, general.
—

—

(D.R. —1 Série, n° 251, 5.° Supi., de
290ut82.)

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
E MINISTÈRIO DAS FINANÇAS E DO
PLANO
Portaria n.° 1012-D1/$2

de 29 de Oulubro
Considerando a necessidade de assegurar,
sem interrupções, o
prosseguimento das obras de instalação da Escola
do Serviço de Saúde
Militar:
Manda o Conselho da Revolução e o Gov
erno da República Por
tuguesa, pelo Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas e pelo
Ministro de Estado e das Finanças e do
Plano, nos termos do n.° 1
do artigo l0. do Decreto-Lei n.° 211/79,
de 12 de Julho, o seguinte:
L0 Ë autorizado o conselho adm
inistrativo do Estado-Maior-General das Forças Armadas a celebrar
contratos até ao valor global
de 20 000 000$ para a execução das obras
de instalação da Escola do
Serviço de Saúde Militar (sala de convívio
e arrecadações e energia
solar para aquecimento de águas).
20 Os encarg
os resultantes da execução do presente diplom
a não
poderão, em cada ano, exceder as quan
tias seguintes:
Em 1982— 12000000$;
Em 1983—8 000000$;
sendo a importância de 1983 acrescida do
saldo que se verificar no ano
de 1982.
3.’ A presente portaria produz efeitos
a partir da data da sua
publicação.
Estado-Maior-General das Forças Arm
adas e Ministério das Fi
nanças e do Plano, 29 de Outubro
de 1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Nun
o Viriato Tavares de Meto
Egídio, general.
Pelo Ministro de Estado e das Finanças
e do Plano,
Alípio Barrosa Pereira Dias, Secretário
de Estado do Orçamento.
(D. R.
T Série, n.° 251, 6.’ $upl., de 290ut82.)
—

—

—
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ESTADO-MAIOR DO EXÉRaTO
Portaria

de 3 de Junho
Nos termos do artigo 34.° da Portaria n,° 24 107,
to aprovar o
Exérci
do
de 1969, manda o Chefe do Estado-Maior
Exército cuja
do
ral
ção-Ge
Inspec
da
Armas
modelo de Brasão de
a e com a
portari
te
presen
à
anexa
a
gravur
da
consta
ução
reprod
descrição heráldica seguinte:
sobre
Escudo de vermelho, três Iambéis de oiro postos um
o outro.
quartos
Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a três
para a dextra.
Correia de vermelho perfilada de oiro.
—Paquife e virol de vermelho e de oiro.
garra
—Timbre: Um leão rampante de vermelho, segurando na
prata,
de
lâmina
com
antiga,
dianteira dextra uma espada
guarnecida, empunhada e maçanetada de oiro.
,
—Divisa: Num listel de branco, ondulado, sotoposto ao escudo
IBUS»
«OMN
elzevir
estilo
de
ulas,
em letras de negro, maiúsc
OMNIA FACTUS SUM».
—

—

—

Simbotog&i e dusâo das peças:
—

ção-Geral
O escudo delimita a zona de acção atribuída à Inspec
que,
tência
compe
a
iza
simbol
e o campo de VERMELHO
do
órgãos
os
todos
sobre
tem
s,
funçõe
suas
das
no exercício
Exército.

«fis
Os LAMBÊIS aludem aos diferentes aspectos da missão
n
«propo
cia,
eficiên
de
grau
r»
o
«avalia
ades,
calizar» as activid
que, no seu conjunto, a de
medidas para aperfeiçoamento
finem e especificam.
a
—A DIVISA exprime o conceito de operação que traduz
do,
forma de actuar; aproximar-se de todos pata, compreenden
poder cumprir ajudando.
O TIMBRE assinala a alta hierarquia do órgão que conduz
a acção.
—

—

—

—

Os esmaltes significem:
—

O OIRO a tolerância na compreensão temperando a firmeza

na actuação.
—A PRATA a pureza das finalidades a atingir.

—O VERMELHO o esforço não regateado para cumprir em
confiança mútua.
O Chefe
Estado-Maior do Exército, 3 de Dezembro de 1982.
l.
do Estado-Maior do Exército, Amadeu Garela dos Santos, genera
—

j.

Slrje
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BRASÃO DE ARMAS DA INSPECÇÃO-GERAL
DO EXËRCITO

(4nexo à portaria do EME, ODez82)
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MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DO PLANO
E DA HABITAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES
Portaria n.° 1221/82

de 28 de Dezembro
Considerando o disposto no artigo l0.° do Decreto-Lei
n.° 211/79,
de 12 de Julho:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
Ministro de
Estado e das Finanças e do Plano e pelo Ministro
da Habitação,
Obras Públicas e Transportes, o seguinte:
1.0 É autorizada a
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais a celebrar contrato para a empreitada da Acade
mia Militar,
sede (beneficição da fachada principal
continuação dos trabalhos),
pela importância de 3 998 200$.
2.°
1
O encargo resultante da execução do contrato referido
no número anterior não poderá, em cada ano, exceder as seguin
tes
quantias:
—

—

—

a) Em 1982—230633$;
b) Em 1983—3767 567$.
2—A importância fixada para o último ano será acrescida do
saldo apurado no ano que lhe antecede.
Ministérios das Finanças e do Plano e da Habitação, Obras Públi
cas e Transportes, 30 de Novembro de 1982.
Pelo Ministro de Estado
e das Finanças e do Plano, Alípio Barrosa Pereira Dias, Secretário de
Estado do Orçamento.
O Ministro da Habitação, Obras Públicas e
Transportes, José Carlos Pinto Soromenho Viana BaptPta.
—

—

(D. R. —1 Série, n.° 298, de 28Dez82.)

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Portaria u.° 1229/82
de 31 de Dezembro
Tendo em conta o disposto no n.° 3 do artigo 59•0 da Lei
n.° 29/62,
de 11 de Dezembro:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Primeiro-Min
istro
e pelo Ministro da Defesa Nacional, aprovar o formulário das
portarias
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dos chefes de estado-maior. previstas naquele preceito legal, que será
o seguinte:
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
(ou o Chefe do Estado-Maior da Armada, do Exército ou da força
Aérea):
Ministério da Defesa Nacional,

...

(data da assinatura).

(designação do cargo),
O Chefe do Estado-Maior
natura do chefe do estado-maior).
- -.

.

.

-

(assi

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Defesa
Nacional, 17 de Dezembro de 1982.—O Primeiro-Ministro, Francisco
O Ministro da Defesa Nacional, Diogo
José Pereira Pinto Ba1serno.
Aniarat.
do
Pinto de Freita.ç
—

(D. R.—I Série, n.° 301, de 31Dez82.)

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
Portaria n. 1337/82
de 31 de Dezembro
Atendendo a que os elementos que servem de base à determinação
dos subsídios de viagem e de marcha sofreram alteração no seu valor,
verifica-se a necessidade de actualizar os referidos subsfdios.
Assim:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Primeiro-Minis
tro e pelo Ministro de Estado e das Fínanças e do Plano, nos termos
do artigo único do Decreto-Lei n.° 77/73, de 1 de Março, que os quan
titativos dos subsídios de viagem e de marcha a que se refere a Por
taria n.° 360/80, de 1 de Julho, passem a ser os seguintes:
1) Percursos a pé:
Cada funcionário— 10$50 por quilómetro.
2) Transporte em veículos automóveis adstritos a carreiras de ser
viço público:
6$ por quilómetro.
Cada funcionário
—-
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3) Transporte em automóvel de aluguer:
3.1) Um funcionário viajando isoladamente— 12$ por
qui
lómetro.
3.2) Funcionários transportados em comum:
2 funcionários
6$10 cada um por quilómetro.
3 ou mais funcionários
4$30 cada um por quilómetro.
4) Funcionários que utilizem automóvel próprio
15$ por qui
lómetro.
—

—

—

De futuro, o preço do quilómetro será calculado a ‘partir
da
aplicação da percentagem de 24% sobre o Preço do litro da gasolin
a,
com arredondamento no termos do artigo 4.° do Decreto-Lei
n. 267/81, de 15 de Setembro.
Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças
e do Plano, 18 de Novembro de 1982.— O Primeiro-Min
istro. Fran
cisco Jo.ié Pereira Pinto BaIsemo.
O Ministro de Estado e das
Finanças e do Plano, Joao Maurício fern andes Salgueiro.
(D. R.—I Série, n.° 301, Suil., de 3lDez82.)
—

Portaria n.° 1341/82
de 31 de Dezembro
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Primeiro-Min
is
tro e pelo Ministro de Estado e das Finanças e do Plano, nos
termos
do artigo 1 9.° do Decreto-Lei n. 519-M/79, de 28 de Dezem
bro, que
a tabela de ajudas de custo a que se refere a Portaria n.° 353/81
, de
27 de Abril, seja substituida pela que seguidamente se publica
:
Abono
diario

Categorias
.

-

Membros do Governo ou do Conselho da Revolução
Categorias com vencimentos fixados no Decreto-Lei
n.° 15-3/82, de 20 de Janeiro:
...

Superiores à letra D
Da letra D a H
Outras

2 800$00

2 400$00
2 000500

1 800$00
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Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças
O Primeiro-Ministro, fran
e do Plano, 18 de Novembro de 1982.
de Estado e das Fi
Ministro
O
civeo José Pereira Pinto Batsemâo.
Salgueiro.
fernandes
Maurício
João
Plano,
do
e
nanças
—

—

(D.R.

1.0

Série, n.° 301, 2.° Supi., de 3lDez82.)

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DAS FINANÇAS E DO PLANO
Portaria n.° 1346/82
de 31 dc Dezembro
Considerando que os Serviços Sociais das forças Armadas têm
programado o acabamento das obras do bloco habitacional do lote
n.° 28, cm Cheias, que tinham sido suspensas por falência da firma
empreiteira;
Considerando que o prazo de execução destas obras abrange os
anos de 1982, 1983 e 1984;
Tendo em vista as disposições do artigo l0.° do Decreto-Lei
211/79, de 12 de Julho:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional e pelo Ministro de Estado
e das Finanças e do Plano, nos termos do disposto no n.0 1 do artigo
l0.° do Decreto-Lei n.° 211/79, de 12 de Julho, o seguinte:
n.°

1.0 So autorizados os Serviços Sociais das Forças Armadas a
celebrar contratos escritos para o acabamento das obras do bloco
habitacional do lote n.° 28, em Cheias, até à importância de 45 000
contos.
Os encargos resultantes dos contratos no poderâo, em
1
2.°
cada ano, exceder as seguintes importâncias:
—

—

Em 1982—10000 contos;
30 000 contos;
Em 1983
Em 1984—5000 contos.
—

2— As importâncias fixadas em 1983 e 1984 sero acrescidas dos
saidos que se apurarem no ano anterior.
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3.° Os encargos resultantes da execução deste diploma serão
satisfeitos por verba adequada do orçamento privativo dos Serviç
os
Sociais das Forças Armadas.
Ministérios da Defesa Nacional e das Finanças e do Plano, 28
de Dezembro de 1982.
O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da
Defesa Nacional, Diogo Pinto de Freitas do Ãmarat.— Pelo Ministro
de Estado e das Finanças e do Plano, Alípio Barrosa Pereira Dtas,
Secretário de Estado do Orçamento.
—

Portaria n. 1347/82
de 31 de Dezembro
Considerando que o Estado-Maior-General das Forças Armad
as
tem necessidade de mandar executar obras de carácter urgent
e para
apoio às Forças Armadas;
Considerando que o prazo de execução de parte dessas obras
abrange os anos de 1982 e 1983;
Tendo em vista as disposições dos artigos 10.° do Decret
o-Lei
n.° 211/79, de 12 de Julho, e 74.°, n,° 3, da Lei n.° 29/82, de 11
de
Dezembro:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Vice-Primeiro
-Ministro e Ministro da Defesa Nacional e pelo Ministro de Estado
e das Finanças e do Plano, o seguinte:
l.°Ë autorizado o Conselho Administrativo ‘do Estado-Maior
-General das Forças Armadas a celebrar contratos para a execução de
obras de beneficiação e ampliação dos edifícios do Estado-Maior
-General das Forças Armadas, da Escola Militar de Electromecân
ica
e do Campo de Tiro de Alcochete até ao valor global de 45 300 000$.
2.° Os encargos resultantes da execução do presente diploma não
poderão, em cada ano, exceder as seguintes imprtânc’ias:
Em 1982—30000000$;
Em 1983—15 300000$,
sendo a importância de 1983 acrescida do saldo que se verific
ar no
ano de 1982.
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3.’ Os encargos resultantes da execução deste diploma serão satis
feitos por verba adequada do orçamento do fundo privativo do con
selho administrativo do EstadoMaior-Generat das Forças Armadas.
Ministérios da Defesa Nacional e das Finanças e do Plano, 28
de Dezembro de 1982.— O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da
Defesa Nacional, Diogo Pinto de freitas do Amarat.— Pelo Ministro
de Estado e das Finanças e do Plano, Alípio Barrosa Pereira Dias,
Secretário de Estado do Orçamento.

Portaria n.° 1348/82
de 31 de Dezembro
Considerando a necessidade de se realizar um filme que saliente a
importância estratégica de Portugal, destinado a elucidar os outros
povos representados na NATO e a esclarecer a opinião pública interna,
através da Radiotelevisão Portuguesa:
Manda o Governo da República Portuguesa, nos termos do n.° 1
do artigo lO.° do Decreto-Lei n.° 211/79, de 12 de Julho, e do artigo
n.° 3, da Lei n.° 29/82, de 11 de Dezembro, pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional e pelo Ministro de Estado
e das Finanças e do Plano, o seguinte:
•É autorizado o Conselho Administrativo do Estado-Maior-General das Forças Armadas a celebrar contrato, até ao montante de
3 300 000$, para a produção e realização de um filme intitulado
Varanda do Atlântico.
Portugal
2.° O encargo resultante da execução do presente diploma não
poderá, em cada ano, exceder as seguintes quantias:
740

—

Em 1982—1300000$;
Em l983—2000000S.
3.° A importância fixada para o ano de 1983 será acrescida do
saldo que se apurar no coi rente ano.
4° Os encargos a que se refere a presente portaria serão satisfei
Depar
tos pela verba adequada do orçamento da Defesa Nacional
os
devendo
Armadas,
Forças
das
tamento do Estado-Maior-General
contrapar
ter
000$,
000
de
valor
até
ao
2
1983,
de
ao
ano
respeitantes
tida em receita até ao contravalor em escudos de 1 milhão de francos
belgas, a entregar nos cofres do Estado por comparticipação da NATO.
—

I. Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.’ 12

1507

Ministérios da Defea Nacional e das Finanças
e do Plano, 29
de Dezembro de 1982.— O Vice-Primeiro-Minis
tro e Ministro da
Defesa Nacional, Diogo Pinto de Freitas
do Arnaral.
Pelo Ministro
de Estado e das Finanças e do Plano, Alípio Barros
a Pereira Dias,
Secretário de Estado do Orçamenco.
—

Portaria n.’ 1349/82
de 31 de Dezembro
Considerando a necessidade de assegurar o prosseguime
nto dos
trabalhos relativos ao lançamento da rede de
cabos militares
área
de Lisboa, encontrando-se concluídas as fases de
abertura de valas e
de aquisição de cabos:
Manda o Governo da Repiiblica Portuguesa, pelo
VicePrimeiro
-Ministro e Ministro da Defesa Nacional e pelo
Ministro de Estado
e das Finanças e do Plano, nos termos do disposto
no n.° 1 do artigo
l0.° do Decreto-Lei n.° 211/79, de 12 de Julho,
o seguinte;
1.0 É autorizado o Conselho
Administrativo do Estado-Maior-General das Forças Armadas a celebrar contratos,
até ao montante
de 13 512 150$, para a execução do lançamento
de cabos
rede de
cabos militares
área de Lisboa.
2.° O encargo resultante da execução do presente
diploma não
poderá, em cada ano, exceder as seguintes quantia
s:
—

—

—,

Em 1982—100000005;
Em 1983—35121505.
3.° A importância fixada para o ano de 1983 será
acrescida do
saldo que se apurar no corrente ano.
4.° Os encargos a liquidar no ano económico corrente
serão supor
tados pelas disponibilidades existentes na dotação
do cap. 01, div. 02,
cod. 19.00, do orçamento do Estado-Maior-General
das Forças Ar
madas e, no ano de 1983, pela dotação correspondent
e, a inscrever
no mesmo orçamento.
Ministérios da Defesa Nacional e das Finanças e
do Plano, 29
de Dezembro de 1982.
O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da
Defesa Nacional, Diogo Pinto de freitas do Amara!.
Pelo Ministro
de Estado e das Finanças e do Plano, Alípio Barrosa
Pereira Dias,
Secretário de Estado do Orçamento.
—

—

(D. R.— 1. Série, n.° 301, 4.° Supl., de 3lDez82.)
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DESPACHOS

DAS
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMA
O
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLAN
Despacho conjunto
Considerando que as OGFE nÃo dispõem de liquidez suficiente
para suportar a curto prazo a regularização do empréstimo de 37480
contos;
Considerando que as OGFE prevêem que a carência de meios
líquidos virá a sofrer evolução mais favorável no decorrer de 1982
resultante da introdução de medidas que acelerem a transformação dos
seus activos:
O Chefe do Estado-Maior do Exército e o Ministro de Estado
e das Finanças e do Plano, atendendo ao exposto no artigo 2.’ do
Decreto-Lei n.’ 346/82, de 2 de Setembro, aprovam a proposta do
conselho fiscal dos EFE, estabelecendo-se o plano de amortização em
3 anuidades, vencendo-se:
no montante de
A primeira em 31 de Dezembro de 1983,
12480 000$.
montante de
A segunda em 31 de Dezembro de 1984, no
12500000$.
montante de
A terceira em 31 de Dezembro de 1985, no
12 500000$.
ério das Fi
Estado-Maior-General das Forças Armadas e Minist
-Maior
Estado
do
Chefe
O
1982.
de
o
Outubr
nanças e do Plano, 1 de
Ministro de
Pelo
l.
genera
,
Santos
dos
Garcia
u
Amade
to,
do Exérci
Pereira Dias, Secre
Estado e das Finanças e do Plano, Alípio Barrosa
ento.
tário de Estado do Orçam
(D.R.—U Série, n.° 284, de lODez82.)
—

—

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
Despacho
23
Tendo presente a conveniência de actualizar o despacho de
Série,
tica,
2.’
Repúb
da
Diário
no
do
publica
de Setembro de 1976,
legislado
n.° 230, de 30 de Setembro de 1976, em resultado do que foi
o;
Outubr
de
29
de
82,
pelo artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 434-1/

1. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 12

1509

Tornando-se necessário adaptar o mesm
o despacho com vista a
obter-se um melhor enquadramento para
as situações existentes;
Tendo em conta o que dispõe o n.° 3
do artigo 1.° do DecretoLei
n.° 329-G/75, de 30 de Junho, deter
mino o seguinte:
1
No n.° 1 do despacho de 23 •de Setembro
de 1976 passarão a
ser consideradas as seguintes redacções:
—

a) Para oficiais (QP e QC), aspirantes (QC
), sargentos (QP e QC)
e praças (QP, readmitidas ou equiparadas);

c) Para praças (SMO):
1) Quando em ausência ilegítima.
2—O n.° 3 do mesmo despacho de
23 de Setembro de 1976 passa
a ter a seguinte redacção:
3
Não é concedida qualquer compens
ação em dinheiro ou
em espécie aos militares que,
por sua exclusiva vontade, não
tomem as refeições a que têm direi
to, salvo quanto às praças em
SMO quando desarranchadas nas cond
ições de excepção previstas
no n.° 3 que foi introduzido no
artigo 5.° do Decreto-Lei
n.° 329-G/75, de 30 de Junho, pelo
artigo 1.0 do Decreto-Lei
434-1/82, de 29 de Outubro.
3
Este despacho entra em vigor no dia
1 do mês imediato ao
da sua publicação no Diário da Repú
blica.
—

—

Estado-Maior-General das Forças Arm
adas, 30 de Novembro de
1982.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forç
as Armadas Inte
rino, José Lenws Ferreira, general.
—

(D.R. —II Série, n.° 289, de 16Dez82
.)

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS
FORÇAS ARMADAS

Gabinete do Chefe do Estado-MaiorGeneral das Forças Armadas
Despacho
Nos
Outubro,
-General
ceiço, a

termos do artigo 2.° do Decreto-Lei
n.0 434-E/82, de 29 de
delego no adjunto-coordenador do
Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas, general João
António Lorpes da Con
competência prevista na mencionada
disposição legal.
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de Novembro de
Estado-Maior-General das Forças Armadas, 25
Armadas, Nuno
Forças
das
ral
Gene
aiordo-M
1982. —‘O Chefe do Esta
Viriato Tavares de Meto Egídio, general.
(D. R. —II Série, n.° 293, de 21Dez82j

ESTADO-MAIOR DO EX1RCITO
Despacho a.’ 135/AÍ 82
encontra esta
Atendendo ao que, para efeitos de precedência, se
e Honras
ências
belecido no artigo 158.° do Regulamento de Contin
uico,
hierárq
plano
no
ade,
Militares, e tendo em consideração a dignid
ino:
determ
to,
Exérci
do
aior
do-M
do cargo de Vice-Chefe do Esta
r no âmbito do
Nas cerimónias de índole militar, a celebra
Exército, quando
Exército, o Vice-Chefe do Estado-Maior do
ade de repre
presente, considera-se sempre investido na qualid
sentante do Ramo.
de 1982.—O Chefe
Estado-Maior do Exército, 3 de Dezembro
ia
dos Santos, general.
Garc
do Estado-Maior do Exército, Amadeu

Despacho n.° 140/A/$2
aprovado e posto em
Por portaria de 28 de Outubro de 1981 foi
1982, o novo Regu
de
ano
o
nte
execução a título experimental, dura
).
(REFE
to
lamento de Educação Física do Exérci
doutrina e programação
Considerando que pela aplicação da sua
mas não suficientes para
já foram conseguidos resultados positivos
uma completa revisão daquele Regulamento;
dever de manter uma
Considerando que todo o militar tem o
ar no sentido de que
caminh
rá
adequada aptidão física e que se deve
ou à reforma ou
reserva
à
os
os que não a possuam serão passad
prevê
o artigo 64° do
já
como
entes,
abatidos aos quadros perman
E. O. E. para os Oficiais;
condições para concre
Atendendo, porém, a que não existem ainda
3 do REFE, por razões
tizar tal medida por aplicação do controlo
de mentalidade e outras;

1) Série
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Determino
a) Que se mantenha em vigor a título experimental, durant
e o
ano de 1983, o REFE aprovado e posto em execuç
ão pela
Portaria de 28 de Outubro de 1981.
b) Que continuem a criar-se condições para que
todo o militar
mantenha uma adequada aptidão física:
realizando inspecções médicas periódícas;
desenvolvendo uma mentalidade que leve os militar
es a uma
prática rotineira de preparação física.
c) Que os resultados das Provas de Aptidão Física,
constituam
uma orientação para o preenchimento da «folh
a de Infor
mação» em vigor, relativamente à avaliação
das qualidades
individuais.
d) Que, pela análise dos resultados alcançados
nestes dois anos
experimentais, se elaborem propostas concre
tas para:
a revisão do REFE, em particular no respeitante
à execução
do controlo 3;
a regulamentação de eventuais medidas admin
istrativas
resultantes da falta de aptidão física dos militar
es.
—

—

—

—

Estado-Maior do Exército, 21 de Dezembro
de 1982.—O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Amadeu
Garcia dos Santos, general.

V

—

DECLARAÇÕES

CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Serviços de Apoio do Conselho da Revolu
ção
Declaraçílo
Para os devidos efeitos se declara que o Decret
o-Lei n.° 380/12,
que revê os Estatutos do Pessoal Civil dos
Serviços Departamentais
das Forças Armadas, e o Decreto-Lei n.” 381
/82, que revê os Estatutos
do Pessoal Civil dos Estabelecimentos Fabris
das Forças Armadas,
ambos publicados no Diário da Repáblica, l.
Série, n.° 214, de 15 de
Setembro de 1982, saíram com inexactidões, pelo
que se procede à sua
rectificação, tal como em anexo se indica,
Serviços de Apoio do Cone1ho da Revolu
ção, 14 de Outubro de
1982.— Pelo Secretário-Geral do Conselho
da Revolução, Mário José
Vargas Cardoso, tenente- coronel.
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Rectificações
Aos Decretos-Leis n.°’ 380/82 e 381/82

1

—

No sumário, onde se lê:
Conselho da Revolução:

Decreto-Lei n. 380/82:
Revê os Estatutos do Pessoal Civil dos Estabelecimentos
Fabris das Forças Armadas.
ler-se:
deve
Conselho da Revolução:
Decreto-Lei a.° 380/82:
Revê os Estatutos do Pessoal Civil dos Serviços Departa
mentais das Forças Armadas.
2—Ainda, no sumário, onde se lê:
Decreto-Lei a.° 381/82:
Revê os Estatutos do Pessoal Civil dos Serviços Departa
mentais das forças Armadas.
deve ler-se:

Decreto-Lei n.° 381/82:
Revê os Estatutos do Pessoal Civil dos Estabelecimentos
Fabris das Forças Armadas.
Ao Decreto-Lei n. 380/82

Na p. 2792, a 1. 4 e 5 do n.° 3 do artigo 2.°, onde se lê
3
«nela expressamente contidos, par as seguintes categorias de pessoal
civil» deve ler-se «nela expressamente contidos, para as seguintes cate
gorias de pessoal civil».
4—Na p. 2793, a 1. 3 e 4 do n.° 1 do artigo 3., onde se lê «sem
retribuição hierárquica e com prévia estipulação de remuneração,»
deve ler-se «sem subordinação hierárquica e com prévia estipulação
de remuneração,».
—

I. Série
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5
Na p. 2796, na alínea a) do n.° 3 do artigo 18.0, onde
se
lê «a) Assuidade ao serviço;» deve ler-se «a) Assiduidade
ao serviço;».
6—Na p. 2803, a 1. 1 do artigo 68.°, onde se lê «Quando circuns
tâncias de natrueza fortuita ou de» deve ler-se «Quan
do circuns
tâncias de natureza fortuita ou de».
7—Na p. 2804:
—

a) A 1. 1 do artigo 76.° onde se lê «O pessoal civil do
sexo
feminino poderá fruir, até)> deve ler-se «1
O pessoal civil
do sexo feminino poderá fruir, até»;
b) No n.° 3 do artigo 79.° onde se lê «3—Ao pessoal civil assistid
o
pela assistência na tuberculose aos funcionários civis» deve
ler-se «3
Ao pessoal civil assistido pela Assistência na
Tuberculose aos Funcionários Civis».
$
Na p. 2807, no título do artigo 96.0, onde se lê «(competênc
ia
para aplicação de penas)» deve ler-se «(Competência para
aplicação
de penas)».
——

—

—

9—Na p. 2$08:

a) Na alinea c) do artigo l00.° onde se lê «c) Procedimento deli
heradamente atentório da» deve ler-se «c) Procedimento deli
beradamente atentatório da»;
b) No titulo do artigo 102.0 onde se lê «(Procedimento gravem
ente
atentório da dignidade e prestígio da função)» deve ler-se
«(Procedimento gravemente atentatório da dignidade
e pres
tígio da função)»;
c) A 1. 4 e 5 do texto do artigo 105.° onde se lê «enqua
nto não
for publicado o regulamento disciplinar previsto
no artigo
90.°» deve ler-se «enquanto não for publicado o Regula
mento
Disciplinar previsto no artigo 90.°»;
ci) A 1. 3 e 4 do n.° 1 do artigo 108.° onde se lê «nos
termos
prescritos a ser precisadoss no regulamento disciplinar.»
deve
ler-se «nos termos prescritos a ser precisados no Regula
mento
Disciplinar.».
Ao Decreto-Lei n.’ 381/82
10—Na p. 2810:
a) A 1. 12 e 13 do n.° 5 onde se lê «—, revela crescente
para se aproximar do regime da legislação geral
do
o outro tende a» deve ler-se «—, revela crescente
para se aproximar do regime fixado na legislação
trabalho, o outro tende a»;

tendência
trabalho,
tendência
geral do
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b) Onde Se lê:
CAPITULO 1
Âmbito de aplicação
Artigo 1.0
deve ler-se:
Estatuto do Pessoal Civil dos Estabelecimentos fabris
das Forças Armadas
CAPITULO 1
Âmbito de aplicação
11—Na ‘p. 2815:
a) A 1. 1 do n.° 4 do artigo 29.° onde se lê «4— Para todos os
devidos efeitos legais,» deve ler-se «4— Para todos os efeitos
legais,»;
b) A 1. 6 e 7 do n.° 2 do artigo 30.° onde se lê «de acordo com
o regulamento para cada caso.» deve ler-se «de acordo com
o regulamento •para cada caso.»;
c) A 1. 2 do n.° 1 do artigo 33.° onde se lê «descanso semanal,
que será, o máximo, de dois» deve ler-se «descanso semanal,
que será, no máximo, de dois».
12—Na p. 2818, a 1. 5 do n.° 1 do artigo 50.°, onde se lê «de
acordo com o estabelecido no artigo 31.°» deve ler-se «e de acordo
com o estabelecido no artigo 31°».
13—Na p. 2819, a 1. 2 e 3 do n.° 1 do artigo 57°, onde se lê
«princípio, exercer, individualmente os seguintes limites:» deve ler-se
«principio, exceder, indivudualmente os seguintes limites:».
14—Na p. 2823, a 1. 4 e 5 do n.° 1 do artigo 85.°, onde lê
«exercício das funções inerentes ao cargo a desempenhar.» deve ler-se
«exercício das funções inerentes ao sargo a desempenhar.».
15—Na p. 2825, a 1. 1 do texto do artigo 101°, onde se lê «a
pena da alínea b) do n.° 1 do artigo 92.° é,» deve ler-se «a pena da
alínea g) do n.° 1 do artigo 92.° é,».
16—Na p. 2826, a 1. 2 do n.° 2 do artigo 105.0, onde se lê
«podem evocar a competência dos seus subordinados,» deve ler-se
«podem avocar a competência dos seus subordinados.».
17—Na p. 2827:
a) A 1. 10 do n.° 1 do artigo 115.° onde se lê «Indústria meta
lúrgica e metalomecânica»; deve ler-se «Indústria metalúrgica
e metalomecânica;»;
b) A 1. 4 do n.° 1 do artigo 116.° onde se lê «dos chefes dos
estados-maiores dos três ramos» deve ler-se <dos Chefes ce
Estado-Maior dos três ramos».

1. Série
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Declaração
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-Lei n.° 434-S/
82,
publicado no Diário da República, l. Série, n.° 251 (3.° suplem
ento),
de 29 de Outubro de 1982, saiu com inexactidão, pelo que
a seguir
se rectifica:
1 —Assim:
A 1. 4 e 5 do seu preâmbulo, onde se lê «... de disponibilidade
ou
para o quadro de complemento sem direito a pensão;»
deve
ler-se «... de disponibilidade ou do quadro de complemento
sem direito a pensão;»
No eu artigo 1.°, a 1. 6, onde se lê «,.. de disponibilida
de ou
para o quadro
a deve ler-se «... de disponibilidade ou do
quadro
A 1.8 do mesmo artigo l.°, onde se lê «...parao serviço
no activo,
à data daquela. .» deve ler-se «... para o serviço no
activo
e que à data daquela
»
.

. . .

.

. .

2
Do seu artigo 4.° não foi publicada a alínea e), bem
corno
não foram publicados os seu artigos 5.° e 6.0,
pelo que se publicam
a seguir:
—

c) Na reforma, se à data da entrada em vigor do presen
te diploma
satifizerem as condições exigidas para a passagem
aos quadros
da reforma.
2—A reintegração dos requerentes numa
das situações
referidas no número anterior conta, para
todos os efeitos, a
partir da data da entrada em vigor do presen
te diploma.
Art. 5.°
1
Os requerentes reintegrados no activo na
licença ilimitada manter-se-ão nesta situaçã
o, no posto que
possuíam na data em que transitaram para
a situação de licenciado
(ou quadro de complemento) até à data em que
atingiram o limite
de idade fixado para o seu posto para a passag
em à reserva com
direito a pensão, altura em que transitam
para esta situação,
ficando licenciados.
2— Os militares reintegrados no activo
de acordo com o
número anterior poderão, após um ano de perman
ência na licença
ilimitada, requerer a sua apresentação à
junta médica militar do
ramo com vista a eventual mudança de
situação, nas condições
legalmente estabelecidas.
Art. 6.° Observando o disposto neste diplom
a, aos militares
reintegrados aplicar-se-ão as demais disposições
legais que requerer
a vida militar dos militares dos quadros
permanentes,
—

—
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Serviços de Apoio do Conselho da Revolução, 29 de Outubro de
O Secretário-Geral dos Serviços, Rui Varco de Vasconcelos
1982.
e Sá Vaz, capitão-de-fragata.
(D. R.—I Série, n.° 251, 4.° Supi., de 290ut82.)
—

PRESIDÉNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria-Geral
Declaração
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-Lei n.° 400/82,
publicado no suplemento ao Diário da República, l. Série, n.° 221,
de 23 de Setembro de 1982, cujo original se encontra arquivado nesta
Secretaria-Geral, saiu com as seguintes inexactidões, que assim se
rectificam:
No artigo 5.°, n.° 1, onde se lê «nos artigos 28.° e 29.° da Lei
Uniforme» deve ler-se «nos artigos 28.°, 29.°, 40.° e 41.° da
Lei Uniforme».
No artigo 6°, n.° 2, onde se lê «Artigo 95.° da Lei de 21 de Maio
de 1$86;» deve ler-se «Artigo 95.° da Lei de 21 de Maio de
‘1896;»; onde se lê «Artigo 15.° do Decreto de 15 de Abril de
1911;» deve ler-se «Artigo 4.° do Decreto de 15 de fevereiro
de 1911;»; onde se lê «Artig:o 5.° do Decreto n.° 10357, de
12 de Fevereiro de 1925;» deve ler-se «Artigo 5.° do Decreto
n.° 10 537, de 12 de Fevereiro de 1925;»; onde se lê «Artigo 6.°
do Decreto n.° 21 740, de 14 de Outubro de 1932;» deve ler-se
«Artigo 6.° do Decreto n.° 21 730, de 14 de Outubro de 1932;»;
onde se lê «Artigos 2.° e 3.° do Decreto-Lei n.° 32 832, de 7
de Junho de 1944;» deve ler-se «Artigos 2.° e 3.° ‘do Decreto-Lei n.° 32832, de 7 de Junho de 1943;»; onde se lê «Artigo
156.° da Lei n.° 2037, de 16 de Agosto de 1949;» deve ler-se
«Artigo l56.° da Lei n.° 2037, de 19 de Agosto de 1949;»; onde
se lê <Artigos 5’6.° e ‘64.° ‘da Lei n.° 2135, de 17 de Julho de
1968;» deve ler-se «Artigos 56.° e 64.° da Lei n.° 2135, de 11
de Julho de 1968;»; e onde se lê «Lei n.° 3/73, de 4 de Abril;»
deve ler-se «Lei n.° 3/73, de 5 de Abril;».
No artigo 7.°, onde se lê «relativos a contravenções.» deve ler-se
«relativas a contravenções.».
No texto ‘do Código Penal, no preâmbulo, 2.° parágrafo do n.° 1
da dntrodução», onde se lê «Associação Internacional de Defesa

1. Série
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Internacional de Direito Penal,» deve ler-se
«Associaço Inter
nacional de Direito Penal,».
No 6.° parágrafo, onde se lê «a ideia de
tomar o projecto» deve
ler-se «a ideia de tornar o projecto».
No último período do n.° 2 da «Parte
geral», onde se lê «estru
turas económicas ou, por outras palavras,
tais medidas» deve
ler-se «estruturas económicas, tais medidas».

Na parte final do a.° 21 da «Parte especia
l», onde se lê «este
capítulo.» deve ler-se «este título.».
Na parte final do ri.0 34 da «IParte especia
l)), onde se lê «como,
ultima ratiO» deve ler-se «como ultima
ratio.»

.
No artigo 5., ri.° 1, alínea b), onde se lê
«l86.° a 188.°, n.0 1,
192.°» deve ler-se «186.° a l88.°, l89.°, n.°
1, 192.°».
No artigo 22.°, n.° 2, alínea e), onde se lê «fazer
a esperar» deve
ler-se «fazer esperar».
No artigo 34.°, onde se lê «Não é lícito» deve
ler-se «Não é ilicito».
No artigo 35.°, n.° 1, onde se lê «adequado
ou afastar» deve ler-se
«adequado a afastar».
No artigo 3$.°, ri.° 2, onde se lê «teria eficazm
ente consentido
no facto, se conhecesse as circunstâncias em
que este é prati
cado.» deve ler-se «e pode ser livremente revoga
do até à exe
cução do facto.».
No mesmo artigo, devem ser acrescentados os
n.°0 3 e 4, que
foram omitidos, e cujo texto é o seguinte:
3
O consentimento só é eficaz se prestado por quem
tenha
mais de 14 anos e possua discernimento necess
ário para avaliar
o seu sentido e alcance no momento em que o
presta.
4— Se o consentimento não é conhecido do
agente, este é
punível com a pena aplicável à tentativa.
—

Por lapso, foi omitido o artigo 39.°, pelo
que se procede à sua
publicação:

Artigo 39.°
(Consentimento presumido)
1
Ao consentimento efectivo é equiparado o
consentimento
presumido.
2—Há consentimento presumido quando
a situação em que
o agente actua permite razoalvelmente
supor que o titular do
interesse juridicamente protegido teria eficazm
ente consentido no
facto, se conhecesse as circunstâncias em
que este é praticado.
—
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No artigo 49°, n.° 3, onde se lê «do período de detenção,» deve
ler-se «do período de suspensão,».
No artigo 68.°, n.° 2, onde se lê «cargos políticos» deve ler-se
«cargos públicos».
No artigo 78°, n.° 2, onde se lê «completamente aplicadas» deve
ler-se «concretamente aplicadas».
i
No artigo 83.°, n.° 2, onde se lê «A pena relativamente determ
a».
indeterminad
relativamente
nada» deve ler-se «A pena
No artigo 86.°, n.° 3, onde se lê «o mínimo correspondente»
deve ler-se «um mínimo correspondente».
No artigo 93.°, n.° 1, onde se lê «causa justificada» deve ler-se
«causa justificativa».
No artigo 97°, n.° 1, onde se lê «interdito ao» deve ler-se
«interdito do».
à
Por lapso, foi omitido o artigo IOI.°, pelo que se procede
sua publicação:

Artigo lOl.°

(Revogação da suspensão)
1 —--A suspensão do internamento ou da interdição de pro

fissão será revogada, se a conduta do agente durante o período
s
fixado ou o conhecimento posterior de outras circunstância
revogação.
a
aconselharem
Não havendo lugar à revogação, a medida considerar2
-se-á extinta findo o prazo da suspensão.
—

No artigo 101.”, onde se lê «Artigo lül.°» deve ler-se «Artigo 102.’».
deve
No artigo 111.”, o.° 2, onde se lê «houver comparticipado»
do».
ler-se «houverem comparticipa
No artigo 117°. n.° 2. onde se lê «no máximo da pena)> deve
ler-se «do máximo da pena».
No artigo 123°, epigrafe, onde se lê «(Suspensão da rescrição)»
deve ler-se «(Suspensão da prescrição)».
No artigo l48.°, n.° 2, alínea b). onde se lê «mais 3 dias.» deve
ler-se «mais de 3 dias.».
No artigo 151.”, n.° 1. onde se lê «Quem intervir>) deve ler-se
«Quem intervier».
No artigo 160°, n.° 2, alíneas c) e d), onde se lê «For praticado
com o falso» deve ler-se «For praticada com o falso».
No artigo 175.°, n.° 3, onde se lê «sem quaisquer comentário,»
deve ter-se «sem quaisquer comentários,».

1.° Série
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No artigo 256°, epigrafe, onde se lê «(Exposição corporizada no
escrito é equiparado e registada em disco,» deve ler-se «A
declaração corporizada no escrito é equiparada a registada em
disco,».
No artigo 256.°, epígrafe, onde se lê «(Exposição de pessoas e subs
tâncias radioactivas)» deve ler-se «(Exposição de pessoas a
substâncias radioactivas)».
No artigo 264.°, n.° 3, onde se lê ((Se a referida» deve ler-se
«Se a acção referida».
No artigo 306°, n.° 4, onde se lê «infringir qualQuer» deve ‘ler-se
«infligir qualquer».

No artigo 320°, n.° 4, alínea a), onde se lê «Se empregar habi
tualmente» deve ler-se «Se entregar habitualmente».
No artigo 322.°, onde se lê «ligeira de outrem,» deve ler-se «ligei
reza de outrem,».
No artigo 352°, onde se lê «Quem, com a intenção de subtrair
ao serviço militar, se» deve ler-se «Quem, com a consciência
de pôr em perigo a defesa nacional.».
No artigo 407.°, alínea b), onde se lê «admissão de lugars’ deve
ler-se «a demissão de lugar».
No artigo 420.°, n.° 4, onde se lê «promessa que aceitada,» deve
ler-se ‘«promessa que aceitara,».
No artigo 425.°, epígrafe, onde se lê «(Peculado de uso)» deve
ler-se «(Peculato de uso)».
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho ‘de Ministros, 18 de
O Secretário-Geral, frança Martins.

Novembro de 1982.

—

(1). R.—I Série, n.° 279. de 03 de Dezembro de 1982.)

l. Série
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

1.a Delegação da Direcção-Geral da Contabilidade Pública

02

—

Defesa Nacional

—

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Declaração

De harmonia com o disposto no n.° 4 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 93/78, de 13 de Maio, se publica
que foram autorizadas as seguintes transferências de verbas, nos termos do n.° 4 do artigo 5.° do mesmo
diploma:
Classfflcaçõo
Orgânica

Em contos
Económica
Rubricas

Reforços

Funcional
CapItulo DivisÃo

Subdivisão

ou

Código

çoe

Aflnea

01

Anulações

Referéncia
â
auzaçAo
ministerial

Estado-Maior-General das Forças Armadas
01

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
2.01.0

01.00
01.02

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por lei

06.00

250

(a)

6 000

(b)
(b)

Abonos diversos
Numerário:
Representação variável ou eventual
Despesas de instalação individual

6000

10.00
10.01

Prestações directas
Previdência Social:
Abono de família

250

(a)

41.00

Transferências

1 000

(a)

—

D
E

—

—

—

1

=

Instituições particulares:

Diversas
Serviços do Estado-Maior-General
das Forças Armadas

02

Remunerações certas e permanentes:

01.00
2.01.0

01.02

Pessoal dos quadros aprovados por lei

14.00
31.00
44.00

Deslocações
Compensação de encargos
Aquisição de serviços
Não especificados
Outras despesas correntes:
...

—

44.09
A

5 000
5 000
—

Diversas:
Instalação e funcionamento da Es
cola de Serviço de Saúde Militar

—

(b)
(b)

1 250

(e)

1 000

(a)

Supremo Tribunal Militar

03
01.00
2.01.0

Remunerações certas e pennanentes:
Pessoal do quadros aprovados por lei

01.02

(a) e (b)

Remunerações de pessoal diverso:

01.42
A
B
03.00
06.00

Pessoal de limpeza (tempo parcial)
Dotação para reestruturação do quadro
de pessoal
Horas extraordinárias
Numerário:
Abonos diversos
Participações e prémios

285

—

460

—

(b)
(b)

175

(b)

303

(b)

20

(a)

—

D)
11.00

323

Contribuições para instituições
cia Social

—

Previdên

w
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Em contos

Classificação
Económica

Orgànica

Rubricas

Reforços
ou
inscrições

Functonat
Capitulo DivjsO

Subdi-

Anulações

Rcfcrncia
à
autorização
ministerisl

Afinca

Código

J
Instituto da Defesa Nacional

04

2.01.0

01.00
01.02

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por lei

14.00
20.00
20.01

Deslocações Compensação de encargos
Material militar:
Bens duradouros
De defesa e segurança

26.00

Bens não duradouros
taria
Bens não duradouros

27.00

—

...

1 000

—

(b)
(b)

1 000

—

—

400

(d)

Consumos de secre

—

Outros

200
200

(d)
(d)

970
75

(e)

Serviços Prisionais Militares

06
2.01.0

07.00
08.00
10.00

10.01
10.02
10.03
14.00
19.00

20.00
20.01
22.00
23.00
24.00
28.00
29.00
31.00
44.00
44.09

Alimentação e alojamento—Espécie
Espécie
Vestuário e artigos pessoais
Previdência Social:
Prestações directas
—

(f)

—

60

Abono de família
Encargos com a saúde
Outras prestações directas
Deslocações—Compensação de encargos
Bens duradouros—Construções e grandes
reparações
Material militar:
Bens duradouros

205
15

(e)
(e),(f)e(g)
(e)

60

(e)

100

(1)

$90

(e) e (g)

40

(e)

—

—

De defesa e segurança
Matérias-primas e
Bens não durdouros
subsidiárias
Combustíveis e lu
Bens não duradouros
brificantes
Munições, explosivos
Bens não duradouros
e artifícios
Encargos das insta
Aquisição de servicos
lações
Locação de bens
Aquisição de serviços
Aquisição de serviços —Não especificados
Outras despesas correntes:
—

—

(1)

110

—

10

(f)

25

(e)
(e)
(g)

20

(e)

—

—

Diversas

1 250

—

—

150

—

—__—

17048

17048

Encargos especiais da Defesa Nacional
Estado-Maior-General das Forças Armadas

03
•

Infra-Estruturas Comuns NATO

01

Despesas nos termos do Decreto-Lei n. 41 575,
de 1 de Abril de 1958

01
2.01.0

06.00
07.00
14.00
19.00
21.00
30.00

02

Numerário
Abonos diversos
Alimentação e alojamento
Espécie
Deslocações
Compensação de encargos
Bens duradouros
Construções e grandes
reparações
Outros
Bens duradouros
Transportes e co
Aquisição de serviços
municações
—

—

—

500
300
1 500

(g)
(g)
(g)

—

—

—

700

3 100
—

(g)
(g)

—

100

(g)

Despesas nos termos do Decreto-Lei
n.° 45885, de 24 de Agosto de 1964
2.01.0

13.00
27.00

Compensação
Vestuário e artigos pessonis
de encargos
Outros
Bens não duradouros
—

—

—_—100
3200

—

100

3200

(h)
(h)

1. Série
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Ctassificaçào
Em
Orgânica

Rubricas

funcional
Capitulo Divisto

contos

Económica
Subdi-

visão

Código

Alínea

Referência
Reforços
ou
Inscríções

05

Anulações

autorizaçêo
ministerial

Outros encargos especiais
da Defesa Nacional

01

Despesas militares
de harmonia com compromissos
tomados intemacionalmente
2.01.0

01.00
01.02
01.44
06.00
10.00

Remunerações certas e permanentes:
Pessoal dos quadros aprovados por lei
Representação certa e permanente
Abonos diversos
Numerário
Prestações directas
Previdência Social:
Abono de família
Outras prestações directas

270

—

20
65

—

—

—

(a)
(a)
(1)

—

10.01
10.03
14.00
21.00
31.00

(a) Despacho
(b) Despacho
Cc) Despacho
(d) Despacho
(e) Despacho
(f) Despacho
(g) Despacho
(h) Despacho
(i) Despacho

de
de
de
de
de
de
de
de
de

Deslocações
Compensação de encargos
Bens duradouros
Outros
Aquisição de serviços—Não especific
ados

200
50
65
60

—

—

—_—

—

—

—

—

190

460

460

20 708

20 70$

(a)
(a)
fd)
(i)
(1)

19 de Agosto. Acordo de
Setembro.
5 de Agosto. Acordo de 269 de
de Agosto.
28 de Julho.
28 de Outubro.
2 de Julho.
13 de Agosto.
28 de Setembro.
1 de Outubro.
14 de Julho.

1. Delegação da Direcção-Geral
da Contabilidade Pública, 18 dc Novemb
cisco de Jesus Nunes.
ro de 19$2.— O Director, Fran
(D. R.

-—

1 Série n.

282. de 07Dez82).

L

1.

Â.

•1

1*

0
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CONSELHO DA REVOLUÇÃO
Serviços de Apoio do Conselho da RevoIuço
Declaraçüo
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-L
ei ti.° 434-A/82,
publicado no suplemento ao Diário da República
, 1 Série, n.° 251,
de 29 de Outubro de 1982, saiu com algumas inexactid
ões, pelo que
a seguir se procede às seguintes rectificações:
No Regulamento Disciplinar do Pessoal Civil dos Serviços Depa
r
tamentais das Forças Armadas:
a) Na p. 359$-(4), no artigo 19.°, n.°
2, 1. 1 e 2, onde se lê
«suspensão de exercício de vencimento»
deve ler-se «sus
pensão de exercício e de vencimento»;
b) Na p. 3598-(5), no artigo 25.°, n.° 2, alíne
a c), 1. 3 e 4, onde
se lê «exercício dasieuas funções» deve ler-s
e «exercício das
suas funções»;
c) Na p. 3598-(6), no artigo 27.0, 1.
5 e 6, onde se lê «de aí
continuarem o desempenho da respectiva
função.» deve ler-se
«de aí continuarem a prosseguir o dese
mpenho da respectiva
função.));
d) Na p. 3598-(ll):
1) No artigo 56.°, n.° 3, onde se lê «perfeita
mente legível e
de psferência dactilografado.» deve ler-se «per
feitamente
legível e de preferência dactilografado.»;
58.,
2) No artigo
n.° 1, 1. 8, onde se lê «o arguido tenho sido
a sua última» deve ler-se «o arguido tenh
a tido a sua
última»;
e) Na p. 3598-(13), no artigo 72.°, n.° 3,
1. 1 e 2, onde se lê
«de subir à entidade, remetê-lo-á» deve
ler-se «de subir à
entidade recorrida, remetê-lo-á»;
f) Na p. 3598-(15), no artigo 79.°, ti.° 1, 1. 9, onde se lê «a ele
enderece eberito, contendo» deve ler-se
«a ele enderece
escrito, contendo».
No Regulamento Disciplinar do Pessoal Civi
l dos Estabelecimen
tos Fabris das Forças Armadas:
g) Na p. 359$-f16), no artigo 3.°, n.° 1, 1.
7, onde se lê «deter
mine incaiacidade para o exercício» deve
ler-se «determine
incapacidade para o exercício»;
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h) Na p. 3598-(22):
1) No artigo 37.°, n.° 5, 1. 1 e 2, onde se lê «devem aguardar
sigilo» deve ler-se «devem guardar sigilo»;
2) No artigo 41.°, a.° 4, L 3 e 4, onde se lê «imediatamente
nos próprgos autos» deve ler-se «imediatamente nos
próprios autos»;
440, 1. 6, onde se lê «podendo ser
ler-se «podendo ser excedido este
deve
prazo»
este
excecido

1) Na p. 3598-(23), no artigo
prazo»

j) Na p. 3598-(25):
1) No artigo 56.°, n.° 3, 1. 5 e 6, onde se lê «agravantes e
ainda a explicitação» deve ler-se «agravantes a conter
ainda a explicitação»;
2) No artigo 57°, n.° 3, 1. 3 e 4, onde se lê «data da fixação

dos éditos» deve ler-se «data da afixação dos éditos».

Serviços de Apoio do Conselho da Revolução, 2 de Dezembro

de 1982.—O Secretário-Geral, Rui Vasco de Vasconcelos e Sá Vaz,
capitão-de-fragata.

Declaração
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto Regulamentar
de
n.° 61/82, publicado no Diário da Repáblica, 1.° Série, n.° 216,
a
que
pelo
inexactidão,
com
enviado
foi
de
1982,
Setembro
17 de
seguir se rectifica:
Assim:
Na alínea h) do n.° 29 do artigo 4.°, onde se lê «À categoria de

2.° classe, por progressão» deve ler-se «À categoria de principal,
por progressão».

Serviços de Apoio do Conselho da Revolução, 2 de Dezembro
O Secretário-Geral, Rui Vasco de Vasconcelos e Sá T’az,
de 1982.
capitão-de-fragata.
—

(D. R. —1 Série, n.° 290, de 17Dez82).
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PRESIDÉNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Delegação da Direcção-Geral da Contabilidade Pública
Declaração

Encargos Gerais da Nacão e Defesa Nacional

—

Estado-Maíor-General das Forças Armadas

um cumprimento do disposto no

n.° 4 do
v.rbas:

Decreto-Lei a. 413/82, d 12 de Novembro. e tle harmo
nia com o
artigo 4.° do Decreto-Lei nY 93/78. de 13 dc Jdio. s. public
am as seguintes transferntias dc
Ciassificaçâo
Im contos

Orgânica

Fconómica
R ,brc..s

Funcional
Capitulo

Relorcos

1 DivisSo

Código

L

Aflulaçôc

Alinea

Defesa Nacional

Estado-Maior-General
das Forças Armadas

01

—

Estado-Maior-General das Forças Armadas
07

Serviço de Coordenação da Extinçüo da PIDE/DGS e 1?
Remunerações cei-tas e permanentes:

01.00

2.01.0

01,42
01.46
01.47

Remunerações de pessoal diverso
Subsídios de férias e de Natal
Diuturnidades

03.00
04.00
06.00
06.00
06.00
06.00

07.00
10.00
10.01
10.02
10.03
13.00
14.00
20.00
20.03
23.00

26.00

8 380
2 146
1 040

Horas extraordinárias
Alimentação e alojamento
Abonos diversos— Numerário:
A
8
C

2s0
1 024

Participações e prémios
Subsídio de residência
Outros abonos

3 095
348
920

Alimentação e alojamento
Espécie
Prestações directas
Previdência Social:
Abono de família
Encargos com a saúde
Outras prestações directas

i 1H

—

—

185
39
70

.

Vestuário e artigos pessoais—Compensação dc encargos
Deslocações
Compensação de encargos
Bens duradouros
Material militar:

37
645

—

—

De educação, cultura e recreio

106

Bens não duradouros
Combustíveis e lubrificantes
Bens não duradouros
Consumos de secretaria
Bens não duradouros— Outros
Aquisição de serviços
Encargos das instalações
Aquisição de serviços— Locação de bens
Aquisição de serviços
Transportes e comunicações
Aquisição de serviços
Não especificados
Outras despesas correntes:

200
205
244
696
451
200
605

—

—

27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
44.00
44.04

—

—

—

Seguros de material

212

Total

1.’ Delegação da Direcção-Geral di Contabilidade Pb1iea, 10 de
Dezembro de N82
de Jcus Nitues.

cisco

(D. R.. 1. Série. n. 30l. 3.’ SupI.. de 31 de Deicrnhro de 1 L)82.)

222lq
--

2221q

O Director, 1 rol?

E
E

1

o

1

1

1
1
-

[

tE

•

•

•

•..

•

•-

••
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AVISOS

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO
DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO
Direcção de Serviços de Tesouraria
Aviso
Publica-se, para os devidos efeitos, que, durante o ano
econó
mico de 1983, na sede do Banco de Portugal, como Caixa Geral
do
Tesouro, com início no dia 20 de cada mês, serão
pagos os venci
mentos das classes •e repartições abaixo referidas,
nas datas respecti
vamente indicadas (quando, porventura, algum dos dias
mencionados
coincida com um sábado, domingo ou feriado, os pagam
entos que se
encontram marcados para esse dia passam, automaticam
ente, para o
primeiro dia útil seguinte, e, bem assim, todos
os subsequentes).

Todos os dias jteis
Exército e Marinha,
1.0

dia

Vencimentos:
Encargos ‘Gerais da Nação, Estado-Maior-Gener
al das Forças
Armadas e Departamento da Força Aérea,
finanças e do
Plano, Trabalho, Reforma Administrativa e
Qualidade de
vida.
Pensões:
Condecorados, operários ‘inválidos, desastres
no trabalho e aci
dentes em serviço, nos termos do Decreto-Lei
n.° 38 523, de
23 de Novembro de 1951, e abono de família
.
2.° dia
Vencimentos:
Administração Interna, Justiça e Assunt
os Sociais.
Pensões:
Viúvas e órfãos de oficiais do Exército e
Armada.
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3.° dia
Vencimentos:
Transportes,
Negócios Estrangeiros, Habitação, Obras Públicas e

enação
Indústria, Energia e Exportação e Cultura e Coord
Científica.
Pensões:
Finanças:

Merceeiras, Tesouro, extintas companhias braçais e extinto Mon
tepio da Marinha e contratos diversos.

40

dia

Vencimentos:
cio e Pescas.
Educação e das Universidades, Agricultura, Comér
Pensões:
o.
Espécies 07 e 09, acidentes em serviço e desastre no trabalh

5° dia
Vencimentos:
Escolas primárias (1.° a 9.° zonas).

6.° dia
Vencimentos:
Escolas primárias (I0.° a 19.0 zonas).

7° dia
Vencimentos:

25.0 zonas).
Escolas primárias (20.° a

1.’ Série
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Pensões de sangue:
Ministério das Finanças:
Nos primeiros 5 dias seguintes àquele a que diz respeito
a pensão.
sendo:
1.
2.°
3.°
4.°
5.

dia—até ao n. 6483;
dia do n. 6487 ao n.” 10 606;
dia—do n.° 10607 ao n.° 16674;
dia—do n. 16 711 em diante;
dia
espécie 02, n. 21 em diante.
—

—

É proibida qualquer antecipação de pagamento de vencim
entos.
pensões, subsids ou de fornecimentos.
O pagamento de vencimentos em atraso efectuar-se-á nos
dias
1 a 11 de cada mês.
O pagamento aos fornecedores efectuar-se-á nos dias 8 a 14
de
cada mês.
O pagamento das pensões ou subsídios em atraso efectua
r-se-á
nos dias 9 a 12 de cada mês.
As requisições de fundos dos serviços com autonomia admin
is
trativa destinadas ao pagamento de vencimentos não podem
ser
satisfeitas antes do dia previsto para este pagamento aos funcio
nários
do ministério de que fazem parte.
Os pagamentos efectuar-se-ão nos dias indicados, quando
as
respectivas folhas tenham dado entrada no 3.° Serviç
o do Departa
mento de Serviços não Tributários, da Direcção de
Finanças, junto
do Banco de Portugal, com a antecedência, pelo menos,
de 24 horas.
As repartições processadoras das folhas deverão remeter
estas às
competentes delegações da Direcção-Geral da Contab
ilidade Pública
com a antecedência mínima de $ dias úteis aos fixados para
os respecti
vos pagamentos.
As delegações da Direcção-Geral da Contabilidade Pública deverã
o
remeter à Direcção de Finanças do Distrito de Lisboa as autoriz
ações
de pagamento com a antecedência, pelo menos, de 2 dias úteis da data
marcada para o respectivo pagamento.
Direcção-Geral do Tesouro, 10 de Dezembro de 1982.
O Di
rector-Geral, Manuel Raminhos Alves de Meio.
—

(D. R. —II Série, n.° 293, de 2lDez82.)

1;•_
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VII— RECEIRCAÇOES

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
Rectificação
Tendo sido publicada com inexactidão a portaria respeitante ao
modelo de Brasão de Armas do Distrito de Recrutamento e Mobili
1 Série,
zação de Lisboa, inserta na Ordem do Exército, n.° $
na linha
rectificação
seguinte
à
procede
se
1982,
de
Agosto
de 31 de
1, pág. 505:
—

-

.

Onde se lê «forrada», deve ler-se «ferrada».

Estado-Maior do Exército, 2 de Dezembro de 1982.
do Gabinete do CEME, Mário Stofiel Martins, coronel.

—

O Chefe

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Amadeu Garcia dos 5antos, general
Está conforme:
O Ajudante-General

Mário firmino Miguel, general
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