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-DECRETOS-LEIS

MINISTl3RIO DA DEFESA NACIONAL

Aprova o Estatuto dos Militares das Forpas Armadas

(D.R., 1.= SBrie, n.O 20,

1.O

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

Suplemento, de 24Jan90.)

Foi object0 de publicapiio especial do EME.

I1

-PORTARIAS

MINISTER10 DAS FINANCAS

Aprova o modelo de declarapfio de rendimentos a apresentar

B Direcdo-Geral das Contribui~6ese Impostos nos termos do artigo 114.O, nP 1, da alinea c), do Cddigo do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares e respectivas instru~6esde preenchimento.
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de 4 de Janeiro
Aprova o modelo de declaraqiio de rendimentos a apresentar
B DirecqHo-Geral das Contribui~dese Impostos pelas entidades a ela
obrigadas nos termos do artigo 114.O, n.O 1, da alinea c), do C6digo
do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.

(Vide D. R., I SBrie, n.O 3, de 04Jan90.)

MINISTERIOS DAS FINANGAS E DO EMPREGO
E DA SEGURANCA SOCIAL

Portaria ma0 10190

de 9 de Janeiro
No prosseguimento de uma politica de actualizaqlo peri6dica
das prestaqbes pecunilrias da Seguranqa Social, que visa assegurar
a efectiva recuperaglo do valor real das prestaqSes e melhorar, assim,
o bem-estar geral das familias, o Governo procede, pel0 presente
diploma, ao ajustamento dos valores do abono de familia e demais
prestaqdes familiares, incluindo as dirigidas a criangas e jovens corn
deficicncia.
0 s abonos de familia e subsidios complementares sofrem, deste
modo, uma revaloriza~iiom6dia que oscila entre 12,5 % e 16'%,
o que representa um acrBscimo anual de encargos financeiros na
ordem dos 6 milhdes de contos.
Assim:
Manda o Governo, nos termos do artigo 16.O do Decreto-Lei
n.O 170/80, de 29 de Maio, pelos Ministros das Finanqas e do Emprego c da Seguranqa Social, o seguinte:

0 s valores das prestaq6es familiares no dmbito dos regimes de
seguranqa social e do regime de protecgzo social da fun~iiopdblica
slo actualizados nos termos do presente diploma.

1." SBrie
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Abono de fanhlia
1 - 0 montante do abono de familia 6 de 15508 por cada descendente, salvo o disposto no niimero seguinte.
2 - 0 montante mensal do abono de familia relativamente ao
terceiro descendente e seguintes 6 de 23506 tratando-se de agregados
familiares cujos rendimentos minimos mensais sejam inferiores a
uma vez e meia a remuneraggo minima garantida B generalidade
dos trabalhadores.
3 ."

Subsidio de aleitapiio
0 montante mensal do subsidio de aleitaglo 6 de 3050$.

Subsidio de nascimento, casamento e funeral
0 s subsidios seguidamente indicados sFio actualizados para os
valores de:
a) Subsidio de nascimento

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

b) Subsidio de casamento ..............................
C) Subsidio de funeral .................................

16 600$00
13 800$00
19 300$00

~r&ta~~
familiares
es
a deficientes
1 - 0 abono complementar a criangas e jovens deficientes 6
atribuido nos montantes mensais e dentro dos limites de idade seguintes:
a) 4100$ at6 aos 14 anos;

b) 6000$ dos 14 aos 18 anos;
C)

8000$ dos 18 aos 24 anos.

2 - 0 montante do subsidio mensal vitalicio 6 igual ao que se
encontra estabelecido para a pensgo social do regime n5o contributivo
de seguranGa social.
3 - 0 montante do subsidio por assistgncia de terceira pessoa
d igual ao que se encontra estabelecido para o suplemento de grande
invalidez.
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Entrada em vigor
A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de
1990.
Ministerios das Finangas e do Emprego e da Seguranqa Social.
Assinada em 21 de Dezembro de 1989.
0 Ministro das Finanqas, Miguel Josi Ribeiro Cadilhe. - 0
Ministro do Emprego e da Seguranqa Social, lose' Albino da Silva
Peneda.

(D.R., I SBrie, n.O 7, de 09Jan90.)

MINISTBRIO DAS OBRAS POBLICAS
TRANSPORTES E COMUNICACdES

A construqiio, com carficter cada vez mais frequente, de vias
ptiblicas com faixas de rodagem comportando mais de uma via de
trdfego no mesmo sentido perrnite condiqdes de circula~Hodiferenciadas em cada urna dessas vias, designadamente no que concerne
a velocidades.
Por outro lado, nas faixas de rodagem com aquelas caracteristicas, a disposiqiio e o nGmero das vias de trlfego nem sempre sIo
facilmente apreensiveis atraves da rnarcaqiio horizontal das linhas
que as delimitam.
Torna-se, pois, necesslrio transmitir aos condutores essas informaqbes, bern corno, se for caso disso, as prescrigBes aplicfiveis nalgumas dessas vias, atraves de adequada sinalizagiio vertical.
Estabelece-se ainda uma distdncia minima entre o bordo dos
sinais verticais e o limite exterior da berma com vista a permitir melhores condig6es de circulagiio de veiculos e de pe6es.
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ORDEM DO EXERCITO N." 1

5

Finalmente, aprova-se urn novo sinal de perigo, indicando a
existencia de um troqo de via com bermas baixas.
Assim:
Manda o Governo, pelo Secretiirio de Estado dos Transportes
Interiores, ao abrigo do disposto no artigo 2.O do Decreto n.O 39 987,
de 22 de Dezembro de 1954, o seguinte:
1.O E alterada a redacqiio dos n.OS 5 e 7 e aditado um n.O 8
ao artigo 2.O do Regulamento do C6digo da Estrada, aprovado pelo
Decreto n? 39 987, de 22 de Dezembro de 1954:
Artigo 2.O

..............................................................................
5 - 0 s sinais devem ser colocados de forma a garantir boas
condiqBes de legibilidade das mensagens neles contidas e acautelada a normal circula~5oe seguranqa dos utentes das vias.
Fora das localidades e salvo o que neste niimero se dispde
para as regi6es montanhosas, os sinais devem estar colocados
a uma distdncia de 50 cm, compreendida entre a vertical do
limite exterior da berma e o bordo do sinal mais prdximo desta.
Dentro das localidades ou regides montanhosas a distlncia
entre a cxtremidade do sinal mais pr6ximo da faixa de rodagem e a vertical do limite desta nIo sera inferior a 50 cm, salvo
casos excepcionais de absoluta impossibilidade.
6- ........................................................................
7 - Salvo o disposto no niimero seguinte, os sinais de perigo
e os sinais de prescri~iioabsoluta ser5o colocados do lado direito
da via, no sentido do triifego a que respeitam, e orientados pela
forma mais conveniente ao seu pronto reconhecimento pelos condutores. Dentro das localidades far50 um Gngulo de 90" com o
eixo da via. Estes sinais serIo colocados de forma a nIo poderem
ficar encobertos e a nIo causarem embara~oao trlnsito de pedes.
Exceptuam-se do disposto na primeira parte do partigrafo
anterior os sinais 35, 37, 52, 65 e 67 do quadro I1 anexo ao
presente Regulamento, que podergo ser colocados do lado
esquerdo, nos termos do disposto nos n.OS 7.O, 9.O, 24.O, 33.O e
35.0 da alinea a) do n.O 2 do artigo 4.O
8 - 0 s sinais serfio vhlidos em toda a largura da faixa de
rodagem aberta h circulaqiio para os condutores a quem se
dirigem.
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Nas faixas de rodagem que comportem mais de uma via de
trlfego no mesmo sentido, os sinais poderiio aplicar-se apenas a
alguma ou algumas dessas vias, desde que:
a) 0 sinal esteja colocado por cima da via a que respeita,
completado, se necesslrio, por ulna seta vertical;
b) 0 sinal esteja colocado lateralmente 2 faixa de rodagem
e as marcas rodovilrias indiquem inequivocamente que o
sinal respeita apenas i via de trlfego mais 2 direita e
reservada a certos veiculos; neste caso, o sinal limitar-se-5
a confirmar uma regulamentagiio j l materializada por
marcas rodovilrias;
C) Seja utilizado urn sinal D 20, D 21, D 22 ou D 23. 0 s
sinais de prescrigiio absoluta inscritos nestes sinais t6m
o mesmo valor que quando utilizados separadamente, com
as limitagbes do disposto no presente nlimero.
2.0 I? aprovado o sinal rodoviirio constante do quadro do
anexo I, ao qua1 se aplicam as disposi~besdo capitulo I do Regulamento do C6digo da Estrada:

S i a l de perigo
A 16 -Bermas baixas: indicagiio de um troGo de via com
bermas baixas.
3." SHo aprovados os seguintes sinais rodovi6rios constantes do
quadro do anexo 11, aos quais se aplicam as disposi~besdo capitulo I do Regulamento do C6digo da Estrada:

a) Sinais D 20, D 20a e D 20b- indicam o niimero e o sensentido das vias de trlfego; o namero de setas deve ser
idsntico ao niimero de vias afectas ao mesmo sentido de
trlnsito;
b) Sinais D 21 e D 21a-indicam a supressiio ao trlnsito
de uma via de trlfego;
c) Sinais D 22, D 22a e D 22b- indicam uma prescri~iioou
um perigo relativos a uma ou vlrias vias de trlfego.
Estes sinais podem tamb6m comportar a indicagiio das
vias em sentido contrtirio. 0 sinal correspondente prescri~iioou ao perigo deve ser representado sobre a seta que
indica a via de trlfego a que os mesmos se aplicam.
0 sinal D 22 pode ser utilizado para indicar os limites
minimos e mlximos de velocidade apliclveis em diferentes

1." Serie
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vias de trfifego ou a proibi~lode determinados veiculos
nelas transitarem.
0 sinal D 22s pode ser utilizado para estabelecer limites minimos de velocidade ou indicar uma via de trdfego
para veiculos que circulem em marcha lenta.
0 sinal D 22b pode ser utilizado para estabelecer limites mfiximos de velocidade aplicdveis nas diferentes vias
de trdfego;
d ) Sinal D 23 indica uma via reservada a veiculos de transporte pdblico.

-

4." 0 s sinais rodovidrios constantes do quadro do anexo I1 destinam-se a indicar o ndmero e o sentido das vias de trdfego e ainda
as prescri~des ou perigos relativos a alguma ou algumas dessas
vias.
0 s referidos sinais s60 apliciveis nas vias pdblicas cujas faixas
de rodagem comportem pel0 menos duas vias de tr6fego no mesmo
sentido, delimitadas por marcas rodoviirias longitudinais.
5." 0 s sinais D 20, D 21 e D 22 terlo fundo de cor azul, corn
setas de cor branca, e o sinal D 23 teri fundo de cor branca, setas
negras, circulo azul e simbolo branco. Todos os sinais obedecerlo
hs dimensces do quadro do anexo I11 e os sinais de prescri~loabsoluta ou de perigo neles inscritos deverlo respeitar as caracteristicas
regulamentares.
A disposiqgo e o ndmero das setas, bem como os sinais inscritos nos ora aprovados e constantes do presente diploma, slo
meramente exemplificativos.

Ministtrio das Obras Pbblicas, Transportes e Comunicaqdes.
Assinada em 3 de Janeiro de 1990.
0 Secretirio de Estado dos Transportes Interiores, Carlos Alberto
Pereira da Silva Costa.
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SlNAL DE PERIGO

A 16- Bermas baixas
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-DESPACHOS

Despacho nP 12/DP/89/SG
Ao abrigo das disposipks dos Decretos-Leis n.OS 48 059 e 949/76,
respectivamente de 23 de Novembro de 1967 e de 31 de Dezembro
de 1976, e do Despacho n.O 20189, de 3 de Marpo, do general Chefe
do Estado-Maior do ExBrcito, e da faculdade concedida no n.O 2 do
Despacho n.O 8/A/AG/89/OC, de 3 de Marqo, do general ajudante-general, publicado no DRY2P Sgrie, nP 134, de 4 de junho de 1989,
subdelego no chefe da RepartiqZio de Oficiais desta DSP, coronel
de artilharia Joiio Carlos Rodrigues Oliveira, a cornpetencia que
me foi atribufda para a prhtica de todos os actos respeitantes aos
assuntos a seguir discriminados:

-

1 ObtenpHo de pessoal -contratos ao abrigo do Decreto-Lei
n.O 316-A/76, de 29 de Abril; renovapio e desistgncia antes do prazo
estabelecido.
2 Movimentos de pessoal:

-

a) ColocapFio, transferencia e diligencia dos oficiais de complement~,desde que nio haja determinaqlo especial em
contrhrio;
b ) Trocas para efeitos de colocaplo e prorrogapiio de deslocamento aos oficiais de complemento;
C) Pedidos de demora na apresentapgo de oficiais de complemento.
3
4

-Promo~bese graduafles -de oficiais de complemento.
-Mudanpa de situapi50:
a) Homologa~iiodos pareceres da JHI, except0 de oficiais

generais, que niio envolvam mudanpa de situa~iio;

6) AutorizapZio para apresentapio B JHI.
5

-Licenpas e autoriza~6es:
a) Licen~ade ausencia para o estrangeiro a oficiais de com-

plement~;

6) Licenqa registada a oficiais de complemento;
c) Prorroga~iiode licenqa no estrangeiro a oficiais com a situapBo militar regdarizada;
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d) AutorizagIo para matricula em cursos civis a oficiais at6
ao posto de capitgo, inclusive, sem prejuizo para o servigo
nem dispendio para a Fazenda Nacional.

6 - Pessoal na reserva e na disponibilidade:

a) Requerimentos de oficiais, excepto oficiais generais, na
situa~Ho de reserva para desistirem da continuidade na
efectividade de servi~oantes do termo do prazo concedido;
b) Transfergncia de obrigagaes militares de oficiais na disponibilidade.
7

-Averbamentos e matricula:
a) Averbamento de cursos de esttigios e de especialidades
normalizadas;
b) Averbamento de escolas de recrutas e de aumento de
tempo de servigo;
C) Averbamento e rectifica~6es respeitantes a filhos, a mud a n ~ ade nome e de estado.

8 -Diversos:
a) Assuntos relativos a auxiliados da ATFA;
b ) Requerimentos solicitando certificados ou declarai@es,
excepto no que respeita a oficiais generais.
Fica revogado o meu Despacho n.O 01/DP/87/SG, de 15 de
Julho.

Despacho nP 13/DP/89/SG
Ao abrigo das disposiq6es dos Decretos-Leis n.OS 48 059 e 949176,
respectivamente de 23 de Novembro de 1967 e de 31 de Dezembro
de 1976, e do Despacho n.O 20/89, de 3 de Mar~o,do general chefe
do Estado-Maior do Exercito e da faculdade concedida no 11." 2 do
Despacho n.O 8/A/AG/89/OC, de 3 de Marco, do general ajudante-general, publicado no DR, 2.a Strie, n.O 134, de 14 de Junho de 1989,
subdelego no coronel de infantaria (51394111) Fernando Maria Preza
de Queir6s MagalhHes, subdirector do Servigo de Pessoal, a partir
de 1 de Margo de 1989, a cornpetencia que me foi atribuida para a
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prhtica de todos os actos respeitantes aos assuntos a seguir discriminados:
1 - Obtenpiio de pessoal:

a) Recursos de amparos de recrutas;
b) Homologa~lodas listas, providrias, definitivas e finais dos
concursos de admisslo do QPCE.

-

2 -Movimentos de pessoal nomeapiio, coloca~iio,transferencia
e diligbncia de pessoal militarizado e de pessoal civil, desde encarregado de sector e terceiro-oficial administrativo ou equivalente,
inclusive, com excepqiio de tdcnicos superiores, consultores cientificos e pedagbgicos, direcplo de estabelecimentos de ensino e professores de ensino superior.
3 - Promopdes e graduapdes:
a) Promoqdes de pessoal militarizado e civil, desde encarregad0 de sector e terceiro-oficial administrativo ou equivalente, inclusive, excepto tdcnicos superiores e professores
de ensino superior;
b) Homologaplo das listas providrias, definitivas e finais, dos
concursos de promoqlo de pessoal militarizado e civil.
4 -Mudan~asde situaplo:

a) Mudanpa de situapfio de pessoal civil e militarizado;
b) Homologaqlo dos pareceres da JHI respeitantes a prapas;
C) Homologaplo dos pareceres das juntas de pessoal deficiente
fisico.
5 - Licenpas e autorizaplo:
a ) Licenqas sem vencimento e ilimitada a pessoal civil;

b) Licenqa ilimitada a pessoal militarizado.
6

-Diversos:
a) Cartas patentes excepto de oficiais generais;
b) Diplomas de encarte de sargentos;
C) Homologap50 de classifica~iio de servipo de pessoal civil
e militarizado.

Fica revogado o meu Despacho n.O 2/DP/89/SG, de 21 de Fevereiro.
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Despacho nP 14/DP/89/SG
Ao abrigo das disposiqdes dos Decretos-Leis n.OS 48 059 e 949176,
respectivamente de 23 de Novembro de 1967 e de 31 de Dezembro
de 1976, e do Despacho n.O 20189, de 3 de Marqo, do general chefe
do Estado-Maior do Exdrcito e da laculdade concedida no ne0 2 do
Despacho n." 8/A/AG/89/OC, de 3 de Marqo, do general ajudante-general, publicado no DR, 2.n SCrie, n." 134, de 14 de Junho de 1989,
subdelego no chefe da RepartiqIo de Sargentos desta DSP, coronel
de infantaria Joaquim Pires Antunes Rapoula, a compet&ncia que
me foi atribuida para a prltica de todos os actos respeitantes aos
assuntos a seguir discriminados:

-

1 ObtenqIo de pessoal -contratos ao abrigo do Decreto-Lei
n.O 316-A/76, de 29 de Abril; renovaqiio e desistsncia antes do prazo
estabelecido.
2 Movimentos de pessoal:

-

a) Colocaqiio, tranfersncia e diligsncia at6 ao posto de sargento-chefe, inclusive, desde que nIo haja determinaqiio especial
em contrttrio;
b) Trocas para efeitos de colocaqIo e prorrogaqIo de deslocamento at6 ao posto de sargento-chefe, inclusive;
C) Oferecimentos para efeitos de colocaq50 e autorizaqlo para
mudanqa de GMP, at6 ao posto de sargento-chefe,inclusive;
d) Pedidos de demora na apresentaqiio de sargentos de complement~.
3
4

-Promoqdes e graduaq6e.s at6 sargento-ajudante, inclusive.
-Mudanqas de situaflo:
a) HomologaqIo dos pareceres da JHI que niio envolvam
mudanqa de situaqiio;

b) Autorizaqiio para apresentaqiio h JHI.

-

5 - Licenqas e autorizaq6es autorizaqgo para matricula em
cursos civis, sem prejuizo para o serviso nem dispendio para a Fazenda Nacional.
6 Pessoal na reserva e na disponibilidade:

-

a) Requerimento de sargentos na situaqPo de reserva para continuarem na efectividade de serviqo, de acordo com as
normas em vigor ou para desistirem da continuidade na
efectividade antes do termo do prazo concedido;
b ) Transferencia de obrigaqdes militares de sargentos na disponibilidade.
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-Averbamentos e matricula:
a) Averbamento de cursos, de estlgios e de especialidades
normalizadas;
b) Averbamento de escolas de recrutas e de aumento de tempo
servipo;
c) Averbamentos e rectifica~8esrespeitantes a filhos, a mudanpa de nome e de estado.

8 -Diversos:
a) Assuntos relativos a auxiliados da ATFA;
b) Requerimentos solicitando certificados ou declarag6es.
Fica revogado o meu Despacho n.0 l/DP/89/SG,
Janeiro.

de 20 de

12 de Dezembro de 1989. - 0 Director do Servigo de Pessoal,
Eurico Antdnio Sales Grade, brigadeiro.

Despacho nP 15/DP/89/SG
Ao abrigo das disposigbes dos Decretos-Leis n.O-8 059 e 949176,
respectivamente de 23 de Novembro de 1967 e de 31 de Dezembro
de 1976, e do Despacho n.0 20189, de 3 de Margo, do general chefe
do Estado-Maior do Exercito e da faculdade concedida no nP 2 do
Despacho n.O 8/A/AG/89/OC, de 3 de Margo, do general ajudante-general, publicado no DR, 2." SBrie, n? 134, de 14 de Junho de 1989,
subdelego no chefe da Repartiglo de Recrutamento desta DSP,
coronel de artilharia Luis Filipe Godinho Bilro, a competEncia que
me foi atribuida para a prhtica de todos os actos respeitantes aos
assuntos a seguir discriminados:
1

-Obtengiio de pessoal:
d

Prestaglo de provas de classificapiio e selecpiio (CS) ou
inspecgiio em CCS ou JR diferente da que serve o DRM
de recenseamento;
b) Antecipaglo da prestaglo de provas de CS ou da inspecpiio;
C) Reinspecglo de mancebos, nos termos legais;
d ) Adiamento da presta~lode provas de CS de:
1) Residentes no estrangeiro anteriormente a 31 de De-

zembro do ano em que completam 19 anos de idade;
2) Residentes em Macau;
3) Alunos da Escola Profissional de Pesca de Lisboa;
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e) Transferencia para a Reserva da Marinha;
f ) Regularizaqiio da situaqiio militar de residentes no estrangeiro;
g) Adiamentos de incorporaqfio:
1) A cidadiio corn irmfio incorporado ou a incorporar no
mesmo ano;
2) Para doutoramento, at6 aos 30 anos de idade;
3) Por estudos no estrangeiro;
4) Por estudos religiosos;

h) Solicitaqfio de turno de incorpora~fio;
i) Solicitaqiio de convocaqiio para:
1) PrestaqFio de provas complementares para as tropas
especiais (comandos, plra-quedistas, fuzileiros);
2) Presta~fiode provas de pr6-selecqfio para a Armada;
j) SoIicitaqHo de incorporaqiio na Forqa Aerea;
1) Acesso ao CGM ou ao CEOM de recrutas integrados no

contingente geral ou no CGM e que reiinam condiqdes
para tal;
m) Dispensa do CGM ou a 1.0 parte do CEOM a ex-alunos
do CM e do IMPE;
11) Despacho de m6rito de processos de amparo respeitantes a
recrutas nfio incorporados.
Fica revogado o meu Despacho n.0 6/DP/87/SG, de 15 de Julho.

Despacho nP 16/DP/89/SG
Ao abrigo das disposiqdes dos Decretos-Leis n.~-8 059 e 949176,
respectivamente de 23 de Novembro de 1967 e de 31 de Dezembro
de 1976, e do Despacho n.0 20189, de 3 de Mar~o,do general chefe
do Estado-Maior do ExCrcito e da faculdade concedida no nP 2 do
Despacho n.0 8/A/AG/89/OC, de 3 de Marqo, do general ajudante-general, publicado no DR, 2.0 Sbrie, n.O 134, de 14 de Junho de 1989,
subdelego no chefe da Repartiqiio Geral desta DSI, coronel de infantaria J o d Pedro Mendes Franco do Carmo, a cornpetencia que me
foi atribuida para a prdtica de todos os actos respeitantes aos assuntos
a seguir discriminados:

-

-

1 Graduaqdes graduapfio de militares na situaqfio de reforma
extraordinlria at6 ao posto de sargento-ajudante, inclusive.
2 -Averbamentos -nos processos dos militares e do pessoal
inilitarizado na situa~fiode reforma.
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-Diversos:
a) Bilhetes de identidade, excepto de oficiais generais;
b) Credenciais, excepto de oficiais generais;
C ) Cartdes de identificaqiio;
d ) Autorizagiio para apresentaqiio A JHI de deficientes fisicos
para atribuiqiio ou modificaqiio de percentagem de invalidez;
a) Requerimentos solicitando certificados ou declaraqdes, excepto no que respeita a oficiais generais.

Fica revogado o meu Despacho n." 19/A/DP/87/SG, de 25 de
Setembro.

Despacho nP 17/DP/89/S(
Ao abrigo das disposiqdes dos Decretos-Leis n.05 48 059 e 949176,
respectivamente de 23 de Novembro de 1967 e de 31 de Dezembro
de 1976, e do Despacho n.O 20189, de 3 de Mar~o,do general chefe
do Estado-Maior do ExCrcito e da faculdade concedida no n.O 2 do
Despacho n.O 8/A/AG/89/OC, de 3 de Marqo, do general ajudante-general, publicado no DR, 2." SCrie, n.O 134, de 14 de Junho de 1989,
subdelego no chefe da Repartiqiio de Praqas, desta DSP, coronel de
infantaria Josb Medina Ramos, a cornpetencia que me foi atribufda
para a pr6tica de todos os actos respeitantes aos assuntos a seguir
discriminados:
1 - Obtenqiio de pessoal -contratos ao abrigo do Decreto-Lei
n.O 316-Al76, de 29 de Abril; renovaqgo e desistencia antes do prazo
estabelecido.
2 Movimentos de pessoal:
a) Distribuigiio e transferencia de praqas;
b ) Trocas e oferecimentos para efeitos de coloca@io;
C ) Pedidos de demora na apresentaqiio.

-

a) Homologaqiio dos pareceres da JHI que niio envolvam mudanga de situac$io;
b) AutorizaqBo para apresentaqiio B JHI.
4 - Licenqas e autorizaqdes:

a) Licenqa de ausencia para o estrangeiro a praqas na disponibilidade;
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b) Prorrogapiio de licen~ano estrangeiro a praGas com a situa950 militar regularizada.
5

-Pessoal na reserva e na disponibilidade:
a) Transferencia de obrigaq6es militares de praqas na disponibilidade;
6) Autoriza~iio de alistamento de praGas na disponibilidade
na GNR, na GF ou na PSP.

6

-Averbamento e matricula:
a) Averbamento de cursos, de estlgios e de especialidade
normalizados;
b) Averbamento de escolas de recrutas e de aumentos de tempo de servip;
c) Averbamentos e rectifica~ksrespeitantes a fiihos, a mudanw de nome e de estado.

7

-Diversos:
a) Assuntos relativos a auxiliados da ATFA;
b) Requerimentos solicitando certificados ou declara~ces.

Fica revogado o meu Despacho n.O 25/DP/87/SG, de 10 de
Novembro.
13 de Janeiro de 1990.- 0 Director do Servi~ode Pessoal,
Eurico Antbnio Sales Grade, brigadeiro.

(D.R., I1 SBrie, n.O 11, de 13Jan90.)

MINISTBRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior do Exdrcito
Despacho nP 97/89
Ao abrigo da autoriza~iioque me 6 conferida pel0 Despacho
n.O 103/MDN/87, de 17 de Agosto, do Ministro da Defesa Nacional,
subdelego no comandante da Zona Militar dos Aqores, brigadeiro
Rodolfo Ant6nio Cabrita Bacelar Begonha, a compet&nciapara licenciar obras em lreas na sua directa dependencia, sujeitas a servidiio
militar.
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26 de Setembro de 1989.- 0 Chefe do Estado-Maior do Ex&cito, Mdrio Firmino Miguel, general.

(D. R., I1 SBrie, n.O 20, de 24Jan90.)

Despacho n." 98/89
Ao abrigo da autoriza~loque me 6 conferida pelo Despacho
n.O 103/MDN/87, de 17 de Agosto, do Ministro da Defesa Nacional,
subdelego no comandante da Regilo Militar do Sul, general Adriano
Albuquerque Nogueira, a cornpetencia para licenciar obras em Clreas
na sua directa dependencia, sujeitas a servidlo militar.
26 de Setembro de 1989. - 0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Ma'rio Firmino Miguel, general.

(D.R., I1 SBrie, n.O 22, de 26Jan90.)

Despacho nP 99/89

-

1 Delego no comandante da Zona Militar dos Aqores, brigadeiro
Rodolfo Ant6nio Cabrita Bacelar Begonha a competBncia que me 6
conferida pel0 artigo 58.O do Regulamento da Lei do Serviqo Militar,
aprovado pel0 Decreto-Lei n." 463/88, de 15 de Dezembro, para
apreciar e decidir sobre os pedidos de justificaqlo de faltas B incorp o r a ~ l ona respectiva Area territorial.
2 -Fica o comandante da Zona Militar dos Agores autorizado
a subdelegar nos comandantes das unidades para os quais foram
convocados os recrutas a competCncia para decidir os pedidos de
justificaglo de faltas 21 incorporaglo, fundamentadas nos motivos
referidos no n.O 3 do artigo 28.O do Regulamento da Lei do Servi~o
Militar, corn excepglo da alinea i).
26 de Setembro de 1989.- 0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Ma'rio Firmino Miguel, general.

(D.R., I1 SBrie, nP 20, de 24Jan90.)
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Despacho nP 100/89
I -Delego no comandante da RegiFio Militar do Sul, general
Adriano de Albuquerque Nogueira, a competEncia que me 6
conferida pel0 artigo 58." do Regulamento da Lei do Serviqo Militar,
aprovado pel0 Decreto-Lei n.O 463/88, de 15 de Dezembro, para
apreciar e decidir sobre os pedidos de justificaqiio de faltas 21 incorporaqFio na respectiva Area territorial.
2 Fica o comandante da Regiiio Militar do Sul autorizado
a subdelegar nos comandantes das unidades para os quais foram
convocados os recrutas a competEncia para decidir os pedidos de
justificaqiio de faltas B incorporaq50, fundamentadas nos motivos
referidos no n.O 3 do artigo 28.O do Regulamento da Lei do Serviqo
Militar, com excepqiio da alinea i).

-

26 de Setembro de 1989.- 0 Chefe do Estado-Maior do Ex&cito, Mririo Firmino Migwl, general.

(D. R., I1 Sgrie, n.O 22, de 26Jan90.)

Despacho nP 2/90
Ao abrigo da autoriza~iioque me foi conferida pel0 nS0 2 do
Despacho n.O 97/MDN/87, de 17 de Agosto, do Ministro da Defesa
Nacional, subdelego no general Jose dos Santos Carreto Curto, director do Departamento de Operaqdes do Estado-Maior do Exgrcito, a
compet2ncia para autorizar despesas com obras e aquisigBes de bens
e servi~osnos seguintes montantes:

a) 12 500 0008, com cumprimento das formalidades legais;
b ) 6 250 000$, com dispensa de realizaqgo de concurso pdblico
ou limitado e de celebraqHo de contrato escrito.
4 de Janeiro de 1990. -0 Chefe do Estado-Maior do Exercito,
M k i o Firmino Miguel, general.

Despacho no03/90
Ao abrigo da autorizaqiio que me foi conferida pel0 n.O 2 do
Despacho n.O 97/MDN/87, de 17 de Agosto, do Ministro da Defesa
Nacional, subdelego no general Octiwio Gabriel Calderon de Cer-
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queira Rocha, quartel-mestre-general, as competbncias para autorizagHo de despesas que me foram delegadas no n.O 1 do mesmo despacho.
4 de Janeiro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior do Exercito,
Mhio Firmino Miguel, general.
(D.R., I1 Sbrie, n.O 20, de 24Jan90.)

MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL

Despacho UP 16/MDN/90
1 -Delego no Chefe do Estado-Maior-General das Forgas Armadas, general AntBnio da Silva Odrio Soares Carneiro:

a) Ao abrigo do disposto no artigo 23.O do Decreto-Lei
neO211/79, de 12 de Julho, a competencia para autorizar
despesas com base no disposto no artigo 20.0, n.O 1, alinea f), e n.O 2, alinea f), no artigo 21.O, alinea e), e no
artigo 22.O do Decreto-Lei n." 211179, de 12 de Julho,
corn as alterag6es introduzidas pelo Decreto-Lei n." 227/85,
de 4 de Julho;
b) A compet6ncia que me 6 conferida pel0 n.O 1 do artigo 50.O
do Decreto-Lei nP 344-A/83, de 25 de Julho, com a alterag50 introduzida pelo artigo l? do Decreto-Lei n.O 21/84,
de 14 de Janeiro, para autorizar, no Imbito do Estado-Maior-General das Forgas Armadas e dos demais organismos na sua directa dependencia deslocapBes em missHo
oficial ao estrangeiro, dentro dos limites mdximos anuais
fixados no Regime Cambial da AdministragHo Central;
C ) A compet6ncia que me 6 conferida pela alinea b) do n.O 1
do artigo 4.O do Decreto-Lei nP 136/87, de 19 de Margo,
para autorizar, no lmbito do Estado-Maior-General das
For~asArmadas e dos demais organismos na sua directa
dependbncia, despesas com encargos liquidlveis em moeda
estrangeira previstos no Regime Cambial da Administra~ i i 0Central;
d ) A competbncia que me 6 conferida pela alinea m) do n.O 2
do artigo 44.O da Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro, para
autorizar a realizagfio de exercicios conjuntos nacionais,
bem como a participagPo em exercicios combinados, no
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lmbito da OTAN ou fora dele, desde que uns e outros
decorrentes de programas estabelecidos;
e) A compet6ncia que me B conferida pela alinea n) do n.O 2
do artigo 44.0 da Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro, para
autorizar o licenciamento de obras em lreas sujeitas a
servidiio militar, na sua directa dependdncia.
f) A competdncia para atestar a natureza e utilizaglo exclusivamente militar do material de guerra importado, de acordo
com o n.O 3 do Despacho n." 6189-XI, de 9 de Fevereiro,
do Secretario de Estado dos Assuntos Fiscais.

-

2 Autorizo a subdelegaplo da competdncia referida nas alineas a) e f) do n.O 1 no Vice-Chefe do Estado-Maior-General das,
Forpas Armadas, nos oficiais generais adjuntos do Chefe do Estado-Maior-General das Forpas Armadas e nos demais oficiais generais
que, na directa dependencia do Chefe do Estado-Maior-General das
Forpas Armadas, desempenhem fung6es de comando, direcgiio ou
chefia.
5 de Janeiro de 1990. - 0 Ministro da Defesa Nacional, Carlos
Brito.

Despacho n.O 18/MDN/90

-

1 Delego no Chefe do Estado-Maior do E x h i t o , general Mlrio
Firmino Miguel:

a) A competencia, com poderes de subdelegaplo, para autorizar o licenciamento de obras em 6reas colocadas na sua
directa dependencia, sujeitas a servidlo militar, com base
no que disp6e a alinea n) do nS02 do artigo 44.O da Lei
nP 29/82, de 11 de Dezembro;
b) A competencia para autorizar a realizaglo de exercicios de
instruglo e preparaglo das forpas constantes dos planos
gerais do Exercito, com base no que disp6e a alinea m)
do n.O 2 do artigo 44.O da Lei n.O 29/82, referida na alinea
anterior;
c) A compet6ncia para autorizar despesas com base no disposto no artigo 20.O, n.O 1, alinea f), e n.O 2, alinea f), no
artigo 21.0, alinea e), e no artigo 22.O do Decreto-Lei
n.O 211/79, de 12 de Julho, na actual redacplo, tudo ao
abrigo do que disp6e o artigo 23.O daquele decreto-lei;
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d ) A competencia que me B conferida pel0 nP 1 do artigo 50.0
do Decreto-Lei n.O 344-A/83, de 25 de Julho, com a alteragiio introduzida pelo artigo 1.O do Decreto-Lei no021/84,
de 14 de Janeiro, para autorizar, no h b i t o do respectivo
departamento, deslocag6es em misslo oficial no estrangeiro,
dentro dos limites miurimos anuais fixados no Regime
Cambial da Adrninistra~loCentral;
e) A competencia que me 6 conferida pela alinea b) do n.O 1
do artigo 4P do Decreto-Lei n.O 136/87, de 19 de Margo,
para autorizar, no lmbito do respectivo departamento, despesas com encargos liquidlveis em moeda estrangeira previstos no Regime Cambial da Administragiio Central;
f) A competencia para atestar a natureza e utilizagiio exclusivamente militar do material de guerra importado, de
acordo corn o nP 3 do Despacho n.O 6/89-XI, de 9 de
Fevereiro, do Secrtlrio de Estado dos Assuntos Fiscais.

-

2 Autorizo a subdelega~lodas compet&nciasnas alineas c ) e j )
do ntimero anterior no Vice-Chefe do Estado-Maior do ExBrcito e nos
directores de departamento do mesmo Estado-Maior.
5 de Janeiro de 1990. -0 Ministro da Defesa Nacional, Carlos
Brito.
(D. R., I1 SBrie, n.O 24, de 29Jan90.)

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

Despacho nP 1/90
de 4 de Janeiro

Assunto: Abono de Alojamento a Dinheiro aos Alunos do ISM.
Atendendo B necessidade de actualizaglo do abono de alojamento
a dinheiro aos alunos do Instituto Superior Militar (ISM), que deve
ser feita anualmente, como prescreve o Despacho Conjunto A-371
/88-XI dos Ministros da Defesa Nacional e das Finangas;
Considerando que o referido abono, como igualmente estatui
aquele Despacho ndseu nP 1, alinea b), deve ser de montante igual
ao da dilria estabelecida nas tabelas das Messes de Sargentos da
Manutengiio Militar para os quartos simples com banho;
De harmonia corn as ditas tabelas a vigorarem para o corrente
ano a partir de 1 de Janeiro de 1990, aprovadas por meu despacho
de 20 de Novembro de 1989;
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Determino:
Que o abono em dinheiro aos alunos do Instituto Superior Militar, a quem nlo seja fornecido alojamento, seja desde 1 de Janeiro
de 1990, de 640t00 difirios.
0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Mdrio Firmino Miguel,
general.

Despacho nP 7/90
de 10 de Janeiro

Assunto: Curso de Estado-Maior de 1990/91.
Considerando a situaqlo de Oficiais das Armas e Serviqos do
ExCrcito oriundos da AM, habilitados com o CTEM e CEM;
Considerando os Quadros de Pessoal de Oficiais para 1990;
Considerando que as nomeag8es para o CEM, preferencialmente,
devem incidir em majores, cuja antiguidade permita o melhor aproveitamento, no serviqo de EM, nos vlrios niveis de Comando e
Direcqlo da estrutura do Exbrcito;
Considerando a conveni2ncia do Curso ser frequentado em proporqlo adequada, por Oficiais de todas as Armas e Serviqos;
Considerando que a ocupaqlo de vagas nlo preenchidas deve
obedecer a uma ordem sequencial racionalizada;
Determino:
1. Que a vagas destinadas ao ExCrcito para o CEM 90/91 sejam
distribuidas da seguinte forma:
Infantaria ............ 9 (nove)
Artilharia ............ 4 (quatro)
Cavalaria ............ 2 (duas)
Engenharia ............ 1 (uma)
Transmiss8es ......... 1 (uma)
SAM .................. 1 (uma)
SMat .................. 1 (uma)
TOTAL

......

19 (dezanove)

2. Que sejam nomeados os Majores das Armas e Sewiqos do

ExCrcito oriundos da AM, incluidos numa faixa de antiguidades compreendidas, entre 1 de Junho de 1986 e 50 de Setembro de 1988 (ambos inclusive).
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3. Que, na eventualidade de virem a surgir casos considerados
excepcionais, nlo incluidos no ntimero anterior, estes sejam
submetidos B consideraglo superior.
4. Que, no caso de n60 serem totalmente preenchidas, as vagas
revertam por ordem de prioridades, para a DAT, DSM,
DAI, DSAM, DAA, DAC e DAE.

0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Mdrio Firmino Miguel,
general.

Despacho nP 9/90

de 16 de Janeiro
Assunto: Dia Festivo da Brigada de Forgas Especiais.
Determino que o dia 15 de M a r ~ opasse a ser o aDia Festivo~
da Brigada de Forgas Especiais por corresponder 1 data da tomada
de Santarkm, no ano de 1147, por Mem Ramires, patron0 da Brigada.
0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Mdrio Firmino Miguel,
general.

Despacho nP 10/90

de 17 de Janeiro
Assunto: Participaglo dos Oficiais Tirocinantes e dos Sargentos-Alunos da 2." Parte/CFS no CFP.
Considerando que as alterag6es ocorridas nos turnos de incorporag8o em 1990, terlo implicag6es na articulag80 dos tirocinios do
QP (TPO e CFS/2." Parte);
Considerando que a reduglo dos efectivos do SEN ird dificultar,
ao nivel das Escolas PrAticas das Arrnas e Servigos, a distribuiglo
racional dos tirocinantes por pelot6es de instru~Slo;
Considerando haver inconveniente na participaglo dos tirocinantes no COM e CSM, dada a falta de experiencia para assumirem as
responsabilidades de instru~loque tais cursos envolvem;
Considerando, por dltimo, que, para alCm das EP's, hd Unidades
com capacidade tkcnica para proporcionarem aos tirocinantes a par-
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ticipaqlo na instru$5o dum CFP nas melhores condiqdes.
Determino:
1. A partir do ano lectivo 89/90, inclusive, os instruendos do
TPO e CFS/~.UParte participarlo no 1.O Turno/CFP (especialidades do Grupo B) e respectiva EPQ, sendo para o
efeito distribuidos por Unidades seleccionadas pelas DA/DS,
incluindo as Escolas Prlticas.
2. No final do CFP os instruendos regressarlo Bs respectivas
EP's para completamento do ano lectivo.
3. Aos tirocinantes deverl ser atribuida somente uma informaqlo qualitativa, a enviar Bs EP's no final da ER, apoiada
por um juizo ampliativo, corn observaqlo dos factores de
apreciaqlo constantes dos anexos respectivos, do Regulamento
de Frequencia e Classificaqlo do TPO.
4. As DA/DS, em estreita coordenaqlo corn a AM e ESE, elucidarlo os Comandos das Unidades envolvidas quer quanto
aos pormenores de execuqlo de todo este processo, quer ainda
quanto B natureza especifica e importiincia do tirocinio (TPO
e CFS/2.a Parte), tendo em vista o melhor enquadramento e
acornpanhamento atento dos respectivos tirocinantes.

0 Chefe do Estado-Maior do ExBrcito, Mdrio Firmino Miguel,
general.
0 Chefe do Estado-Maior do Exdrcito

Mdrio Firmino Miguel, general
Estl conforme:

Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho, general

MINIST~RIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

ORDEM DO EXERCITO
I.. SERIE
N.? 2/28 D E FEVERElRO DE 1990
Publica-se ao Exbrcito o seguinte:

I -DECRETOSLEIS

MINISTIIRIO DA DEFESA NACIONAL
Decreto-Lei

n.O

42/90

de 8 de Fevereiro
0 Estatuto da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), aprovado pel0
Decreto-Lei n.O 36 612, de 24 de Novembro de 1947, j6 foi alterado
vkias vezes, pois o aumento de actividades e do nlimero de s6cios
veio dificultar o funcionamento dos seus 6rgPos estatutlrios.
0 presente diploma pretende, pois, adequar a constitui~Boe o
funcionamento do conselho fiscal da CVP ao seu actual desenvolvimento.
Assim:
Nos termos da alinea a) do n.O 1 do artigo 201." da Constitui@io,
o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.O - 1 -0 conselho fiscal da CNZ Vermelha Portuguesa
6 constituido por tr&s membros da sociedade, sendo o presidente
livremente escolhido pel0 Ministro da Defesa Nacional e os dois
vogais nomeados, pel0 period0 de seis anos, pelo conselho supremo
da mesma sociedade.
2 - Sempre que se verifique a impossibilidade de o conselho
supremo da Cruz Vermelha proceder B nomea~loprevista no ndmero
anterior, os vogais serPo livremente designados pelo Ministro da
Defesa Nacional.
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Art. 2.O Compete ao conselho fiscal da Cruz Vermelha Portuguesa:

a) Examinar e dar parecer sobre as contas anuais de gerencia
da comiss50 executiva antes do seu exame pelo conselho
supremo;
b) Fiscalizar todos os actos de admiiistrapiio realiiados pel0
conselho administrativo da Cruz Vermelha Portuguesa, na
sede ou nas delegaqdes, zelando pel0 cumprimento da lei;
c) Vigiar o cumprimento das disposiqks impostas por legadores
ou doadores em beneficio da Cruz Vermelha Portuguesa;
d ) Examinar, se necessiirio, a contabilidade e a escrita do conselho administrativo da sociedade;
e) Zelar pela aplicaqZio das normas relativas B fixa~liode quadros
e atribui~iiode vencirnentos ao pessoal remunerado ao servipo da Cruz Vermelha Portuguesa;
f i Examinar as contas de gerencia da secglio auxiliar feminina,
comisdes de socorros ou outras equivalentes que venham a
a ser constituidas.

Art. 3." Todas as r e f e r h i a s feitas no Decreto-Lei n.O 36 612,
de 24 de Novembro de 1947, ao Ministro da Guerra entendem-se
como reportadas ao Ministro da Defesa Nacional.
Art. 4P SZio revogados os artigos 17.O e 18P do Decreto-Lei n.O 36 612, de 24 de Novembro de 1947.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 7 de Dezembro de
1989. Anibal Antdnio Cavaco Silva -Eurico Silva Teixeira de
Melo -Miguel Jos.4 Ribeiro Cadilhe -Joao de Deus Rogado Salvador Pinheiro Jos.4 Antdnio da Silveira Godinho Josd Albino
da Silvsr Peneda.

-

-

-

Promulgado em 30 de Janeiro de 1990.
Publiquese.

0 Presidente da Repliblica, MARIO SOARES.
Referendado em 31 de Janeiro de 1990.

0 Primeiro-Ministro, Anibal Anfdnio Cavaco Silva.
(D. R., I Skrie, n.O 33, de 08Fev90.)
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MINISTBRIO DA JUSTICA
Decreto-Lei noa54/90
De 13 de Fevereiro
Visa o presente diploma, ao introduzir pequenos ajustamentos
no Cbdigo do Registo Civil, contribuir para a prossecuplo de objectivos que constituem hoje preocupac$io maior da Administraglo
Pcblica: simplificar, desburocratizar e modernizar os servipos.
Reservando-se para momento ulterior uma reformulaplo global,
desejlvel, do Cbdigo do Registo Civil, introduzem-se, desde jl, neste
C6digo pequenos acertos tornados indispenslveis.
Avulta, entre estes, a eliminaslo da causa da morte nos assentos
de 6bit0, em obediencia aos principios relativos h protecplo e respeito pela vida privada e familiar que informam o direito portugu&s.
Anota-se, por outro lado, que se aproveita a oportunidade para
legislar, em preceitos avulsos inseridos no presente diploma, em matiria de utilizaplo de telecbpia e de aplicaplo da informltica no vasto
dominio dos registos e do notariado, Brea cuja importlncia instrumental nunca 6 de mais salientar.
Importa ainda referir que com a alteraplo do n.O 2 do artigo 3.0
do Decreto-Lei n.0 145185, de 8 de Maio, deixam de ser devidas
quaisquer taxas pela utilizaqiio dos impressos usados pelos serviqos
dos registos e do notariado, passando esta a ser gratuita.
Uma medida desta natureza, tomada claramente no interesse do
utente dos servisos, permitirB reduzir o custo para o cidadiio da utiliza~Bodos iniimeros documentos emitidos pelos registos e notariado,
facilitando-lhe o acesso B informas80 disponivel.
Assim:
Nos termos da alinea a) do nP 1 do artigo 201." da Constituiplo,
o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.O 0 s artigos 129P, 234.0, 240.O, 257.O e 365.0 do Cddigo
do Registo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n? 51/78, de 30 de
Marpo, passam a ter seguinte redacplo:
Artigo 129."

[...I
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4 - ...............................................................................
5 -As alteraqbes de nome dos registados averbadas aos respectivos assentos de nascimento podem ser comunicadas ao Centro de
IdentificaqIo Civil e Criminal nos termos a estabelecer por despacho
do director-geral dos Registos e do Notariado.
Artigo 2 3 4 . O
1 - ...............................................................................
2 -0 auto, feito em duplicado, 6 lavrado em impress0 de mod e l ~fornecido pelos serviqos de safide competentes, devendo um dos
exemplares instruir a declaraqzo de 6bito e o outro ser remetido
pel0 autuante ao medico assistente do falecido, se o houver, ou 21
respectiva autoridade sanitiiria, a qual, em face dos elementos que
conseguir coligir, procurarii classificar a doenqa que deu causa morte
e passari5 o certificado de 6bito.
3 -0 certificado 6 remetido 21 conservat6ria que houver lavrado
o assento de 6bito.

Artigo 240.O

C.. .I
1 - ...............................................................................

b) 0 nome completo, sexo, idade, estado, naturalidade e dltima residgncia habitual do falecido;
0 nome completo dos pais do falecido;
d ) 0 nome completo do liltimo cbnjuge;
e) 0 cemiterio em que o falecido vai ser sepultado.
C)

Artigo 257.O

[...I

1

- ...............................................................................

1." SBrie

ORDEM DO EXERCITO N.O 2

33

2 -A Direcqlo-Geral dos Cuidados de Salide Primbios devem
ser comunicados os dbitos causados pelas doen~asinfecto-contagiosas
que, para o efeito, vierem a ser definidas por despacho do respectivo
director-geral.
3 ................................................................................
4
...............................................................................

-

Artigo 365.O

-

1 0 s funcionLios devem facultar o exame dos registos
aos servi~osde saiide competentes, a fim de estes extrairem
elementos para a organizaqlo de estatisticas.
2 - 0 exame dos registos para fins de investigaqlo pode ser
autorizado por despacho do director-geral dos Registos e do Notariado, a requerimento fundamentado dos interessados e desde
que se mostre assegurado o respeito da vida privada e familiar
das pessoas a quem respeitam.

Art. 2 . O - 1- Sempre que seja recusada a realiza~lo,nos termos
requeridos, de um act0 de registo civil, predial ou comercial corn fundamento em vicio de que enferrne titulo notarial, nlo tendo sido interposto recurso, assiste ao notiirio o direito de submeter a recusa B
apreciaqlo do Conselho TCcnico da Direc~Po-Geraldos Registos e do
Notariado para emissiio de parecer.
2 -Tendo sido interposto recurso hierlrquico da recusa a que se
refere o niimero anterior, o notlrio deve ser ouvido no respectivo
processo, sempre que possivel.
1- 0 s serviqos dos registos e do notariado podem
Art. 3:transmitir entre si documentos por meio de telecdpia, nos msmos
termos em que deles podem extrair certiddes, sendo reconhecida aos
documentos emitidos a forqa probatdria dos originais.
2 -0 s documentos directamente recebidos por meio de telecdpia nos serviqos dos registos e do notariado de qualquer servi~o
pdblico portuguds interno, consular ou do territdrio de Macau tem o
valor de certidlo dos respectivos originais, desde que estes se
encontrem arquivados no servi~oemitente e este seja repartiqlo
pliblica ou depositlrio pdblico autorizado.
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3 -0 s documentos transmitidos directamente por meio de telec6pia pelos operadores que prestem servigo piiblico de correios e
telecomunicapi5es aos servipos dos registos e do notariado ti?m o
valor de certidlo dos respectivos originais desde que:

a) 0 original do documento seja utilizado na pr6pria transmisslo, do que deverl ser feita menqIo nos termos indicados no
niimero seguinte;
b) 0 s operadores verifiquem, pelo documento exibido e a transmitir, que o respectivo original estd arquivado em repartiqlo piiblica ou depositado em arquivo piiblico autorizado,
menqlo essa que deve constar da respectiva requisiglo de
telec6pia e transmitida nos termos indicados no ndmero
seguinte.
4-Quando
no documento a transmitir por telecdpia estiver
aposto selo branco ou dele nlo resultarem os requisitos de certificaglo legalmente exigidos para as respectivas certidGes, devem a
referhcia Aquela aposiglo e estes requisitos constar de papel avulso
a transmitir na continuidade do documento.
5 - 0 s documentos recebidos por meio de telec6pia devem conter a data e ser assinados ou rubricados, por forma legivel, por
funcionBrio dos registos e do notariado competente para assinar
certid6es.
6 -Pela ernisslo, a pedido das partes, de documentos por telec6pia nos serviqos dos registos e do notariado 6 cobrado o emolumento fixado em tabela a aprovar por portaria do Ministro da Justipa.
Art. 4.O A informdtica pode ser utilizada para o tratamento de
dados relativos aos registos civil, predial, comercial, de autom6veis,
navios e aeronaves e ao notariado. dentro dos limites consentidos
pelas disposig6es constitucionais e legais em vigor.
Art. 5." 0 artigo 3.0 do Decreto-Lei n.O 145/85, de 8 de Maio,
passa a ter a segu&te redacglo:

-

Art. 3.0 - 1
......................................................
2- 0 s impressos usados pelos servipos dos registos e do
notariado
sPo aprovados por portaria do Ministro da Justi~a.
Art. 6.0 0 presente diploma entra em vigor no primeiro dia do
terceiro mes seguinte ao da sua publicagIo.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 18 de Janeiro de
1990. -Anibal Antdnio Cavaco Silva -Joaquim Fernando Nogueira
-Jodo Maria Leitdo & Oliveira Martins.
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Promulgado em 31 de Janeiro de 1990.

0 Presidente da Repliblica, M h o SOARES.

Referendado em 2 de Fevereiro de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antbnio Cavaco Silva.

(D. R., I SBrie, n.O 37, de 13Fev90.)

MINISTBRIO DA DEFESA NACIONAL
Decreto-Lei nP 57/90
de 14 de Fevereiro

0 Decreto-Lei n.O 184/89, de 2 de Junho, definiu os principios
gerais em mathria de emprego pdblico, remunerap6es e gestiio de
pessoal da funp8o pcblica, circunscrevendo-se nuclearmente B reforma do sistema retributivo, no sentido de h e devolver coerbncia e
de o dotar de equidade, quer no plano interno, quer no h b i t o do
mercado de emprego em geral.
Nos termos do n.O 2 do artigo 3." e do n.O 2 do artigo 16P daquele
diploma, e em consequencia do reconhecimento de realidades funcionais especificas, os militares dos tr&srarnos das forpas armadas siio
integrados em corpo especial. 0 seu modelo remuneratbrio, B seme
lhanpa dos demais corpos especiais, traduz-se na criapiio de solup6es
retributivas pr6prias, sem prejuizo dos principios gerais estabelecidos.
Nestes termos e de harmonia com o artigo 43.O do mencionado
Decreto-Lei n.O 184/89, hd que proceder ao desenvolvimento e regulamentap80 dos principios gerais nele contidos, designadamente em
mathria de sistema retributivo, tendo em conta, por urn lado, a definigiio de uma equilibrada estrutura indici6ria para os postos militares e, por outro, assegurar a sua indispenshel articulapiio e harmonizagiio com as restantes estruturas indicidrias especial e geral.
Deve assinalar-se que um primeiro passo nesta direcpiio foi jd
dado com a aprovapiio do Decreto-Lei nP 190/88, de 28 de Maio,
atravhs do qua1 se ensaiou uma primeira estrutura indexada de niveis
salariais e se procedeu h integra~iio num s6 dos suplementos por
comissSio de serviso militar e especial de servipo.
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0 diploma referido no parigrafo anterior, ao mesmo tempo que
consagrou aumentos reais significativos para os vencimentos militares,
incluia j6 solug6es que se inseriam de forma coerente na linha das
conclusdes do relat6rio da Comisslo para o Estudo do Sistema Retributivo da Funglo Pliblica, cujas propostas de medidas correctoras
viriam, aliiis, a estar na origem da aprovaglo do Decreto-Lei n.O 1841
189, de 2 de Junho.
A principal inovaplo do regime retributivo que agora se aprova da mesma forma, alids, que para os funciondrios civis e todos os
outros corpos especiais -consiste na possibilidade de progresslo de
vencimentos, independentemente de promoplo ao posto imediato. 0
desdobramento que assim se opera entre expectativas econ6micas e
de carreira permite melhores condigdes para a gestlo de pessoal e
quadros nas forgas armadas. Trata-se de mattrias que foram sendo
definidas, com oportunidade e paralelamente, no dmbito da prepara$50 dos novos estatutos militares.
A consideraglo sirnultiinea destes dois aspectos- carreira e sistema retributivo-permite
assegurar um conjunto de solu$des coerentes, que, inserindo-se na disciplina geral das remuneragdes dos
servidores do Estado, tem igualmente em conta as caracteristicas especificas da condiglo militar, tal como decorrem da Lei n.O 11/89,
de 1 de Junho, que aprovou as bases gerais do estauto da condiglo
militar.
No cumprimento dos principios subjacentes B reforma global do
sistema retributivo, a escala indicidria que agora se aprova integra
j l o suplemento criado pel0 Decreto-Lei n.O 190188, de 28 de Maio.
Refira-se que, de acordo com o predmbulo daquele diploma, se
trata de uma efectiva remuneraglo complementar, e nlo, propriamente,
de um suplemento. Nlo obstante, considerou-se haver justificaglo
suficiente para a previslo de um novo suplemento, sujeito embora
a legislaglo especifica.
Na linha dos principios gerais subjacentes B introduglo do novo
sistema retributivo, o presente diploma garante que da sua aplicaglo
nlo pode resultar, em caso algum, reduglo das remuneragdes efectivamente auferidas.
Assim:
No desenvolvimento do regime juridic0 estabelecido pel0 Decreto-Lei n.O 184/89, de 2 de Junho, conjugado com o Decreto-Lei n.O 353-A/89, de 16 de Outubro, e nos termos da alinea c) do
n.O 1 do artigo 201." da Constituiglo, o Governo decreta o seguinte:
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Disposiqks gerais

Principios comuns
Artigo

1.O

Object0 e ambit0

1 - 0 presente diploma estabelece o regime remuneratbrio aplictivel aos militares dos quadros permanentes (QP) e em regime-de
contrato (RC) dos trCs ramos das forqas armadas.
2 -0 disposto no presente diploma aplica-se tambim aos aspirantes a oficial e cadetes dos estabelecimentos militares de ensino
superior e aos alunos das escolas de formaglo de sargentos e pracas
destinados aos QP.

Artigo 2.O

Direito B remunera~iio
I - A remuneraqlo base 6 um abono mensal, divisivel, devido
aos militares na efectividade de serviqo.
2 - 0 abono previsto no ncmero anterior nlo C devido nas
situaq6es de ausCncia ilegitima, deserqlo, licenga registada e licensa
ilimitada.
3 - 0 direito B remuneraqlo reporta-se:
a)

A data do ingress0 no primeiro posto do respectivo quadro,
para os militares dos QP;

6 ) A data do inicio da prestaglo de servigo em RC, em conformidade com as normas estatuttirias especificamente aplictiveis;
c ) A data da incorporaqiio, nos casos previstos no n? 2 do
artigo 1.O

4 -A remuneraqlo 6 paga em 13 mensalidades, uma das quais
corresponde ao subsidio de Natal, havendo ainda direito a subsidio
de firias, nos termos da lei.
5 -0 direito B remuneraqlo extingue-se com a verificaqlo de
qualquer das causas que legalmente determinam a cessaqlo do vinculo Bs forqas armadas.
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Artigo 3 . O
Estrutura indiciitria
1-Para efeitos do disposto no presente diploma, consideram-se
escal6es as posip6es remuneratdrias criadas no h b i t o de cada posto.
2 -A remuneraplo base mensal correspondente a cada posto e
escallo 6 determinada atraves de uma escala remuneratdria, corn um
indice de referencia igual a 100.
3 -A fixasgo da remuneraplo base mensal correspondente ao
indice 100 e a sua actualizaplo anual constam de portaria conjunta
do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finansas.

Artigo 4P
Opqiio de remunerapiio
0 s mlitares dos QP que, nos termos estatutariamente aplichveis,
passem a exercer cargos ou a desempenhar funpdes em comisslo espe
cia1 ou a exercer cargos militares fora do Bmbito das forpas armadas
podem, a todo o tempo, optar pela manutenplo da remunerapgo a
que teriam direito caso tal modificasIo nlo se tivesse verificado.
SECCAO 11
Prestaq6es sociais, alimentagiio e fardamento
Artigo

5.O

Prestaq6es sociais
As prestapdes sociais slo constituidas por:
a) Abono de familia;

b) Prestapdes complementares de abono de familia;
Prestapdes de acpBo social complementar;
d ) Subsidio por morte.
C)

Artigo 6.O
Abono de familia e prestaq6es complementares
1 - 0 regime de abono de familia e prestap6es complementares
consta da lei geral.
2-Slo prestapdes complementares de abono de familia, sem
prejuizo de outras que venham a ser criadas por lei, as seguintes:
a) Subsidio de casamento;

b) Subsidio de nascimento;
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Subsidio de aleitaqb;
d ) Abono complementar a criangas e jovens deficientes;
e) Subsidio de educaqiio especial;
f) Subsidio mensal vitalicio;
g) Subsidio de funeral;
h) Subsidio por assitencia a terceira pessoa.
C)

Artigo 7.O
Outras preStag6eS sociais
0 regime das prestaqces de natureza social atribuida no h b i t o
da acqiio social complementar e do subsidio por morte consta da
lei geral.

Artigo 8.O
Alimentaglo e fardamento
0 s militares dos trQ ramos das for~asarmadas, quando na
efectividade de servi~o,t6m direito a abono de alimenthFlo, regra
geral em espCcie, e a abono de fardamento, cujos regimes constam de
legisla~iiopr6pria.

Suplementos
Artigo 9.O
Suplementos
1- Consideram-se suplementos os acr6scimos remunerat6rios decorrentes de particularidades especificas das fun~6esmilitares e da
forma de prestaglo de servi~oem que aquelas se materializam cujos
fundamentos obedeqam ao estabelecido nos n.Os 1 e 2 do artigo 19:
do Decreto-Lei n.O 184/89, de 2 de Junho, considerando-se extintos
todos os que niio se enquadrem nesta disposiqlo legal.
2 -Nos termos da alinea a) do n.O 1 do artigo 19P do Decreto-Lei n? 184189, de 2 de Junho, e com fundamento no regime especial
de presta~iiode trabalho, designadamente no 6nus e restriqces especificas da funqiio militar, 6 atribuido um suplemento de condi~lo
militar.
3 - 0 suplemento referido no ncmero anterior 6 abonado:

a) Aos militares do QP dos trCs ramos das f o r ~ a sarmadas em
efectividade de serviqo;
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b ) Aos militares em RC e, transitoriamente, aos postos militares em extinqiio, nos termos estatutlrios.
4 -0 suplemento de condiq8o militar 6 considerado para efeitos
de cllculo dos subsidios de ferias e de Natal.
5 - 0 montante do suplemento previsto no n." 2 6 fixado em
percentagem sobre a remuneraqiio base mensal auferida pelo militar,
com arredondamento para a centena de escudos imediatamnte superior, de acordo com o seguinte faseamento:
a) 5%, de 1 de Outubro de 1989 a 31 de Dezembro de 1990;
b) 7,5%, de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1991;
C) lo%, a partir de 1 de Janeiro de 1992.
6 -Para efeitos de remuneraqiio na reserva e pens6es de reforma, o suplemento de condiqiio militar tem caracteristicas de remuneraq8o principal, nos termos da alinea a) do n." 1 do artigo 47." do
Estatuto da Aposentaqiio.
7-Aos titulares dos cargos ou postos abaixo identificados siio
abonadas despesas de representaqiio, nos seguintes termos:

a) Chefe do Estado-Maior-General das Forqas Armadas, chefes dos estados-maiores dos trCs ramos, presidente do Supremo Tribunal Militar e Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forqas Armadas, no montante equivalente a
a 35% das respectivas remuneras8es base;
b) Almirantes da Armada e marechais, no montante equivalente a 10% da respectiva remuneraqiio base;
c) Oficiais generais de quatro estrelas no montante equivalente a 10% da respectiva remuneragiio base.
SECCAO IV
Descontos
Artigo 10."
Descontos
1- Sobre as remuneras6es dos militares incidem:

a) Descontos obrigat6rios;
b) Descontos facultativos.
2-SIo
legal.

descontos obrigat6rios os que resultarn de irnposislo

1
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3 - SIo descontos facultativos os que, sendo permitidos por lei,
carecem de autorizapiio expressa do titular do direito remunerapiio.
4- 0 s descontos s b efectuados, em regra, atravts de reten~Io
na fonte.

Artigo 11.O
Descontos obrigatdrios
1- SIo descontos obrigat6rios os seguintes:

a) Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS);

b) Quotas para pensdes de reforma e de sobreviv&ncia;
c) Desconto para os Servigos Sociais das Forgas Armadas e
Cofre de PrevidCncia das Forpas Armadas;
d) Imposto de selo.
e) Renda mensal das casas do Estado atribuidas aos militares;
f) Penhoras e pensdes resultantes de sentenga judicial.
2- 0 s descontos obrigat6rios para a Caixa Geral de Aposentap6es e Montepio dos Servidores do Estado incidem igualmente sobre
as subsidies de f6rias e de Natal.
3 - 0 regime dos descontos obrigat6rios consta de legislagBo
pr6pria.
Artigo 12.O
Descontos facultativos
SBo descontos facultativos, designadamente, os seguintes:

a) Quotizagdes para cofres de previdencia ou outras instituigSes afins;
b) Pr6mios dc seguros de vida, doenga ou acidentes pessoais,
complementos de reforma e planos de poupanpa-reforma.
CAPlTULO I1
Remunera~iiodos militares na situaqiio de activo
Artigo 13.O
Estrutura remuneratdria
1 - A estrtura remuneratbria dos militares dos QP e em RC
consta dos anexos I e I1 a este diploma, que dele fazem parte integrante.
2 - A remuneragHo base mensalt determinada pelo indice correspondente ao posto e escalIo em que o militar estii posicionado.
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3 -As remunerag6es dos aspirantes a oficial, dos cadetes dos
estabelecimentos militares de ensino superior e dos alunos das escolas de formapiio de sargentos e de pragas, destinados aos QP,
constam do anexo 111, que faz parte integrante do presente diploma.
4 - 0 Chefe do Estado-Maior-General das Forpas Armadas
(CEMGFA), os chefes dos estados-maiores dos ramos (CEMs), o
presidente do Supremo Tribunal Militar (PSTM) e o Vice-Chefe do
Estado-Maior-General das For~asArmadas (VCEMGFA) transitam
para o novo sistema retributivo de acordo com as seguintes regras:

a) At6 31 de Dezembro de 1990 o indice correspondente h
remunera~iio base mensal do CEMGFA 6 790 e o dos
CEMs, PSTM VCEMGFA 6 750;
b) Para o ano de 1991 aqueles indices siio actualizados,
respectivamente, para 910 e 860;
C) Para o ano de 1992 os mesmos indices slo actualizados,
respectivamente, para 1030 e 970;
d ) A partir de 1 de Janeiro de 1993 os valores dos indices
serlo definidos por portaria conjunta do Primeiro-Ministro
e do Ministro das Finangas.
5 - 0 indice correspondente B remuneraplo base mensal dos
almirantes da Armada e dos marechais 6 750.
6 - 0 s oficiais generais de quatro estrelas, quando exonerados
dos cargos, mant&m a remuneragiio base mensal do cargo em que se
encontravam investidos.
7 -A situa~iioprevista no ncmero anterior mant6m-se at6 que,
nos termos estatutariamente aplidveis, passem h reserva ou sejam
nomeados para cargo para o qual a lei exija o posto de almiiante
ou general de quatro estrelas ou para o exercicio de funp6es que, por
diploma legal, sejam considerados compativeis com esses postos.
Artigo 1 4 . O

1 -A promogiio do militar ao posto imediato t regulada de
harrnonia com as disposi~6esestatutBrias aplicsiveis e processa-se na
estrutura remuneratdria do seguinte modo:

a) Para o escalHo 1 do posto para o qual se faz a promoglo;
b) Para o escaliio a que na estrutura remuneratdria do posto
para o qual se faz a promoplo corresponde o indice superior mais aproximado, se o militar vier j6 auf.erindo remunerapiio base igual ou superior ao escallo 1;
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Para o escallio seguinte ao referido nas alineas anteriores,
se a remunera~loem caso de progress50 for superior.

2 - 0 s militares que sejam graduados em posto superior para o
desempenho de fun~6esindispensheis que n5o seja possivel prover
com militares do respectivo posto ou para outras situag6es de natureza
especifica t&m direito B remuneraqgo do posto em que foram graduados, sendo o escaliio no posto de graduaq5o fixado de acordo com
o critirio previsto no n.O 1.
3 - 0 s militares dos QP que no quadro de origem tenham posto
superior ao do ingresso em novo quadro especial s5o graduados no
posto que detdm e percebem a remuneraq50 do posto em que foram
graduados, sendo o escaliio no posto de gradua~iiofixado de acordo
com o crit6rio previsto no n.O 1.
4- 0 s militares graduados a que se refere o n.O 2 retomam a
remuneragiio do posto em que se encontram promovidos quando
cessar a graduagiio, sendo-lhes levado em conta o tempo de permandncia no posto em que estiverem graduados para efeitos de integralo em escal5o.

Artigo 15."
Progresslo

1 - 0 s militares do activo tdm direito 2 progress50 no posto,
a qua1 se traduz na mudan~ade escal50.
2 -A mudansa de escal5o depende, observadas as disposi~Bes
estatutiirias e regulamentares em vigor, da permandncia no escalgo
imediatamente anterior durante:
a) Dois anos, no primeiro escaliio;
b) Tr&s anos, nos restantes.
3 -Para efeitos de progresslo, a contagem de tempo de serviqo
6 suspensa quando existam razdes fundamentadas nas normas estatut6rias em vigor.
4 -Aos militares dos QP graduados nos termos do n.O 3 do
artigo 14." aplica-se o disposto nos nGmeros anteriores.
5 - 0 tempo de gradua~iioa que se refer.e o nP 2 do artigo 14."
nHo B levado em conta para efeitos de progresslo no posto de graduapiio.
6 -Aos militares que sejam graduados no posto a que j6 tenham
ascendido em regime de contrato, quando por ingresso nos QP lhes
2
corresponda posto inferior, aplica-se o regime previsto nos n.o",
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e 3, except0 durante o period0 de frequencia dos cursos para ingress0
liaqueles quadros, o qual nlo conta para efeitos de progresslo.
7 - 0 disposto nos n.OS 1, 2 e 3 6 aplicgvel aos militares na
reserva que, nos termos estatutdrios e regulamentares, sejam chamados B efectividade de servigo, enquanto se mantiverem nesta situagio.
Artigo 16."
Formdidades para a progresdo
1- A progresslo B automdtica e oficiosa.
2 - 0 direito B remunerag50 pelo escalfio superior verifica-se
no dia 1 do mgs seguinte ao do preenchimento dos requisitos enun-

ciados no artigo anterior, dependendo o seu abono da simples confirmagiio daqueles requisitos.
3 -Mensalmente, os servi~oscompetentes dos ramos promovem
a publica~lode listas dos oficiais, sargentos e pragas que progredirem
nos escaldes para efeitos de processamento dos abonos devidos.
4 -A progresslo niio carece de fiscalizagio privia do Tribunal
de Contas nem de publicaglo no Didrio da Repciblica.

Remuneraqao dos militares na situaqio de reserva
Artigo 17."
Forma de chlculo
1-A

remunera~fiodos militares na situa~lode reserva 6. igual

ii 36." parte da remuneragiio base mensal do respectivo posto, multi-

plicada pela express80 em anos do niimero de meses de serviqo contados para a reserva, o qual nfio pode ser superior a 36.
2 -A remunera~60base referida no niimero anterior acresce,
para efeitos de cilculo da remuneragHo de reserva, e nos termos da
alinea a) do n.O 1 do artigo 47." do Estatuto da AposentagHo, o montante do suplemento de condi~80militar sempre que a passagem B
situagiio de reserva se tenha verificado ou venha a verificar em
qualquer dos seguintes casos:
a) Por limite de idade, estabelecido para o respectivo posto;

b) Por parecer da competente junta hospitalar de inspecgio
que declare a incapacidade fisica para o servigo activo e
comprove que a incapacidade resulta de acidente ocor-
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rid0 em serviqo ou por motivo do mesmo ou de doenga
adquirida no servigo ou por rnotivo do mesmo;
C) Por declaraq60 do prdprio, apds completar 36 anos de tempo
de serviqo militar;
d ) Por declaraqlo do prdprio, sob proposta do chefe do estado-maior do ram0 respectivo, fundamentada em conveniencia
de servi~o,desde que tenha 20 ou mais anos de servipo
militar.
3 - A remunerapiio dos militares na situaq6o de reserva na efectividade de serviqo 6 igual P dos militares no activo do mesmo posto
e escallo.

Artigo 18.O

Contagem de tempo
1 - Todo o tempo de servi~oprestado na situaqPo de reserva
na efectividade de serviqo serl, no fim de cada ano, levado em conta
para efeito de melhoria da remuneraq60, at6 ao limite de 36 anos.
2 -Ngo serl contado, para efeitos de remunerap60 na reserva, o
tempo em que o militar tiver permanecido nas situaq6es de licenqas
sem vencimento ou outras pelas quais n60 tenha direito, de acordo
com o Estatuto, ao abono de remuneraq50 base.
3 -Nas situaqdes em que, nos termos estatutiirios, n l o haja
lugar P contagem do tempo de servi~omilitar este n6o serii igualmente levado em conta para os efeitos do nlimero anterior.

Artigo 19."

Actualiza~Ho
1 -As remuneraqces dos militares na situaqgo de reserva abrangidos pela previslo das alineas a) e c ) do naO2 do artigo 17." s l o
actualizadas, com dispensa de quaisquer formalidades, sempre que se
verifiquem alteraqdes das remunerapdes dos militares do mesmo posto
e escallo do activo, em percentagem igual e com efeitos reportados
P data da entrada em vigor das referidas alterapdes.
2 - As remunera~cesdos restantes militares na situaglo de reserva s l o actualizadas anualmente em igual proporqlo da actualiza~jiodo
indice 100 da escala indiciiiria.
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CAPITULO IV
Disposip6es finais e transitdrias
Artigo 20.O
Regime de transipiio
1 - A integraqlo na nova estrutura remuneratbria processa-se
de acordo com as seguintes regras:
a) No mesmo posto;
b ) Em escallo a que corresponda, na estrutura do posto, remuneraqlo igual ou, se n60 houver coinciddncia, no escalHo
imediatamente superior.
2 -A remuneraqlo a considerar para efeitos da transiqlo referida no n.O 1 6 a que resulta do valor correspondente B remuneraqlo
base decorrente do Decreto-Lei nS0 97/89, de 29 de Marso, actualizada a 1296, acrescida do montante do suplemento a que se refere
o artigo 2.O do Decreto-Lei n.O 190/88, de 28 de Maio, e das remuneraqdes acesdrias a que eventualmente haja direito.
3 -Constituem excepqiio Bs remuneraqdes acess6rias referidas no
nGmero anterior as que sejam consideradas suplementos nos termos
do Decreto-Lei n.O 184/89, de 2 de Junho, e do presente diploma, bem
como os acrkscimos de remuneraslo a que se refere o Decreto-Lei n.O 49 107, de 7 de Julho de 1969, cujas percentagens em vigor
se manterlo inalteriveis at6 B extinslo natural daqueles abonos.
4- Para efeitos do n.O 2, as remuneraqdes acesdrias de montante variiivel s60 fixadas no valor mCdio das remuneraqdes acessbrias ~ercebidasnos 12 meses imediatamente anteriores B data da
produqlo de efeitos deste diploma.
5 -0 regime de transiqlo previsto nos nlimeros anteriores
nplica-se tambgm aos militares-na reserva e aos deficientes das forqas
armadas.
Artigo 21 P
Formalidades da transipiio
1 - A integraqiio dos oficiais, sargentos e praqas nos escaldes
dos respectivos postos nlo depende de quaisquer formalidades.
2-Pelos
competentes servisos dos ramos das forqas armadas
serlo publicadas listas de transislo para a nova estrutura remuneratbria para conhecimento de todos os interessados.
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3 -Da integra~iiocabe reclamaq50 e recurso hier6rquic0, nos
termos estatutgrios em vigor.
4 -Das listas referidas no n.O 2 6 enviada cdpia h competente
delegaqlo da Direc~iio-Geralda Contabilidade Pliblica.

Artigo 22."
Diferencial de integragiio
1 - Sempre que necessgrio, serd criado um diferencial de integra~go,nos termos do n." 3 do artigo 39." do Decreto-Lei n." 1841
189, de 2 de Junho.
2 - 0 diferencial de integrag50 anual corresponde ao montante apurado nos termos do n." 4 do artigo 39." do Decreto-Lei n." 184/89, sendo abonado em 12 mensalidades.
3 - A absorqgo gradual do diferencial de integra~zona remunerag50 base 6 feita, em termos a definir anualmente, de acordo com
o n." 5 do artigo 39." do Decreto-Lei n." 184189.

Artigo 23."
Regime transitdrio dos suplementos
1 - E extinto o suplemento criado pelo artigo 2." do Decreto-Lei n." 190188, de 28 de Maio.
2 - 0 s subsidios, suplementos, gratificaqdes ou abonos anteriormente praticados identificados em lei especial como subsidios,
suplementos, gratificaqdes ou abonos de risco, penosidade, insalubridade, deslocaq5o em servi~o,despesas de representaqgo e subsidios
de deslocamento e de residencia mantern-se nos seus montantes actuais,
sujeitos 5 actualiza~iio,nos termos em que vem sendo feita.
3 - 0 previsto no niimero anterior vigorarl at6 h fixaqiio do
regime e condiqdes de atribuiqgo de cada suplemento em decreto-lei,
nos termos do artigo 19." do Decreto-Lei n.O 184189, de 2 de Junho.

Artigo 24."
Condicionamento da progressiio
1 -Sem prejuizo dos posicionamentos que resultarem das regras de transi~loe do disposto nos nfimeros seguintes, fica condicionada a progress50 nos escalBes at6 31 de Dezembro de 1991.
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2-A
calendariza~50do progressivo alargamento do desenvolvimento por escaldes obedece aos seguintes principios:
a) Em 1 de Julho de 1990 s5o desbloqueados os dois escal6es
seguintes ao escalHo de integrag50;
b) Em 1 de Janeiro de 1991 s5o desbloqueados mais dois
escal6es subsequentes;
C) Em 1 de Janeiro de 1992 sHo desbloqueados os restantes
escaldes.

3 - 0 desbloqueamento de escaldes aplica-se simultaneamente,
e nos mesmos termos, aos militares na situag5o de reserva.
4 - 0 ndmero de anos de servigo para integra~50nos escaldes
descongelados durante o periodo de transig5o bem como as regras
transit6rias sobre contagem de tempo de servigo para a progress20 siio
fixados em decreto remlamentar.
"
5 -Durante o periodo de condicionamento da progress50 15 facultada a reforma em escalPo imediatamente superior ao que resuItn
do condicionamento, desde que o militar a ele j h pudesse-ter ascendido de acordo com as nolmas dingmicas de progressio.

Artigo 25."
Salvaguarda de direitos
1 - 0 s actuais Chefes do Estado-Maior-General das F o r ~ a sArmadas, dos Estados-Maiores da Armada, do ExCrcito e da F o r ~ a
ABrea e Vice-Chefe do Estado-Maior-General das F o r ~ a sArmadas,
enquanto permanecerem nas actuais fungdes, poderHo optar por continuar a ser remunerados de acordo com a equiparag50 de vencimentos a que tinham direito ii data da sua nomea~5o.
2 -Da aplicaqIo do presente diploma n5o pode resultar reduqHo
das remuneraqdes efectivamente auferidas.

Artigo 26."
Generais de quatro estrelas

0 indice correspondente B remunerag50 base mensal dos almirantes e dos generais de quatro estrelas B 750.
Artigo 27."
Postos em extinpH0
0 s postos de primeiro-dispenseiro e grumete reconduzido, da
Marinha, de furriel, de primeiro-cab0 readmitido, segundo-cab0 readmitido e soldado readmitido, do ExBrcito e da Forga ABrea, primeiro-
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-cab0 contratado, segundo-cab0 contratado e soldado contratado, do
Exircito e da Forqa ACrea, actualmente em e x t i n ~ l o ,passam a ser
1,emunerados de acordo com o anexo IV a este decreto-lei, que dele
faz parte integrante.
Artigo 28.O
Regime de actualiiapiio das ajudas de custo
Por portaria conjunta dos Ministros da Defesa Nacional e das
Finanqas serlo fixados os montantes de ajudas de custo por deslocaqlo no territdrio nacional, a vigorar a partir de 1 de Janeiro de
1990, sujeitos ao principio da actualizaqIo anual, de harmonia com
os critirios adoptados pel0 Governo para a generalidade de Administ r a ~ l oPGblica.
Artigo 29."

0 disposto no presente decreto-lei prevalece sobre quaisquer
normais, gerais ou especiais, que contrariem este diploma.
Artigo 30."
P r o d u ~ l ode efeitos
1 - 0 presente diploma produz efeitos desde 1 de Outubro de
1989.
2 -As remuneraq6es fixadas para o primeiro period0 de aplicaqHo, ao abrigo da portaria mencionada no n.O 3 do artigo 3?, vigoram de 1 de Outubro de 1989 a 31 de Dezembro de 1990.
3 -A
extinqlo das diuturnidades dos militares produz efeitos
desde 1 de Outubro de 1989.
4 - A aplicaqlo do disposto no neU7 do artigo 15." produz
efeitos a partir da entrada em vigor das normas regulamentares
sobre chamada i efectividade de serviqo dos militares na situaqlo
de reserva.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de Dezembro
de 1989. -Anibal Antdnio Cavaco Silva -Eurico Silva Teixeira
de Me10 -Rui Carlos Alvarez Carp.
Promulgado em 24 de Janeiro de 1990.
Publique-se.

0 Presidente da Repliblica, MARIO SOARES.
Referendado em 24 de Janeiro de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antbnio Cavaco Silva.
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ANEXO I
Escala indiciiiria dos militares do QP das forpis armadas
EscalBes e indices
Postos

.
.
.
.
.
.
.
Vice-almirante/general ..................605 (630 665 0 5 0 ' 06 ~ 0 7
Contra-almirantelbrigadeiro ......... 530
1 25501 575
3 605
Capitgo-de-mar-e-guerra/coronel...... 430 450 480 510 0 0
0
Capitgo-de-fragataltenente-coronel... 370 380 395 410 425 440 0
Capitgo-tenentelmajor .................. 325 335 345 355 370 0 0
Primeiro-tenente/capitZo ............... 270 285 300 315 335 0 0
Segundo-tenenteltenente ............... 225 235 245 255 265 0 0
Guarda-marinha/subtenente/alferes 195 205 215 255 0 0 0
Sargento-mor .............................. 260 270 285 305 0 0 0
Sargento-chefe ........................... 230 240 250 260 0 0 0
Sargento-ajudante ........................ 180 190 200 210 220 235 0
Primeiro-sargento ........................ 165 170 175 185 195 205
0
Segundo-sargento ........................145 150 160 170 180 190 0
Cabo da Armadalcabo de secgIo ... 130 135 145 155 165 175 185
Primeiro-marinheiro/cabo-adjunto ... 100 105 110 120 130 140 150

ANEXO I1
Escala indiciiiria dos militares das forqas armadas em RC
Escala indiciaria
Postos

.

1 ' 2 ' 3

4

5

.
.
.
.
.

CapitIo ................................................ 270
Tenente ............................................... 225
Alferes ................................................ 195
Primeiro-sargento ................................... 165
Segundo-sargento .................................... 145
Furriel ................................................ 130
Primeiro-marinheiro/cabo-adjunto............... 100
Segundo-marinheiro/primeiro-cab0 RC ...... 55

285
235 245
205 215
150
135
105
65

160
145
110 120 130
75 90
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ANEXO I11
RemuneraqBes a que se refere o n.O 3 do artigo 13P

I

Postos

Escala remunerat6ria

Aspirante a oficial tirocinado ... lndice 85.
Cadetes alunos:
1.O ano ........................... 20% de aspirante
tirocinado.
2.O ano ........................... 25% de aspirante
tirocinado.
3P ano ........................... 30% de aspirante
tirocinado.
4.O ano ........................... 40% de aspirante
tirocinado.

a oficial

a oficial
a oficial
a oficial

1

Furriel aluno ........................ f ndice 80.
Segundo-grumete aluno ............ 15% de furriel aluno.

I

ANEXO IV
Escala indiciitria dos postos militares em extinqiio
Escala indiciiiria
Postos

Primeiro-despenseiro ..............................
Furriel ................................................
Prirneiro-cab0 readmitido ........................
Segundo-cab0 RD/grumete reconduzido ......
Soldado readmitido .................................
Prapas contratadas -primeiro-cabo, segundo-cab0 e soldado.

(D.R., I SBrie, n.O 38, de 14Fev90.)

.

1

2

3

4

5

145
130
100
90
85
55

150
135
105
95
90
65

160
145
110
100
95
75

170
155
120
110
100
90

180
165
130
120
110
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Decreto-Lei

n.O
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62/90

de 20 de Fevereiro
Considerando que o cargo de comandante do Coltgio de Defesa
OTAN C um cargo militar internacional que pode ser preenchido
por um oficial general de tr&s estrelas de qualquer pais membro da
Organiza~iiodo Tratado do Atldntico Norte (OTAN), sendo da responsabilidade desse pais a constitui~lode urn nccleo de elementos
destinado a coadjuvar o titular daquele lugar na coordenaqiio da gestiio di6ria das actividades academicas e tarefas associadas na lrea
protocolar e social;
Considerando que, pela primeira vez, recaiu em Portugal a
escolha do oficial que iri comandar aquele ColCgio por urn period0
de tres anos;
Considerando, por esse facto, a necessidade de criar uma Miss50
Militar junto do Coltgio de Defesa OTAN e enquadr6-la no Lmbito
do Decreto-Lei n.O 233/81, de 1 de Agosto:
Assim:
Nos terrnos da alinea a) do n.O 1 do artigo 201.O da Constitui~Ho,
o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.O 0 artigo 1." do Decreto-Lei n.O 233/81, de 1 de Agosto, passa a ter a seguinte redac~iio:
Artigo 1."

- 1 - ......................................................

f) ........................................................................
g) ........................................................................
h ) Miss50 Militar junto do Colegio de Defesa OTAN, en1
Roma.

5

- .........................................................................

Art. 2.O A Missiio Militar junto do Coltgio de Defesa OTAN
funcionari sempre que o comandante do Coltgio de Defesa OTAN
seja urn oficial portugu&s.
Art. 3.0 0 quadro de pessoal da Missiio tem a composiqiio constante do mapa anexo ao presente diploma, que dele faz parte integrante.

1
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Art. 4."- 1 - A Miss80 C chefiada pel0 oficial portuguCs que
exercer o cargo de comandante do ColCgio de Defesa OTAN e que
terd a equiparagzo correspondente B categoria de embaixador.
2 - 0 chefe do Gabinete do Comandante do ColCgio de Defesa
OTAN 6 equiparado a conselheiro de embaixada.
Art. 5." A MissIo dispde, alCm dos titulares dos cargos previstos
no respectivo quadro, do pessoal assalariado que for indispenslvel
para o bom funcionamento dos servi~os.
Art. 6.O - 1- As remuneraqdes adicionais, abonos para despesas
de instalagHo individual, transporte, seguro e embalagem de m6veis
e bagagens e despesas eventuais, no caso de os titulares dos lugares
de secretlrio pessoal e de auxiliar-cozinheiro serem civis, s5o iguais
aos estabelecidos, respectivamente, para c a p i t b e primeiro-cabo,
para efeito da aplicaglo do estipulado nos n.OS 1 e 2 do artigo 8."
do Decreto-Lei n.O 56/81, de 31 de Margo.
2-No
caso de os titulares dos cargos previstos no nlimero
anterior terem a qualidade de funciondrios, mant&m o direito B
remunera~loinerente ao lugar de origem.
Art. 7.0 A d u r a ~ l odas comissdes do pessoal civil abrangido por
este diploma t de trCs anos.
Art. 8." No caso de ser indispensavel contratar pessoal nIo vinculado B f u n ~ i i optiblica para prestar servigo na MissIo, os contratos
seguirlo o regime estabelecido no Decreto-Lei n.O 427189, de 7 de
Dezembro.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 18 de Janeiro
de 1990. -A~zibal Antdnio Cavaco Silvn -Carlos EugBnio Pereira
de Brito - Luis Miguel Cor~ceiroPizarro Beleza -Iosb Manuel Duriio
Bc~rroso.
Promulgado em 6 de Fevereiro de 1990.

0 Presidente da Repliblica, MARIO SOARES.

Referendado em 8 de Fevereiro de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antbnio Cavaco Silva.
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-DECRETOS REGULAMENTARES

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
Decreto Regulamentar n.O 4/90
de 8 de Fevereiro
Considerando que n60 se encontra ainda concluido o plano de
construq6o do novo quartel de Faro e havendo necessidade de manler
as 1imitaqSes estabelecidas pel0 Decreto Regulamentar n.O 50187, de
31 de Julho, relativamente As itreas pr6ximas dos terrenos destinados
Bquela construq60:
Ao abrigo do disposto no artigo 9." do Decreto-Lei n? 794176,
de 5 de Novembro, e nos termos da alinea c) do artigo 202." da Constituiq60, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.O fi prorrogado por um ano o prazo estabelecido pelo
Decreto Regulamentar nP 50187, de 31 de Julho.
Art. 2.O 0 presente diploma produz efeitos desde 5 de Agosto
de 1989.
PresidCncia do Conselho de Ministros, 3 de Janeiro de 1990.

Anibal Antdnio Cavaco Silva- Errrico Silva Teixeira de Melo
Francisco Valente de Oliveira.

- Luis

Promulgado em 30 de Janeiro de 1990.
Publique-se.
0 Presidente da Repfiblica,

MARIOSOARES.

Referendado em 31 de Janeiro de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.

(D.R., I SBrie, n.O 33, de 08Fev90.)

MINISTER10 DAS FINANCAS
Decreto Regulamentar n." 5/90
de 22 de Fevereiro
As alteraq6es introduzidas no C6digo do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares para vigorarem a partir de 1 de
Taneiro de 1990, nomeadamente a actualizaqIo da dedugzo espe-

56

ORDEM DO EXBRClTO N." 2

1

." Stric

cifica aos rendimento do trabalho dependente, bem como dos abatimentos ao rendimento liquid0 total e das deduqdes pessoais B colecta,
impdem a publicaqlo de novas fdrmulas e de tabelas priiticas de retenqiio actualizadas.
Continuando a ser assumidos, em mat6ria de retenqlo na fonte,
os objectivos enunciados no prefimbulo do Decreto Regulamentar
n.O 43-A/88, de 9 de Dezembro, designadamente o de aproximar o
montante da retenqlo ao impost0 devido a final, aproveita-se para
dotar o novo diploma regulamentar de uma nova estrutura que possibilita a consagraqlo legal de todas as normas dirigidas ao adequado
cumprimento da obrigaqlo de retenqlo.
Procede-se ainda B regulamentaqiio das retenqdes que, nos termos
do artigo 94." d o C6digo do IRS, devem ser efectuadas sobre o rendimento das categorias B, E e F, tendo em conta tambCm os beneficios directamente aplicheis constantes do Estatuto dos Beneficios
Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 215189, de 1 de Julho.
Finalmente, importa fazer refergncia 2 inovaqlo que constitui a
aprovaqlo de tabelas prhticas de retenqlo sobre rendimentos de trabalho dependente auferidos por titulares deficientes com grau de invalidez permanente igual ou superior a 6055, evitando-se, deste modo, na
maioria dos casos, o recurso 2s fdrmulas para a determina~loda
retenqlo a efectuar.
Assim:
Ao abrigo do disposto nos n.OS 1 e 4 do artigo 92.O do C6digo do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e nos termos da
alinea c) do artigo 202." da Constituiqlo, o Governo decreta o seguinte:

Retengiio de IRS sobre remunerac6es
do trabalho dependente
Artigo 1."
Principios gerais
1 -No apuramento do IRS a reter sobre remunera~desfixas ou
fixas e variiveis do trabalho dependente, pagas ou colocadas B disposiqlo dos respectivos titulares, ter-se-lo em conta:

a) A deduqIo especifica aos rendimentos da categoria A prevista no artigo 25." do C6digo do IRS;

1
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b) 0 s abatimentos minimos garantidos ao rendimento liquid0
total, nos termos do n.O 3 do artigo 55." do Cddigo do IRS;
C) As dedug8es B colecta previstas no n.O 1 do artigo 80." do
C6digo d o IRS;
d ) A s i t u a ~ l opessoal e familiar dos sujeitos passivos.
2 -A retenglo de IRS seri efectuada mediante a aplicaqlo de
fdrmulas de retenplo.
3 -As fdrmulas de r e t e n ~ l oa que se refere o nGmero anterior
podem ser substituidas pelas tabelas priticas publicadas em anexo, nos
casos expressamente previstos.

Artigo 2.0
Situa~iiopessoal e familiar
1-A aplicaplo das fdrmulas previstas no n.O 2 do artigo 1.0
tem em consideraglo a situagiio pessoal e familiar dos sujeitos passivos.
2-As
f6rmulas respeitantes a ccN5o casado, siio aplicadas Bs
remuneragdes auferidas por titulares solteiros, viGvos, divorciados ou
separados judicialmente de pessoas e bens ou que, sendo casados e
separados de facto, exergam a o p ~ i i oa que se refere o n.O 2 do
artigo 59: do C6digo d o IRS.
3 -As fbmulas respeitantes a cccasado Gnico titular, s l o aplicadas i s remuneragdes auferidas por titulares casados e nHo separados judicialmente de pessoas e bens quando:
n) Apenas urn dos ccinjuges aufira rendimentos englobfiveis ou,

auferindo-os ambos, o rendimento de um deles seja igual
ou superior a 95% do rendimento a englobar;
6) Auferindo ambos os c6njugcs rendimentos da categoria A,
aquele que auferir maior rendirnento desta categoria opte
pela r e t e n ~ l osegundo a s i t u a ~ l ode ccCasado Gnico titular,,,
independentemente da titularidade de outros rendimentos;
C) Um dos cBnjuges auferir rendimentos da categoria A e o
outro auferir rendimentos da categoria H at6 ao montante
de 500 000$00, ainda que o primeiro aufira tamb6m rendimentos da categoria H at6 ao mesmo limite.
4- As fdrmulas respeitantes a uCasado dois titulares,, s l o aplicadas i s remunera~desauferidas por sujeitos passivos casados e n l o
separados judicialmente de pessoas e bens quando n l o se verifique
nenhuma das situagdes previstas no nGmero anterior.
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Artigo 3."
Ambito de aplica~fodas f6rmulas mensais
1 -A retenslo de IRS mediante ap1icac;lo das fdrmulas 6 efectuada sobre as remunerapBes mensalmente pagas ou postas h disposiqlo dos respectivos titulares.
2 Considera-se remunerapiio mensal o montante pago a titulo
de remuneraglo fixa, acrescido de quaisquer outras importfincias
que tenham a natureza de rendimentos do trabalho dependente, tal
como slo definidos no artigo 2." do C6digo do IRS, pagas ou colocadas h disposiqlo do seu titular no mesmo periodo, ainda que respeitantes a meses anteriores.
3 - 0 s subsidios de fBrias e de Natal d o seinpre object0 de
retenplo autbnoma, nlo podendo, para c6lculo do imposto a reter,
ser adicionados hs remunera~8es dos meses em que s60 pagos ou
postos B disposi~lo.
4-Quando
os subsidios de f6rias e de Natal forem pagos
fraccionadamente, reter-se-6, em cada pagamento, a parte proporcional do imposto calculado nos termos do niimero anterior para o
total daqueles subsidios.

-

Artigo 4.0
Regularizagiio anual mediante as f6rmulas
1 -No dltimo periodo de retensgo anual serl efectuada a regularizaplo do imposto retido durante o ano mediante a aplicaplo das
fdrmulas anuais.
2 - A regularizapiio consiste no apuramento do imposto a reter
ou a devolver no dltimo periodo de retenplo anual, sendo calculado
pela diferensa entre o montante anual do imposto devido de harmonia com a fdrmula anual e o que j l tiver sido retido.
3 -Considera-se remuneraqlo anual a totalidade dos rendimentos do trabalho dependente, tal como slo definidos no artigo 2.O
do Cddigo do IRS, pagos ou colocados B disposigiio do respectivo
titular por cada entidade pagadora.
4 - A regulariza~lo a que se refere o n.O 1 n60 poderl ser
efectuada quando:

a) No decurso do ano tiver ocorrido alteraglo no estado civil
do titular de rendimentos ou na respectiva titularidade;
b ) 0 vinculo juridico-laboral entre a entidade retentora e o
sujeito passivo se constitua ou se extinga apbs o inicio
do ano civil.

ORDEM DO EXERCITO N." 2

1.' SCrie

59

5 -Nos casos previstos no nlirnero anterior, a reten~iiorespeitante ao liltirno period0 anual de retengiio sera efectuada pela aplicaplo da f6rrnula mensal.
Artigo 5.O

F6rmulas mensais
1 -As

f6rmulas de retenslo mensal sHo as seguintes:

a) ccNiio casadon:
(RmX 14-DR-52
500$)X Tx-Pa-DC
14
6 ) ctCasado iinico titular,:

C ) cccasado dois titularesn:

2 - Quando se trate de titulares de rendirnentos corn deficihcia
que lhes confira urn grau de invalidez perrnanente igual ou superior
a 60%, as f6rmulas de retenqlo rnensal siio as seguintes:
a) uNHo casadon:

(RmX 0,5 X 14-DR-52

500$) X Tx-Pa-DC
14

b) <&asado linico titular,:

F

--

,

C)

crCasado dois titularesn:

(RmX 0,5 X 14-DR-80

0006)X Tx-Pa-DC
14

3 -As
siglas utilizadas nas f6rmulas previstas nos ndmeros
anteriores tern o seguinte significado:

Rm=remuneraqHo mensal, tal corno 6 definida no n.O 2 do artigo 3.0;
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DR = dedusio especifica ao rendimento do trabalho dependente que toma os seguintes valores consoante os casos:

65% de RmX14, at6 ao limite de 300 0006, para os
titulares referidos no n." 1, ou o total dos descontos
obrigat6rios para regimes de protecgo social, quando
superior;
65% de RmX14, at6 ao limite de 450 0008, para os
titulares referidos no n." 2, ou o total dos descontos
obrigatcirios para regimes de protecqlo social, quando superior;
0 produto da contribuiqio mensal obrigat6ria para os
regimes de protecqio social pelo factor 14, para os
titulares referidos nos n.OS 1 e 2 que estejam nas
condiqdes previstas no n." 4 do artigo 25." do C6digo do IRS;
Ts=tasa de tributa~iio a aplicar ao rendimento colectbvel,
determinada nos termos da tabela pr6tica de taxas; o
rendimento colect6vel 6 o resultado da expresslo contida entre parkntesis curvos (...) em cada uma das f6rmulas;
Pa=parcela a abater, determinada nos termos da tabela prdtica de taxas;
DC=dedugio Zi colecta, que corresponde B deduqfio prevista
por cada titular no n.O 1 do artigo 80." do Cddigo do IRS,
acrescentando-lhe, quando for caso disso, a dedug8o por
cada dependente que deva integrar o agregado familiar,
com as seguintes especificasbes:
Tratando-se de sujeitos passivos na situaqio de aNBo
casado* e ccCasado dois titularesa, a deduqio pelo
titular 6 de 23 000$;
Tratando-se de sujeitos passivos na situaqio de cecasado iinico titulars, a deduqBo por ambos os c8njuges 6 de 34 000$;
A deducio correspondente aos dependcntes 6 de
12 000$ por cada urn nas situaqdes de aNlo casado,
e cccasado iinico titular, e de 60006 por cada urn
e por cada titular de rendimentos na situaqio de
cecasados dois titularesn;
A deduqlo B colecta por cada titular do respectivo
direito que seja deficiente com grau de invalidcz
permanente igual ou superior a 60% C elevada em
todos os casos em 50%.
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6.O

F6rmulas anuais
1 -As

fdrmulas de regularizagtio anual stio as seguintes:

b) uCasado rinico titularu:

C)

uCasado dois titulares*:

2 -Quando se trate de titulares de rendimentos com deficiencia
que lhes confira urn grau de invalidez permanente igual ou superior
a 60%, as f6rmulas de regulariza~50anual slo as seguintes:
a) aNIo casadox

b) cccasado Gnico titular,:

C)

ccCasado dois titularesu:
( R X 0,5-DR-80

000d) X Tx-Pa-DC

3 -As siglas utilizadas nas fdrmulas previstas nos n b e r o s anteriores tCm o seguinte significado:

R=remunera@io anual, tal como 6 definida no n.O 3 do
artigo 4P;
DR=dedugtio especifica aos rendimentos do trabalho dependente, que toma os seguintes valores, consoante os casos:
65% de R, at6 ao limite de 300 000$, para os titulares referidos no n.O 1, ou o total dos descontos
obrigatdrios para regimes de protecplo social,
quando superior;
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65% de R, at6 ao limite de 450 000$, para os titularcs
referidos no n.0 2, ou o total dos descontos obrigatdrios para regimes de protecpfio social, quando
superior;
0 montante anual das contribuipdes obrigatdrias para
regimes de protecplo social para os titulares referidos nos n.OS 1 e 2 que estejam nas condipties prcvistas no n." 4 do artigo 25.O do Cddigo do IRS.

Tx, Pa e DC tCm o mesmo significado e assumem os valores
enunciados no n.0 3 do artigo 5.O
Artigo 7.O
Procedimentos especiais na retenplo mensal

-

I
Tratando-se da retenplo a efectuar a sujeitos passivos rcferidos no nP 4 do artigo 25.O do Cddigo do IRS, o factor 14 constante das fdrmulas mensais pode ser alterado para o niimero de remunerapdes efectivamente pagas ou colocadas B sua disposicfio durante
o ano, nlo podendo o mesmo ser inferior a 12.
2 Quando sejam pagos ou colocados B disposipfio do respectivo
titular rendimentos do trabalho dependente em resultado de sentenpa
judicial, de acordo devidamente homologado em process0 judicial
ou de situapiio de sallrios em atraso, born como os devidos em funplo
de actualizapdes salariais, promopdes, reclassificapties, reestruturagBes e outros de identica natureza, quando quaisquer deles devam ser
imputados a anos anteriores, a entidade pagadora deverl proceder
B retenglo autdnoma do imposto, utilizando, para o efeito, as fdrlnulas enunciadas no artigo 6.O, que serlo aplicadas tantas vezes
quantos os anos, ou fracplio, a que os rendimentos respeitem, sen1
prejuizo da oppfio pel0 reporte legalmente permitido.
3 -Quando os rendimentos a que se refere o niimero anterior
forem pagos ou colocados B disposiglo do seu titular no ano a que
respeitem, o respectivo montante serl adicionado hs remunerapGes,
havendo-as, do mCs ou meses a que devam scr imputadas, recalculando-se o imposto em funpfio daquele somatdrio e retendo-se apenas a
diferenpa entre o imposto assirn calculado e o que eventualmente
tenha sido jti retido com referCncia ao mesmo mCs.
4 - Sempre que se verifiquem incorrecpdes nos montantes retidos
sobre remunerapdes do trabalho dependente devidas a erros imputiveis
h entidade pagadora, a correcpfio deve ser efectuada na primeira reten$50 a que deva proceder-se apds a detecpgo do erro, sem, porbm.
ultrapassar o tiltilno period0 de retengfio anual.

-
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5 - 0 montante apurado mediante a aplicaglo das fdrmulas seri
sempre arredondado para a dezena de escudos imediatamente inferior.

Artigo 8."
Tabelas prdticas de reten~iio
1 -Em substituiglo das f6rmulas previstas nos artigos 5.O e 6 . O ,
podem ser utilizadas as tabelas priticas de reten~lona fonte a que se
refere o n? 3 do artigo 1.O
2 - 0 iimbito de aplicaglo das tabelas de retengHo 6 o seguinte:
a) Tabela I, mensal, aplicivel 5s remuneragdes do trabalho
dependente auferidas por titulares nHo deficientes, at6 ao
montante de 310 000QS;
b) Tabela 11, anual, aplicivel Bs remuneras6es do trabalho
dependente auferidas por titulares nlo deficientes, at6 ao
montante de 2 700 000$;
C ) Tabela 111, mensal, aplic6vel Bs remuneragdes do trabalho
dependente auferidas por titulares portadores de deficisncia
que lhes confira um grau de invalidez permanente igual ou
superior a 60%, at6 ao montante de 310 000$;
d ) Tabela IV, anual, aplicivel Bs remuneragBes do trabalho
dependente auferidas por titulares portadores de deficisncia
que lhes confira um grau de invalidez permanente igual ou
superior a 60%, at6 ao montante de 2 700 000$.
3 -As tabelas a que se refere o ncmero anterior podem ser
utilizadas em substitui@io das f6rmulas sempre que:
a) 0 s montantes pagos ou colocados h disposigiio dos respectivos titulares excedam os limites miximos nelas previstos;
b) 0 s rendimentos sejam auferidos por titulares abrangidos
pelo disposto no nu04 do artigo 25? do C6digo do IRS;
c ) Tratando-se de reten~zo sobre rernunera~des mensais, os
descontos obrigat6rios para regimes de protecgHo social
excedam os limites previstos no n.O 3 do artigo 5.0
Artigo 9.0
Retengiio mediante as tabelas priticas mensais
1 - 0 montante a reter por aplica~lodas tabelas I e 111 6 o
que corresponder h intersecglo da linha em que se situar a remuneraggo com a coluna correspondente B situa~lopessoal e familiar do
respectivo titular.

.
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2 -Quando o nlimero de dependentes a cargo do titular for superior a dois, o montante mensal a reter 6 o que corresponder ao indicad0 pela coluna respectiva, na subcoluna ((Dois dependentesn, abatido dos seguintes valores:
a) Nas situa~6esde c{NSio casado, e {(Casado linico titular)),
860$ por cada dependente altm de dois;
6) Na situaqiio de uCasado dois titulares,, 430s por cada
dependente al6m de dois.
3 -Quando algum dos dependentes a cargo do titular scja portador de deficidncia que lhe confira um grau de invalidez permanente
igual ou superior a 60%, o montante mensal do imposto a reter 6 o
que corresponder ao indicado pela coluna respectiva, na subcoluna
aSem dependentes~,abatido dos seguintes valores:

a) Nas situaF6es de uNHo casado>>e ctCasado linico titular),,
860$ por cada dependente nHo deficiente e 1290s por cada
dependente deficiente;
b) Na situa~iiode cccasado dois titulares,, 430$ por cada dependente nIio deficiente e 6509 por cada dependente deficiente.
4-Tratando-se de sujeitos passivos casados e nHo separados
judicialmente de pessoas e bens, se ambos os c6njuges forem portadores de deficigncia que confira a cada um deles um grau de invalidez permanente igual ou superior a 60% e a retenqHo estiver a ser
efectuada a um dos cbnjuges segundo a situa~80de ((Casado linico
titular,, ao montante do imposto a reter, calculado nos termos dos
nlimeros anteriores, serd ainda abatida a importincia de 600$.
Artigo 10.O
Regularizaqiio anual mediante as tabelas prdticas
1 - 0 montante a ser tido em conta para efeitos da regulariza~lo
anual por aplicaqiio das tabelas I1 e IV 6 o que corresponder 5 intersecqiio da linha em que se situar o total anual das remuneraqaes com
a coluna correspondente B situaqIo pessoal e familiar do respectivo
titular.
2 -Ao montante determinado nos termos do nlimero anterior
ser5o ainda efectuadas as seguintes dedugBes, se for caso disso:
a) Por cada dependente que em 31 de Dezembro integre o

respectivo agregado familiar, 12 0008 nas situa$bes de c(NHo
casadon e aCasado linico titular, e 60008 nas situa~desde
cccasado dois titulares*;

1:
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6 ) Por cada dependente deficiente com grau de invalidez permanente igual ou superior a 60% que em 31 de Dezembro
integre o respectivo agregado familiar, 18 0009 nas situa~ 6 e sde aNHo casado, e ccCasado tinico titular), e 90009 na
situa~Pode ccCasado dois titulares,.
3-Tratando-se de sujeitos passivos casados e nPo separados
judicialmente de pessoas e bens, se atnbos os c6njuges forem portadores de deficiencia que confira a cada um deles um grau de invalidez permanente igual ou superior a 60% e a retenGPo estiver a ser
efectuada a urn dos c6njuges segundo a situaqlo de ccCasado Bnico
titular>>,ao montante determinado nos termos dos ntimeros anteriores
serri ainda abatida a importincia de 85009.
Artigo 11."
Tabela pr6tica de IRS
As taxas a aplicar ao rendimento colectdvel e as respectivas
parcelas a abater, referidas nos artigos 5.O e 6.O, sPo as seguintes:
Rendimento colect6vel
(em contos)

Taxas
(ern percentagem)

Parcela
a abater

At6 540 ..........................................
Mais de 540 at6 1020 ...........................
Mais de 1020 at6 1500 ........................
Mais de 1500 at6 3600 ........................
Superior a 3600 .................................

16
20
273
35
40

21 600$00
98 lOO$OO
21 0 600$00
390 600$00

-56-

Reteg6es de IRS sobre rendiientos
de outras categorias
Artigo 12.0
Categorias B, E e F
1 - A reten~Hode IRS sobre rendimentos das categorias B e E,
quando nPo deva ser efectuada por aplica~iiodas taxas previstas no
artigo 74.O do Cddigo do IRS, e sobre rendimentos da categoria F,
6 efectuada pela aplicaG80 da taxa de 16%.
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2 - A taxa 6 aplicada B totalidade do rendimento pago ou colocad0 B disposipiio do respective titular pelas entidades devedoras que,
nos termos do n.O 1 do artigo 94.0 do C6digo do IRS, estejam
obrigadas a efectuar a retenpiio.
3 - Exceptuam-se do disposto no ncmero anterior:

a) A retenpzo que deva ser efectuada sobre rendimentos da
categoria B auferidos por m6dicos de patologia clinica e
por medicos radiologistas, como tal inscritos na respectiva
Ordem, a qual incidird apenas sobre 50% dos referidos
rendimentos;
b) A retenpiio que deva ser efectuada sobre rendimentos provenientes da propriedade intelectual auferidos por pintores,
escultores ou escritores que residam em territ6rio portugu&s e sejam titulares originlrios, a qual incidirB apenas
sobre 50% dos referidos rendimentos.
4 - 0 direito previsto nas alineas a) e b) do nlimero anterior serl
exercido pelos titulares dos rendimentos beneficiados mediante a
aposipHo no recibo do modelo oficial de quitapiio das importincias
recebidas da seguinte menpiio: ccRetenpHo sobre 50%, nos termos do
nP 3 do artigo 12." do Decreto Regulamentar n.O 5/90, de 22 de
Fevereiron.
5 - Tratando-se de rendinlentos da propriedade intelectual auferidos por pintores, escultores ou escritores deficientes corn grau de
invalidez permanente igual ou superior a 60% residentes em territ6rio
portugu6s e que sejam titulares originbrios, a retenpiio incidirB apenas
sobre 25% dos referidos rendimentos, devendo no recibo do modelo
oficial de quitaqiio das importdncias recebidas ser aposta a seguinte
menqiio: ccRetenpiio sobre 25%, nos termos do n.O 5 do artigo 12.O
do Decreto Regulamentar nP 5/90, de 22 de Fevereiron.

Artigo 13..
Dispensa de retenpiio
dispensa de retenpiio a que se refere o nP 4 do
1-A
artigo 94." do C6digo do IRS apenas abrange os rendimentos da categoria E niio sujeitos B aplica~8odas taxas previstas no artigo 74."
do mesmo Cbdigo.
2-Sempre
que os inontantes lnensais das importincias retidas sobre rendimentos das categorias E e F a entregar nos cofres do
Estado por cada entidade retentora sejam inferiores a 5000$, a sua
entrega pode ser efectuada nos prazos previstos no artigo 91.O do
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C6digo do IRS para a entrega das importiincias retidas sobre rendimentos das categorias A e B, devendo na respectiva guia de pagamento ser considerados como mes e ano de entrega aqueles em que
decorre a obrigatoriedade, nos termos do referido artigo.
Artigo 14.O

Disposiq6es finais
1 - E revogado o Decreto Regulamentar nP 43-A/88, de 9 de
Dezembro, sem prejuizo da sua aplicasHo aos rendimentos pagos ou
colocados B disposiqBo dos respectivos titulares at6 31 de Dezembro
de 1989.
2 - 0 presente diploma entra em vigor no dia imediato ao da
sua publica@io e aplica-se aos rendimentos pagos ou colocados B
disposi@o dos seus titulares a partir de 1 de Janeiro de 1990.
Presidencia do Conselho de Ministros, 22 de Janeiro de 1990.
Alzibal Antdnio Cavaco Silva- Luis Miguel Couceiro Pizarro
Belezn.
Promulgado em 1 de Fevereiro de 1990.

0 Presidente da Repliblica, MARIO SOARB.

Referendado em 5 de Fevereiro de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cnvaco Silva.

TABELA I

Tabela prritica para a retengiio mensal de IRS
a titulares nil0 deficientes

(a que se refere a alinea a) do n." 2 do artigo 8.O)
(Em escudos)
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TABELA II
Tabela preitica para a regularizafHo anual de IRS
a titulares niio deficientes
(a que se refere a alinea b) do n.O 2 do artigo 8.")

...........................................................................................
TABELA 111
Tabela prltica para a retenqiio mensal de IRS
a titulares deficientes
(a que se refere a alinea c) do n.O 2 do artigo 8.")
(Em escudos)

...........................................................................................
TABELA IV
Tabela preitica para a regularizaqiio anual de IRS
a titulares deficientes
(a que se refere a alinea d) do n.O 2 do artigo 8.O)

...........................................................................................
(D. R., I SBrie, 1.O Suplem., n." 45, de 22Fev90.)

-PORTARIAS

111

MINISTfiRIO DA DEFESA NACIONAL
Portaria n.O 94/90
de 8 de Fevereiro
De acordo corn o n.O 1 do artigo 77." do Regulamento da Lei
do Servigo Militar, aprovado pel0 Decreto-Lei n.O 463/88, de 15 de
Dezembro, a regulamenta@o daquelas situa~6es deve ser object0
de portaria do Ministro da Defesa National.
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Como decorre do artigo 33." da Lei do Servigo Militar (Lei
n.O 30/87, de 7 de Julho), e na sequencia de uma tradiq'io profundamente enraizada no direito militar, o reconhecimento das situag6es
de amparo tem por finalidade assegurar uma adequada protecg50 da
familia em situagbes de precariedade econ6mica.
Naquela perspectiva, e com base no aludido preceito do Regulamento da Lei do Servigo Militar, estabelecem-se os procedimentos
a observar, define-se a documentag'io em que se deve fundamentar
a apresentagiio do requerimento, os prazos a observar e os termos
a que deve obedecer a organizagiio, instituig'io e tramitagiio dos
processos de qualificag'io de amparo de familia. Al6m disso, fixam-se
ainda as atribuig~ese competencias dos 6rg'ios e servigos intervenientes.
Nestes termos:
Manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
1.O G aprovado o Regulamento de Amparos, que faz parte integrante da presente portaria.
2.O Por forga do disposto no n." 2 do artigo 77." do Regulalnento da Lei do Servigo Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 463/
/88, de 15 de Dezembro, 6 revogado o Decreto-Lei n.O 412178, de
20 de Dezembro.
3.O 0 s processos de qualificaqiio de amparo de familia jri iniciados B data da entrada em vigor da presente portaria continuam,
em todas as suas fases, a reger-se pel0 disposto no Decreto-Lei
n.O 412/78, de 20 de Dezembro.
4.O A presente portaria entra em vigor na data da sua publica~iio.
Ministerio da Defesa Nacional.
Assinada em 29 de Janeiro de 1990.
0 Ministro da Defesa Nacional, Carlos Errgkrzio Pereira de Brito.

REGULAMENTO DE AMPAROS
Artigo

1.O

Ambito
As disposigees do presente Regulamento aplicam-se aos recrutas
e aos militares em serviqo militar obrigat6rio (SMO),abrangendo
o servigo efectivo normal (SEN) e o serviqo efectivo decorrente de
convocag'io ou mobilizaqiio, que, nos termos da Lei do Serviqo Militar, pretendam ser qualificados de amparo de familia.
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Artigo 2."
Defiq8es
Para efeitos do disposto neste Regulamento, entende-se por:
a ) Agregado familiar do candidato B qualificaqIo de amparo
-o cbnjuge, parentes e afins na linha recta ou colateral
at6 ao 3." grau ou pessoa que o criou e educou, desde que
niio tenha meios de prover de outro mod0 ao seu sustento
e vivam em economia comum;
b) Regime de economia comum- forma de vivbncia das pessoas que constituem o agregado familiar caracterizadas por
comunhiio de mesa e habitaqiio com o candidato B qualificaqiio de amparo;
c ) Sustento ou manuteng50- tudo o que C indispenslvel 81
satisfa550 das necessidades bfisicas, nomeadamente a alimenta~go,a habitaq50 e o vestulrio, sem excluir as despesas inerentes a tratamentos clinicos das pessoas a amparar e, tratando-se de menores, a sua instrugiio e educagiio;
d ) Candidato h qualifica~iiode amparo de familia -o recruta
ou o militar em SMO que se considere abrangido pel0
disposto no n." 1 do artigo 33." da Lei do Serviqo Militar.
Artigo 3."
Qualificaqiio de amparo
1 -A qualificaqiio de amparo de familia 6 atribuida aos cidad5os que, em process0 pr6pri0, organizado nos termos do presente
Regulamento, fagam prova de insuficibncia de proventos no seu agregad0 familiar, desde que se demonstre que unicamente com o produto do trabalho do candidato podem prover o seu sustento.
2 -Para o efeito do disposto no ntimero anterior, a insuficibncia de proventos verifica-se quando o rendimento liquid0 do agregado familiar do candidato C igual ou inferior a uma vez e meia o
valor mais elevado da remuneraqFio minima garantida por lei ou,
sendo superior, quando o rendimento per capita dos membros do
agregado, acrescido das pessoas a amparar, t inferior a metade
daquela remunera~lo.
Artigo 4."

Rendimentos do agregado familiar
1 - 0 rendimento referido no n? 2 do artigo anterior abrange:
n) 0 vencimento iliquido, os rendimentos, abonos e subsidios

de carlcter permanente recebidos por cada elemento do
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agregado familiar, except0 o abono de familia, subsidio de
aleitaFEo e presta~dessociais e deficientes;
b) 0 valor do vencimento a auferir pel0 candiato, colno instruendo, durante a prepara~Pornilitar geral, se este ainda
nPo estiver incorporado, ou o vencimento liquid0 abonado,
se a habilitaqPo tiver lugar ap6s a incorporaqgo.
2 - 0 rendimento apurado nos termos do niimero anterior deve
ser corrigido caso se verifiquem encargos mensais, resultantes de
despesas extraordinlrias permanentes a cargo do agregado familiar,
com:

a) A saGde de deficientes ou idosos;
b) A educaqPo de menores deficientes.
Artigo

5.O

Pessoas a amparar
1 -Para efeitos do disposto no artigo 3.", podem ser consideradas pessoas a amparar, desde que vivam em economia comum:

0 cbnjuge ou ex-cbnjuge a quem por sentenqa judicial
sejam devidos alimentos;
b) 0 s ascendentes (pais, av6s e bisav6s) e afins (sogros e padrastos);
C ) 0 s descendentes (filhos, netos e adoptados) e afins (enteados);
d ) 0 s irmHos ou sobrinhos corn menos de 18 anos de idade
ou superior, desde que incapacitados ou estudantes, que,
de acordo corn a Lei do Servigo Militar e respectivo Regulamento, estejam em condiqdes de adiar as suas obriga~des
militares;
e) Tios;
f) Pessoa que tenha criado ou .educado o candidato a amparo.

N)

2 - S6 podem beneficiar do regime enunciado as pessoas que:

a) Nlo dispondo de proventos pr6prios suficientes para assegurar a sua manuten$Po, estejam a exclusivo cargo do
candidato;
b) Sendo maiores e com menos de 60 anos de idade, comprovem incapacidade fisica permanente para angariar meios
de subsist6ncia ou para o exercicio de actividades profissionais ou demonstrem encontrar-se, nos tennos da lei, na
situaqlo de desemprego de longa duraqgo;
C) Residam em permanencia no territ6rio nacional.
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Artigo 6."
Requerimento
1 - Podem habilitar-se B qualificaqio de amparo os cidadiios
que preencham as condiq6es previstas no presente Regulamento.
2 - A habilitaqiio concretiza-se em requerimento, que constitui
o anexo n.O 1 ao presente Regulamento, devendo ser dirigido:

a) Ao Chefe do Estado-Maior do Exgrcito, se o requerente

ainda nio estiver alistado;
b) Ao chefe de estado-maior do ram0 respectivo, se o reque-

rente estiver alistado.
Artigo 7."
Prazo para entrega do requerimento
0 requerimento e a respectiva documentaqio s8o entregues nos
6rglos referidos no n.O 1 do artigo 9." no prazo de 60 dias a contar da:
u ) Classificaqiio de apt0 ou a aguardar classificaqio no cen-

tro de classificaqio e selecgio (CCS);
b) Data da mobilizaqio;
C) Ocorrencia de facto superveniente susceptive1 de fundamentar a qualificaqio de amparo, se verificado depois de
esgotados os prazos decorrentes das alineas anteriores, mas
dentro dos 60 dias irnediatamente subsequentes a tal
ocorrencia.
Artigo 8."

1 -Para a organizaqlo e instrug80 do process0 de amparo deve
o candidato entregar, juntamente corn o requerimento referido no
artigo 6.", os seguintes documentos:
O)

Dclaraqio do candidato, que constitui o anexo n.O 2 ao
presente Regulamento, efectuada sob compromisso de
honra, relativa ao grau de dependhcia econ6mica e composiqiio do seu agregado familiar, dados estes comprovados
por duas testemunhas, bem como ?I idade, grau de parentesco, profissio, vencimento iliquido e descontos obrigatdrios, rendimentos, pensBes ou subsidios percebidos por
cada elemento do agregado;
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6 ) Declaraglo da entidade empregadora do candidato, com
indicagiio do vencimento iliquido e descontos obrigatcirios,
profissiio exercida e data do inicio desta, ou documento
comprovativo da situaglo tributhria, se se tratar de trabalhador por conta pr6pria;
C)

Certiddes de nascimento, casamento ou 6bito comprovativas da s i t u a ~ l oe ou grau de parentesco invocado;

d) Atestado, passado pela junta de freguesia, indicando a residencia e os elementos que constituem o agregado familiar
do candidato, as pessoas a seu exclusivo cargo, mencionando a data de inicio da s i t u a ~ l ode desemprego, sempre que esta se verifique;

e ) Certidlo, emitida pela repartigiio ou secgiio de finangas da
Brea a que pertecem o candidato, os membros do seu agregado familiar e as pessoas a amparar, atestando os rendimentos tributhveis, bem como os impostos pagos ao Estado
no liltimo ano;
f) Declaragiio individual, emitida pel0 organismo de previ-

dencia do Estado ou organismo afim, atestando o montante
pago a cada uma das pessoas a amparar, a titulo de pens50
subsidio, ou declaraglo negativa;
g) Atestado mtdico, passado ou confirmado pela autoridade
competente, no caso de quaIquer das pessoas previstas no
artigo 5.0 se encontrar permanentemente incapacitada para
angariar meios de subsiaencia;
1.1) Declaraglo, emitida pelo lnstituto do Emprego e Formaqiio

Profissional, comprovativa da situaglo de desemprego em
que se encontre a pessoa a amparar;

i) Outros documentos julgados necess6rios h comprovaglo de
factos ou situag6es invocados pel0 candidato.
2 - 0 s dados relativos a rendimentos devem ser comprovados
documentalmente.
3 - Para os cidadiios ji incorporados 15 dispensada a entrega dos
documentos cujos dados possam ser comprovados atravCs dos respectivos documentos de matricula.
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Artigo 9."
Entrega e confedncia do processo
I - A documenta@io referida no
entregue, para confersncia:

n.O

1 do artigo 8.O deve ser

a) No distrito de recrutamento e mobilizaqiio (DRM) a que o

requerente pertencer, se a habilita~lotiver lugar antes da
incorporaqlo;
b) Na unidade ou estabelecimento militar a que o requerente
pertencer, se a habilitaqlo tiver lugar ap6s a incorporaqlo.
2 -A data da entrega do processo marca o momento em que
se devem verificar as condiqdes fixadas no artigo 3.O do presente
Regulamento.
3 -Entregue a documentaqlo, deve ser concedido ao candidato
o prazo de 15 dias para a correcqlo de eventuais deficisncias processuais.
4-Depois de conferido, e niio havendo motivo para indeferimento liminar, o processo t enviado B unidade da Area de jurisdiqlo,
para efeitos de realizaqlo de inquQito de amparo.

Artigo 10.O
Indeferimento liminar
1 -Havendo motivo justificativo para indeferimento liminar, a
entidade competente para a conferCncia do processo profere despacho, necessariarnente fundamentado, e comunica-o ao requerente no
prazo de 30 dias, em impress0 que constitui o anexo n.O 3 ao presente Regulamento.
2 Slo unicamente motivos justificativos de indeferimento liminar:

-

a) A apresentaqlo do requerimento e respectiva documentaqlo
fora do prazo fixado no artigo 7.0;
b ) A falta de qualquer dos documentos previstos no artigo 8."
findo o prazo especialmente concedido para a sua junqHo
ao processo.
Artigo 11."
Comissiio de inqubrito
1 -As unidades responsAveis pela elaboraqlo dos inqueritos de
amparo noineia uma comisslo de inqutrito, constituida por um oficial, urn sargento e uma pra$a.

1.' Sirie
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2 -A referida comisslo tem como atribuigdes responder clara,
integral e objectivamente aos quesitos do inquirito, devendo, para
o efeito:

a) Verificar localmente as condigdes de vida das pessoas a
amparar;
b) Estabelecer os contactos considerados indispensiveis B confirmaggo ou esclarecimento dos dados constantes dos documentos que constituem o processo de amparo;
C ) Informar os inquiridos de que a prestaglo de falsas declarag6es constitui crime;
d) Assegurar a verificaglo de todas as condigdes indispens6
veis B correcta decislo do processo, nomeadamente se as
pessoas a amparar estlo realmente a exclusive cargo do
candidato;
e) Relatar quaisquer factos de que tenha conhecimento reputados de interesse para a decisfio do processo;
f) Pronunciar-se, em termos conclusivos, corn vista a facultar
a adequada decisiio do processo.
3 - 0 inqu6rit0, a desenvolver em documento que mnstitui o
modelo n.O 4 anexo ao presente Regulamento, 6 realizado no prazo
de 30 dias, sendo enviado ao 6rglo referido no n.O 1 do artigo 13.O
at6 ao iiltimo dia desse prazo.

Artigo 12."
Areas dc jurisdiqfio
Compete ao Chefe do Estado-Maior-General das Forgas Armadas
(CEMGFA), ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior, definir
as Breas de jurisdigfio de cada ram0 das forgas armadas, para efeitos
da realizaqiio dos inqueritos de amparo.
Artigo 13."
Conclusiio do processo de amparo
1 - Realizado o inqu6rit0, deve o processo ser remetido, para
concluslio, B entidade que ordenou a sua elaboragfio.
2 -Ulna vez concluido o processo 6 enviado, para proferimento
do despacho, ao:

a) drgfio de pessoal competente do ExQcito, antes do alistamento do candidato;
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b ) 6rgSio de pessoal competente da Armada e da Forga AQea
ou B regiiio militarlzona militar respectiva do ExCrcito,
de acordo como o ram0 em que o requerente foi alistado.
3 - A concluslo do processo, incluindo a comunicaglo do despacho, deve ser efectuada no prazo m6ximo de 30 dias.

Artigo 14.O
Despacho
1 -A
a emitir:

decislo final sobre o processo C proferida por despacho,

n) Pelo Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, ou entidade a

quem tenha delegado ou subdelegado compet&ncia, se o
candidato ainda nIo estiver alistado;
b) Pelo chefe do estado-maior do ramo, ou entidade a quem
tenha delegado ou subdelegado compet&ncias, ap6s o alistamento do requerente.
2 - 0 despacho reveste uma das seguintes formas:

a) De deferimento;
6 ) D e indeferimento.
3 - 0 s despachos referentes a cidadgos ainda nHo alistados slo
comunicados ao 6rgIo de pessoal competente do ExCrcito, que dar6
conhecimento do respectivo teor ao DRM a que 0s requerentes pertencerem.
4 - 0 s despachos devem ser de imediato publicitados e afixados
em local de f6cil acesso p6blico e dados a conhecer, por escrito, aos
candidatos.
5 - 0 s candidatos a quem tenha sido indeferido o requerimento
podem candidatar-se novamente B qualificaglo de amparo, desde que,
entretanto, tenham ocorrido factos supervenientes, de acordo com
a alinea c) do artigo 7."
6 - 0 s processos dos cidadlos abrangidos pel0 disposto no
artigo 18.0, acompanhados de proposta fundamentada do 6rglo competente, slo, com vista a decislo, presentes ao chefe de estado-maior
do ramo.

Artigo 15."
Reclama~iioe recurso
I -Do despacho de indeferimento ou da nlo comunicaglo do
teor do despacho cabe reclamaglo para a entidade que proferiu o
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despacho, recurso hierlrquico para o seu chefe imediato e recurso
contencioso, nos termos e prazos estabelecidos na lei geral.
2 - Para efeitos do disposto no niimero anterior, o requerimento
considera-se tacitamente indeferido ao fim de 90 dias contados a
partir da data da sua apresentapiio.
3 -As reclamagdes siio apresentadas no prazo de 30 dias a contar da notificagiio do indeferimento ou do decurso do prazo previsto
no nlimero anterior.
4 - 0 s recursos s5o interpostos no prazo de 30 dias a contar da
data de notifica~iiodo nZo atendiiento da reclama~iio.
5 -A comunicag'ao da decisiio relativa a reclamapiio ou recurso
deve ser efectuada no prazo de 30 dias.
6 Se for determinada a reabertura do processo, deve ser nomeada nova comissiio de inquerito, presidida por um oficial mais
graduado ou antigo do que o da comissiio anterior.

-

Artigo 16.0
Situagiio do militar qualificado de amparo
I -A atribuigiio da qualificapiio de amparo aos cidadiios cuja
prestagiio de serviqo militar efectivo niio seja considerada imprescindive1 implica a passagem a uma das seguintes situapdes:
a ) Reserva territorial, se se tratar de cidadiios classificados
como aptos ou a aguardar classificapiio, se ainda niio incorporados ou, se incorporados, quando nlo tenham completad0 a preparapiio militar geral;
b) Reserva de disponibilidade e licenciamento, se a qualifica~ i i ofor atribuida ao militar ap6s o juramento de bandeira.

2 -Durante o period0 de organizaglo, instrupb e tramitagiio do
processo de amparo niio h l alterapiio das situapces decorrentes do
cumprimento das obrigagces militares, que niio sofrem qualquer interruppiio.
3 -Se a qualificagiio for atribuida antes do alistamento, a passagem ii reserva territorial ou B situaqiio descrita no artigo 1 8 . O 6
determinada corn o edital de incorporagiio.

Artigo 17.O
Revisiio do processo
1 - 0 s processos dos cidadiios qualificados de amparo de familia podem ser reabertos em qualquer altura, por suspeita ou verifi-
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caqlo de factos indiciadores de falsificaqlo ou falsas declaraqdes.
2 - Se da revislo resultar a comprovaqiio de qualquer irregularidade, esta darP origem a:

a) AnulaqBo da qualificaqBo de amparo;
b) Regresso do requerente B situaqlo militar anterior;
c) Procedimento disciplinar ou criminal que ao caso corresponder.
Artigo 18."
Subsidio de amparo

-

1 Por decislo do Chefe do Estado-Maior do Extrcito ou do
chefe de estado-maior do ram0 respectivo, conforme se trate de individuo nHo alistado ou j6 alistado, o cidadlo qualificado de ampar0 de familia pode, se verificada a imprescindibilidade da sua prestaqBo de serviqos nas forqas armadas, ser convocado, mobilizado ou
mantido na efectividade de serviqo.
2 -A f a d i a do militar tem, neste caso, direito a um subsidio
de amparo igual a metade do valor mais elevado da retribuiqlo minima garantida por lei, por cada elemento do agregado familiar, nlo
podendo, em qualquer caso, o subsidio ser inferior Bquela retribuiqlo nem a soma do vencimento e do subsidio ser inferior a uma
vez e meia da mesma.
3 0 subsidio de amparo 6 devido, durante a prestaqlo de serviqo efectivo, a partir da data da:

-

a) Incorporaqlo dos recrutas ou da apresenta@o dos mobilizados qualificados de amparo por factos antecedentes;
b) OcorrEncia de facto superveniente apbs a incorporaqlo ou
apresentaqIo.

4- 0 subsidio de amparo 6 suportado pela dotaqIo do ram0 a
que o militar pertencer.
5 -A habilitaqlo ao subsidio de amparo concretiza-se em proposta do departamento de pessoal:
a) Do ExBrcito, para o amparo ainda nlo alistado;
b) Do ram0 das forgas armadas a que o militar pertencer,
para o amparo j l alistado.

-

6 A proposta, devidamente fundamentada e com indicaqlo do
montante do subsidio de amparo a atribuir, deve ser submetida a
despacho do chefe de estado-maior do ramo, de acordo com o disposto no n." 6 do artigo 14.O
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7 - Deste despacho cabe recurso contencioso, nos termos do
n.O 1 do artigo 15P

Artigo 19.O
Mobilizaqlo de militares qualificados de amparo
1 -A qualificapio de amparo obtida por cidadtios mobilizados
1150 produz os efeitos mencionados no na0 1 do artigo 16P, sem prejuizo do disposto no artigo 18."
2 - A qualifica~Iode amparo obtida como recruta ou durante
a prestapio do SEN deve ser confirmada, em caso de mobilizap80,
atraves de novo processo, organizado nos termos do presente Regulamento, a requerimento do interessado.

Artigo 20."
Gratuitidade
SBo gratuitos todos os documentos e reconhecimentos de assinatura relativos B instrupio do processo de qualifica~iode amparo de
familia, nos termos do artigo 91.O do Decreto-Lei n.O 463/88, de 15
de Dezembro,
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Regulamento de Amparos
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1

Exm.O Senhor Chefe de Estado-Maior (1)
(2)
(3)
filho de
e de-

- (4)
9

- (5)
9

,
nascido a 1
, emrecenseado com o n.0
, na freguesia de
, concelho de
julgando-se abrangido pelas condipties definidas nos art.Os 3.0 e 4.0 do
Regulamento de Amparos, requer que Ihe seja atribuida a qualificapiio de amparo de familia em relaplo Bs pessoas a seguir mencionadas: (6)

para o que fornece os elementos constantes da declaraplo de Mod e l ~n.O 2, anexa.
Pede deferimento

(1) - da Armadafdo Extrcitofda Forqa Atrea

(2)
(3)
(4)

-Nome do requrente
-Situaqlo ou posto
-Ndmero de identificaqlo militar

(5) -DRM, Unidade, 6rglo ou Estabelecimento Militar
(6) - Indicar para cada pessoa: o nome, idade, estado
civil e grau de parentesco
(7) - Local e data
(8) Assinaturn

-
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M o d r l a n * 2 10eclarmcio dm c o m p o r i c i o do agrrgado famlllarl.'do
Rrgulamanto d r A m p a r o r

Oaclaro, p o r minhr honra. qur rr p r r r o a r a saguir indieadas I a t r m p a r t r do m r u agregrdo laml\lmr r v l v r m a m r u a r c \ u r i v o
cargo, p a r s o q u r c o n l r i b u o com o p r o d u l o do m r u Irmbalho, qua i de

,S

p o r mar. n o a r * r e l c l o d a p r o f l r r i o dm

-

0 DECLARANTE

Nos. abairo arrinados, d#Cllr8moS, r o b compromisro d r honra. qua r i o v r r d a d r i r o s o r rLemsntor p r e r l a d o r p r l u d n c l a r a n l r .
r r l r l l v r m r n t * i n p r s r o a s a rmparar. c u j a s condic6ar de r i d 8 r d r p e n d i n c i a rconomica do m r r m o d 8 c l r r r n t a . r i o do n o r l o c o n h a c i m r n t o
errsorl
H a i s daclarmmoa qu* t a m o r c o n h s c l m r n t o da qua a p r r r t a c i o d r I a L s r a d r e l a r a c S r r n o r tax i n c o r r r r na p r i l i c a d r urn c r l nr ~ r r v i a l or punivel p r l o A r l i g o 1 0 2 * do Cidlpo P r n r l .
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Modelo n." 4 (InquBrito para efeitos de amparo), do
Regulamento de Amparos

P6g. 1

INQUERITO PARA EFEITOS DE AMPARO
1. Requerente:
Posto e NIM:
DRM/Unid.
2. IdentificaGBo do agregado familiar incluindo o nome do requerente
e dos possiveis amparados:

(9)

(h)

3. Situa~Hosbcio-econbmica do agregado familiar (confirmar ou cor-

.

rigir os elementos constantes da declaraqiio modelo 2):
,
.
.

1

ldad81

PoUlvela

Hornla amparor
141
--(a)

(61

IRU
do
Prollolo
prrenl8coo

Vtlor d: tuxlllo
Oatdl qntndo prettado msn:alm:nla palo raqueCoahllr
r ~ n t # ( p a n0: qua
n i o coahi~tm)

Randlmsr~mcnsd:
Venclmanloa lllq.
pnn~dsr,
:ubcIdlo:,
810.
111

$
$
$
$
$
$
$
$
I
Rendimento mensal global do agregado familiar
Rendimento ccuer cauita~

$
$
$
-$
$

---

(b)
--(c)
--(dl
--(el
--(f
---

g-11

Encargos mensais especiais
(11 Ramo das FA
(2) Reg. Mlllter/Desp, Pessoal
(3) U n l d / E ~ t , ~Mllltar

96
--

i

I

$

$

I

(4) Asslnalar cam X
(5) Se manor, com menos de um ano, lndlcar om messs
(01 De requerenta: Venclmanto Illquldo como mllltar

(D. R., l.a
SBrie, nP 33, de 08Fev90.)
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PRESIDGNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTeRIO DAS FINANCAS
Portaria nP 117/90
de 14 de Fevereiro

0 novo sistema retributivo da funglo pliblica, instituido pel0
Decreto-Lei n.O 184189, de 2 de Junho, visa dotar o sistema retributivo da indispensiivel flexibilidade que o habilite a dar resposta
satisfatdria B multiplicidade e diversidade de situagces existentes e
previsiveis no hmbito da Administraglo Ptlblica.
Consequente com este objectivo, o artigo 16: do Decreto-Lei
n.O 184189 estabeleceu desde logo a existbncia de escalas salariais
diversificadas para as carreiras de regime geral e especial, para os
cargos dirigentes e para os diferentes corpos especiais.
Nestes termos, o Decreto-Lei n.O 57/90 estabeleceu as escalas
remuneratdrias dos militares dos trEs rarnos das forgas armadas,
determinando o n.O 3 do artigo 3.O que a fixag7io do valor do indice 100 seria fixado por portaria conjunta do Primeiro-Ministro e
do Ministro das Finangas.
Assim:
Manda o Governo, pel0 Primeiro-Ministro e pel0 Ministro das
Finangas, ao abrigo do n.O 2 do artigo 4.O do Decreto-Lei nP 57/90,
o seguinte:
1.O 0 indice 100 da escala remuneratdria dos militares dos t r b
ramos das forgas armadas E: fixado em 63 800$.
2." 0 montante previsto no niunero anterior produz efeitos a
partir de 1 de Outubro de 1989 e vigora at6 31 de Dezembro de
1990.

Presidikcia do Conselho de Ministros e Ministirio das Finanqas.
Assinada em 21 de Dezembro de 1989.

-

0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva. Pelo Ministro das Finangas, Rui Carlos Alvarez Carp, Secrethi0 de Estado
do Orgamento.

(D.R., I SBrie, n.O 38, de 14Fev90.)
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MINISTBRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Portaria
Criado no inicio do stculo XIX como parte integrante do Regiment~de Artilharia da Corte, o ColCgio Militar, ao longo dos seus
quase dois sCculos de continuada actividade docente sob a tgide
do Extrcito, tem cumprido de forma notlvel e exemplar a nobre
missiio que lhe incumbe, afirmando-se como instituigiio de invulgar
relevo no ensino em Portugal, despertando vocag6es para a carreira
das armas e projectando-se como indeltvel valor na histdria das forGas armadas e do Pais.
0 inestimhvel contributo deste estabelecimento de ensino, niio
s6 pela extraordinlria acgiio desenvolvida no campo escolar mas
igualmnte pelos servigos valorosos que alunos oriundos do Coltgio
Militar prestaram B Naqiio seguindo a carreira das armas, porque a
isso os incitou a formagiio ali recebida no culto da honra e das virtudes militares e ostentando a farda cor de pinhiio, constitui factor
de acrtscimo de prestigio para as forqas armadas e motivo de orgu1110 para as sucessivas gera~6esde urn Col6gio cujo estandarte nacional, para altm da Ordem Militar da Torre e Espada, exibe as mais
altas condecorag6es pelos servigos prestados B ciencia e B cultura.
Na verdade, niio 6 s6 no meio militar que o Col6gio Militar tern
presenga destacada e tem projectado a sua acqiio de forma louvB
vel; tambtm nas artes, na investigasiio, no ensino e na governagiio
pGblica se encontram a cada passo nomes de portugueses ilustres que
foram alunos do Coltgio Militar; em intimeras ocasi6es, os seus alunos levaram a terras estrangeiras, em congressos, visitas e encontros
de juventude, nomeadamente no campo desportivo, mas igualmente
no Pmbito da cicncia e da ttcnica, representagBes condignas que
contribuiram positivamente para o prestigio de Portugal.
A formagPo patridtica e cultural das sucessivas gerasbes de alunos, o sentido de serviqo nacional que, em qualquer dominio da sua
actividade, sempre informou o caricter dos que o frequentaram, decorrem nnturalmente da envolvente militar e da qualidade do ensino,
que foram e siio as bases indeclinlveis da educagiio daqueles alunos
e resultam do saber e da dedicaqiio dos oficiais e professores que
deram vida e diio corpo ao Coltgio Militar, sempre tendo como refer&ncia a capacidade de realizagiio, o interesse pel0 estudo, o sentido pedag6gico e o amor B institui~iiomilitar, que foram caracteristicas exemplares da vida do seu fundador, o marechal Antdnio
Teixeira Rebelo.

'
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Tendo-se completado 175 anos sobre a data do primeiro estatuto
do ColCgio Militar, bem como da sua inicial instala$io no sitio da
Luz, ambas ocorridas em 1814, e em presenFa da vasta e honrosa
actividade desenvolvida pelo ColCgio Militar, que compete distinyir
e exaltar em pitblica homenagem, reconhecendo a importincia e o
elevado grau de qualidade do ensino e educaqFio que nele sempre se
ministraram, o que contribuiu para a valoriza~lodo cidadso portuguCs e para o prestigio do ExCrcito, do que resultou pois muito lustre e honra para a instituip80 militar e para a NapPo, 6 de justipa,
mais uma vez, louvar os servipos prestados, considerando-os extraordindrios, relevantes e muito distintos.
Assim sendo:
Manda o Governo da Repitblica Portuguesa, pel0 Ministro da
Defesa Nacional, sob proposta do Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, ao abrigo do artigo 31." e de acordo com o artigo 24.O do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
For~asArmadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 566171, de 20 de
Dezembro, condecorar com a medalha de ouro de servipos distintos
o ColBgio Militar.
13 de Fevereiro de 1990. - 0 Ministro da Defesa Nacional,
Carlos Brito.

(D.R., I1 SBrie, n.O 49, de 28Fev90.)

IV -DESPACHOS
MINISTERIOS DA DEFESA NACIONAL,
DAS FINANCAS E DO EMPREGO
E DA SEGURANCA SOCIAL
Despacho Conjunto A-252189-XI
Considerando a necessidade de proceder 1 actualiza~Po das
remuneraq6es do pessoal civil dos estabelecimentos fabris das Forpas
Armadas;
Considerando o disposto no n.O 3 do artigo 2." do Decreto-Lei
n.O 252172, de 27 de Julho, no artigo 2.O do Decreto-Lei n.O 387172,
de 13 de Outubro, e no artigo 3.O do Decreto-Lei n.O 25/75, de 24
de Janeiro, e ainda o que dispBe a Lei de Defesa Nacional e das
F o r ~ a sArmadas;
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Considerando finalmente o fixado no n.O 2 do artigo 1." e no artigo 2.O do Decreto-Lei n.O 98/89, de 29 de Marpo:
0 s Ministros da Defesa Nacional, das Finanpas e do Emprego
e da Seguranpa Social determinam o seguinte:
Siio aprovadas e postas em execugBo, com efeitos desde 1 de
Janeiro de 1989, as tabelas de vencimentos e sallrios do pessoal civil
anexas ao presente despacho e que dele fazem parte in&rante, respeitantes Bs Oficinas Gerais de Material de Engenharia, B ManutenpFio Militar, Bs Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, ao
Laboratbrio de Produtos Quimicos e FarmacEuticos e Bs Oficinas
Gerais de Material Aeroniiutico.
28 de Dezembro de 1989. - Pelo Ministro da Defesa Nacional,
Euge'nio Manuel dos Santos Ramos, Secretlrio de Estado Adjunto do
Ministro da Defesa Nacional. - 0 Ministro das Finanpas, Miguel
Jose' Ribeiro Cadilhe. - 0 Ministro do Emprego e da Seguran~aSocial, Josb Albino da Silva Peneda,
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ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Despacho nP 130-A/89
de 31 de Dezembro
Assunto: CondiqBes Especiais de Promopgo: Equivalencia de funs6es

-Extens50
CEME

do Despacho n.O 4/89, de 22 de Maio de 1989 do

Considerando que, atravCs do Despacho n." 40189, de 22 de
Maio, do General CEME, se reconheceu, dentro do Sistema de Forsas
do ExCrcito a existhcia de factores dindmicos resultantes da modernizaglo estrutural e orglnica, que conduz a necessirias adequa~6es
na Brea da administraglo de pessoal;
Considerando que, na elaboragHo do referido Despacho, ,igualmente, se previu a necessidade de definir uma periodicidade da efectivaglo de tais alterasses, adequando-as B realidade, tendo-se, assim,
estabelecido, para a sua revislo total, como horizonte, a Directiva
Bienal do General CEME;
Considerando, no entanto, necessidades actuais, decorrentes do
preenchimento de fungdes, por pessoal da Arma de Transmissdes,
de estruturas nela integradas e o imperativo de, desde jB, proceder
a ajustamentos e harmonizar as condigdes em que os referidos oficiais ai prestam servigo, correspondendo tal facto ao dinarnismo pr6prio de alteragces estruturais e orgdnicas decorrentes da evolu~lo
prevista;
Considerando que os Oficiais da Arma de Transmisdes estlo
plenamente empenhados em fung6es especificas da respectiva Arma,
quando colocados na DSIE e no DGMTm, e, como tal, dai nlo
poderi resultar inconveniente para a gestlo de pessoal e desenvolvimento de carreiras.
Determino que:
1. Seja considerado como equivalente h condiglo c) do n.O 1 do
artigo 78.O do Estatuto do Oficial do ExCrcito, o exercicio
de um ano, consecutivo ou nlo, como oficial superior, das
fun~6esde:
-Subdirector Adjunto da DSIE, quando Tenente-Coronel.
-Director de Instruqlo da DSIE.
- Subdirector do DGMTm.
2. Seja considerado como equivalente ii condiqgo d) do artigo 79.0 do Estatuto do Oficial do ExCrcito, o exercicio
durante um ano, seguido, coma oficial superior, das fungBes de:
-Director do DGMTm.
- Subdirector, da DSIE, quando Coronel.
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3. Para efeitos do disposto na alinea a) do n.O 2 do artigo 7 8 . O
do Estatuto do Oficial do Exercito, o servipo prestado nas
funpdes de:

-Director de InstrupBo da DSIE.
-Chefe de Repartiglo das Areas de Apoio e Desenvolvimento Tbcnico e de ExplorapIo/Centro Automltico de
Dados da DSIE.
- Subdirector do DGMTm.
- Chefe de Divisiio do DGMTm, quando Tenente-Coronel
ou Major.
4. Para efeitos do disposto na alinea a) do nP 2 do artigo 76.O

do Estatuto do Oficial do Exbrcito, o servipo prestado nas
funqdes de:
-Adjunto do Director de InstrupBo e Chefe de ExploraqHo
do Centro Automritico de Dados da DSIE.
- Chefe de Servipo de chefia de CapitHo do DGMTm.
0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Ma'rio Firmino Miguel,
general.

MINISTERIOS DA DEFESA NACIONAL, DAS FINANCAS
E DO EMPREGO E DE SEGURANCA SOCIAL
Despacho conjunto A-3190-XI
Considerando as recentes actualizapdes verificadas nas tabelas
salariais da Administrapgo PGblica, Forpas Armadas e Forpas Militarizadas, C atribuido um aumento generalizado de 12% aos vencimentos do pessoal civil dos estabelecimentos fabris das Forqas Armadas, com efeitos desde 1 de Outubro de 1989, e sem prejuizo da
revis50 do respectivo sistema retributivo, a proceder durante o ano
de 1990.
23 de Janeiro de 1990. - 0 Ministro da Defesa Nacional, Carlos
Brifo. - 0 Ministro das Finangas, Miguel Beleza. - 0 Ministro do
Empr.ego e da Seguranpa Social, Silva Peneda.

(D. R., I1 SCrie, n.O 30, de 05Fev90.)
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MINISTBRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior do Exircito
Gabitlete do Chefe do Estado-Maior
Despacho n." 7-A190
Ao abrigo da autorizaqiio que me 6 conferida pela alinea c) do
Despacho n.O 18/MDN/90, de 5 de Janeiro, do Ministro da Defesa
Nacional, subdelego no general Alberto Porfirio de Carvalho e Silva,
director do Departamento de Instruqiio do Estado-Maior do ExCrcito,
a compet&nciapara autorizar despesas com obras e com aquisiqdes
dc bens e serviqos nos seguintes montantes:
a) 12 500 000$, com cumprimento das formalidades legais;
0) 6 250 0009, corn dispensa da realiza~Bode concurso pdblico

ou lirnitado e de celebraqiio de contrato escrito.
10 de Janeiro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito,
Mdrio Firmino Miguel, general.

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Despacho nP 11/90
de 25 de Janeiro

Assunto: Concentra~iiode Orgiios Logisticos -NomeaqBo
de Trabalho.

de Grupo

Tendo em considera~iio a necessidade de aprofundar as conclusdes preliminares, do estudo realizado no imbito do Departamento
de Logistica, que apontam para o interesse de levar a efeito, entre
outras, a concentraqiio na Brea de Beirolas (PM80) dos Dep6sitos
Gerais e dos Orgiios de Manutenqiio (4." e 5.O escaldes), dos materiais e equipamentos da responsabilidade de gestiio das DAE e DSM,
por razdes que se prendem, por um lado, com a racionalizac$io do
funcionamento dos brgiios logisticos e, por outro lado, corn a situaqlo de precaridade em que podedo vir a encontrar-se a curto prazo,
algumas das instalaqdes que ocupam, face 6s pressdes urbanisticas
crescentes, a que estiio sujeitas as Breas da cidade onde se situam,
dever-se-ti observar o seguinte:
1. Constituir um Grupo de Trabalho (GT),coordenado pelo

Coronel Eng SM Tir Jose Ant6nio Vieira da Silva Cordeiro,
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do IAEM, que, no prazo lniximo de 60 dias, apresente um
relat6rio que analise e proponha, em conformidade, as medidas a tomar, bem assim como os seus custos e prazos de
implementagiio, que concretizem a ~cconcentra~low,
na Area
de Beirolas, dos DGMG, OGME, DGME e BEM, ou das
alternativas que venham a ser levantadas durante o estudo.
2. 0 GT iniciarl as suas fung6es em 01Fev90 e ter6 a seguinte

composi~80:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Coordenador.
Delegado da DAE.
Delegado da DSM.
Delegado da DSFOE.
Delegado da RML.
Delegado do RE 1 (BEM).
Director do DGMG.
Director do DGME.
Director dos OGME.

3. 0 General QMG difundirl as orientaGBes que considere necesshias ao bom andamento dos trabalhos.

0 Chefe do Estado-Maior do ExBrcito, Mdrio Firmino Miguel,
general.

Despacho n." 13/90

de 25 de Janeiro
Assunfo: Estatutos dos Militares das For~asArmadas - Regulamentaqiio dos artigos 168." e 170."
1. Nos termos da alinea c) do artigo 168P do Estatuto transits

para a situa~iiode reserva o militar do QP que declare por
escrito desejar a passagem B reserva depois de completar
36 anos de tempo de serviqo militar.
2. Esta medida poderl criar dificuldades h gestiio do pessoal,
nomeadamente no que se refere ao planeamento de coloca~ d e se transfersncias, devido a poderem surgir declara~6es
durante o process0 de nomea~8espara deslocamento ou durante os deslocamentos.

1.' SBrie
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3. Para obviar a tais inconvenientes, deverd passar a observar-se o seguinte:

a. 0 s militares que pretendam usufruir do estabelecido na
alinea c) do artigo 168.O do Estatuto faqam entrega das
suas declaragdes nas Un/Est/brgIos de que dependem de
mod0 a que estas ddem entrada na DSP at6 4 meses antes
da data em que pretendem transitar para a situaglo de
reserva;
b. Como medida transitbria, os que pretendam passar 21 reserva at6 31 de Maio de 1990 devem faz&-lo de mod0 a
que as suas declaragdes entrem na DSP at6 28 de Fevereiro de 1990:
c. 0 militar que transitar para a situo~iiode reserva mediante declarag60 s6 poderd regressar B efectividade de
servigo a seu pedido, decorridos, no minimo:
(1) dois anos sobre a data de mudanga de situa~Io,se

o militar estava ccdeslocadon ou anomeado para deslocamenton;
(2) um ano, nos restantes casos.
0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Mhrio Firrnino Miguel,
general.

Despacho

n.O

14/90

Ao abrigo da autorizagBo que me 6 conferida pela alinea c) do
Despacho n.O 18/MDN/90, de 5 de Janeiro, do Ministro da Defesa
Nacional, subdelego no general Alipio Tom6 Pinto, Vice-Chefe do
Estado-Maior do Exercito, as competdncias para autoriza~Bode despesas que me foram delegadas.
30 de Janeiro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior do Exbrcito,
Mdrio Firmino Miguel, general.

Despacho

n.O

15/90

Ao abrigo da autorizaglo que me 6 conferida pela alinea c) do
Despacho n.O 18/MDN/90, de 5 de Janeiro, do Ministro da Defesa
Nacional, subdelego no general Vitor Manuel Mota Mesquita, director
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do Departamento de Finanqas do Estado-Maior do Exbrcito, as competgncias para autorizaggo de despesas que me foram delegadas.
30 de Janeiro de 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior do ExBrcito,
Mdrio Firmino Miguel, general.
Despacho nP 16/90
Ao abrigo da autorizagiio que me 6 conferida pela alinea c) do
Despacho n.O 18/MDN/90, de 5 de Janeiro, do Ministro da Defesa
Nacional, subdelego no general Jos6 dos Santos Carreto Curio, director do Departamento de Opera~6esdo Estado-Maior do Exercito, a
compet&nciapara autorizar despesas com obras e aquisi~6esde bens
e servigos nos seguintes montantes:

a) 12 500 0008, com cumprimento das formalidades legais;
b ) 6 250 0008, com dispensa de realizaqiio de concurso ptblico
ou lirnitado e de celebraqiio de contrato escrito.
30 de Janeiro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior do Exhrcito,
Mdrio Firmino Miguel, general.
Despacho n.O 17/90
Ao abrigo da autorizaqiio que me 6 conferida pela alinea c) do
Despacho n.O 18/MDN/90, de 5 de Janeiro, do Ministro da Defesa
Nacional, subdelego no general Octlvio Gabriel Calderon de Cerqueira Rocha, quartel-mestre-general, as competbncias para autoriza$Ho de despesas que me foram delegadas.
30 de Janeiro de 1990. -0 Chefe do Estado-Maior do Exbrcito,
Mdrio Firinino Miguel, general.
Despacho nP 18/90
Ao abrigo da autorizaqgo que me C conferida pela alinea a) do
Despacho n.O 18/MDN/90, de 5 de Janeiro, do Ministro da Defesa
Nacional, subdelego no comandante da l.a Brigada Mista Independente, brigadeiro Ernesto Rodrigues Gaspar da Rosa, a cornpetencia para licenciar obras em Qreas na sua directa dependbncia, sujeitas a servidiio militar.
30 de Janeiro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior do Exkrcito,
Mririo Firmino Miguel, general.
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Despacho nP 19/90
Ao abrigo da autoriza~iioque me 6 conferida pela alinea a) do
Despacho n.O 18/MDN/90, de 5 de Janeiro, do Ministro da Defesa
Nacional, subdelego no comandante da Regiiio Militar de Lisboa,
general Josh do Nascimento de Sousa Lucena, a cornpetencia para
licenciar obras em Areas na sua directa dependgncia, sujeitas a servid5o militar.
30 de Janeiro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior do Exkrcito,
Ma'rio Firmino Miguel, general.

Despacho nP 20/90
Ao abrigo da autorizagiio que me 6 conferida pela alinea a) do
Despacho n.O 18/MDN/90, de 5 de Janeiro, do Ministro da Defesa
Nacional, subdelego no comandante da Zona Militar dos Apores, brigadeiro Rodolfo Antbnio Cabrita Bacelar Begonha, a competgncia
para licenciar obras em ilreas na sua directa dependencia, sujeitas
a servidiio militar.

-

30 de Janeiro de 1990. 0 Chefe do Estado-Maior do Exircito,
Mdrio Firmino Miguel, general.

Despacho nP 21/90
Ao abrigo da autorizapiio que me 6 conferida pela alinea a) do
Despacho n.O 18/MDN/90, de 5 de Janeiro, do Ministro da Defesa
Nacional, subdelego no comandante da Zona Militar da Madeira,
brigadeiro Ant6nio Ferreira Rodrigues de Areia, a cornpetencia para
licenciar obras em Areas na sua directa dependencia, sujeitas a servidlo militar.
30 de Janeiro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior do Exircito,
Mdrio Firmino Miguel, general.

Despacho nP 22/90
Ao abrigo da autorizapiio que me 6 conferida pela alinea a) do
Despacho n.O 18/MDN/90, de 5 de Janeiro, do Ministro da Defesa
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Nacional, subdelego no cornandante da Regiiio Militar do Centro,
general Fausto Pereira Marques, a cornpetencia para licenciar obras
em Breas na sua directa dependbncia, sujeitas a servidgo militar.
30 de Janeiro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior do ExBrcito,
Mdrio Firmino Miguel, general.

Despacho n.O 23/90
Ao abrigo da autoriza~iioque me B conferida pela alinea a) do
Despacho n.O 18/MDN/90, de 5 de Janeiro, do Ministro da Defesa
Nacional, subdelego no cornandante da RegiHo Militar do Norte,
general Rafael Guerreiro Ferreira, a cornpetencia para licenciar obras
em Breas na sua directa dependencia, sujeitas a servidHo militar.
30 de Janeiro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior do Exdrcito,
Mdrio Firmino Miguel, general.

Despacho nP 24/90
Ao abrigo da autoriza~iioque me B conferida pela alinea a) do
Despacho n.O 18/MDN/90, de 5 de Janeiro, do Ministro da Defesa
Nacional, subdelego no cornandante da RegiHo Militar do Sul, general
Adriano de AIbuquerque Nogueira, a cornpet&ncia para licenciar
obras em dreas na sua directa dependencia, sujeitas a servidHo
rnilitar.
30 de Janeiro de 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior do ExBrcito,
Mdrio Firmino Miguel, general.

Despacho n.O 25/90
Ao abrigo da autoriza~iioque me B conferida pela alinea c) do
Despacho n.O 18/MDN/90, de 5 de Janeiro, do Ministro da Defesa
Nacional, subdelego no general Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho,
director do Departamento de Pessoal do Estado-Maior do ExBrcito,
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a competCncia para autorizar despesas com obras e aquisipbes de
bens e servi~osnos seguintes montantes:
a) 12 500 0009, corn cumprimento das formalidades legais;
b) 6 250 000$, com dispensa de realizaqfio de concurso pfiblico
ou limitado e de celebra~Bode contrato escrito.
30 de Janeiro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior do Exdrcito,
Ma'rio Firmino Miguel, general.

(D. R., I1 SCrie, n.O 44, de 21Fev90.)

Despacho nP 26/90
de 8 de Fevereiro

Assunto: IdentificapSio dos Equipamentos Distribuidos B BFE.
A atribuipIo de equipamentos B BFE provenientes de programas
especificos, envolve aspectos que irnporta, desde j6, considerar face
nHo s6 Bs rela~desde depend&ncia das forpas que constituem a BFE
em situapiio normal- directamente das Unidades Territoriais e Regides Militares -como tambCm B necessidade de afectar esses equipamentos Bs referidas forpas, pela incidencia que tCm na capacidade
operacional da pr6pria Brigada.
1. Sempre que apliclvel e sem prejuizo das identificapbes pr6prias das UU/RM, os equipamentos destinados Bs f o r ~ a satribuidas B BFE, sBo marcados com o simbolo da BFE, conforme figura em anexo.
2. Para o caso particular das viaturas e no context0 das normas
que regulam o assunto, para alem das marcas existentes, terHo
nas faces anterior e posterior da viatura, em circulo branco
em posipiio simetrica em relaqHo ao eixo longitudinal da viatura, nele se inscrevendo o <(Cavalo>do BrasSio de Armas da
BFE, pintado a preto, conforme figura em anexo.

ANEXO - Simbolo a inscrever em circulo branco.
0 Chefe do Estado-Maior do Ex6rcit0, Mdrio Firmino Miguel,
general.
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0 Chefe do Estado-Maior do Ex6rcit0, Mdrio Firmino Miguel,
general.
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28/90

de 12 de Fevereiro
Assunto: IVA- Importaqiio de Material de Guerra corn Isenqiio.
Delegaqiio de CompetCncias.
1. Nos termos do Despacho n." 18MDN90, publicado no Diririo
Repliblica, I1 SBrie, n." 24, de 29 de Janeiro de 1990, atesto de
acordo corn o n? 3 do Despacho nP 6/89-XI, do Secretlrio de Estado
dos Assuntos Fiscais de 9 de Fevereiro de 1989, a ~cnaturezae utilizag60 exclusivamente militar do material de guerra,,, dos seguintes
grupos e classes:

-Grupo

10 Armamento

-Todas as classes - Inclui

armas de fogo de todos os calibres, dispositivos de lanqamento de granadas-foguete e
engenhos pirotBcnicos, equipamentos quimicos, equipamentos de carnuflagem e componentes e acessbrios.

- Grupo 12 Equipamento de direcgzo de tiro
-Todas as classes -Preditores, mecanismos estabilizadores,
designadores e indicadores, ernissores receptores e radares
para direcqiio de tiro; Equipamentos bpticos de pontaria
e avaliaqiio de distbncias; Calculadoras.

-Grupo

13 Muniq6es e explosivos

-Todas as classes.
- Grupo 14 Misseis guiados
-Todas as classes.
- Grupo 23

Veiculos a efeito de solo, veiculos motorizados,
atrelados e bicletas

-Classe 23.20 -Veiculos tlcticos de rodas, anfibios e

blindados.
- Classe 23.30 -Atrelados e semi-atrelados para viaturas
tlcticas.
- Classe 23.50 -Veiculos de lagarta de combate, de assalto
e tlcticos.
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- Grupo 58 Equipamento

I ." SCrie

de telecomunica~6es,de detecqiio e

de radiagiio corrente

-Todas as classes.
2. Subdelego, nos termos do Despacho n.O 18MDN90, publicado
no Didrio da Repriblica, I1 SBrie, n.O 24, de 29 de Janeiro de 1990,
no General VCEME Alipio Tome Pinto e no General QMG Octiivio
Gabriel Calderon de Cerqueira Rocha, a acompetdncia para atestar
a natureza e utilizaqIo exclusivamente militar do material de guerra
importado,, de acordo com o n.O 3 do Despacho n.O 6/89-XI, do
Secretirio de Estado dos Assuntos Fiscais de 9 de Fevereiro de 1989,
para os seguintes grupos e classes de material:

- Grupo 25 Componentes e
-Todas as classes.

acessdrios para veiculos

- Grupo 26 Pneumdticos e cdmaras de ar
- Classe 26.30 - Calgos de borracha para lagarta.

- Grupo 28 Motores, turbinas
-Todas as classes.
- Grupo 29 Acessdrios
-Todas as classes.

e componentes

de motores

- Grupo 30 Equipamento
- Todas as classes.

de transmissiio de energia mecrlnica

- Grupo 59 Componentes de equipamentos eldctricos e electrdnicos

-Todas as classes.
-Grupo 60 Fibras dpticas, componentes, conjuntos e acessdrios
- Todas as classes.
- Grupo

61 Condutores slbctricos e equipamentos de produqiio e de distribuipio de energia

-Todas

as classes.
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3. A comprova~Sio para os materiais dos restantes grupos e
classes, igualmente passiveis de ser abrangidos pelo n.O 3 do Despacho n.O 6189-XI, do Secretlrio de Estado dos Assuntos Fiscais de
9 de Fevereiro de 1989, estfi por mim atestado sob proposta do
Departamento de Logistics.
4. Este despacho substitui o meu Despacho n.O 116/89, de 16
de Novembro de 1989.

0 Chefe do Estado-Maior do Exdrcito, Mdrio Firmino Miguel,
general.

0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito
Mdrio Firmino Miguel, general
Est6 conforme:

4

Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho, general

MINIsTI%IO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

ORDEM DO EXERCITO
1.. SERIE
N.9 3/31 DE MARC0 D E 1990

Publica-se ao Exercito o seguinte:

I -DECRETOS-LEIS
MINISTfiRIO DAS FINANCAS
Decreto-Lei n.O 103-A190

A reformulaqHo do regime de beneficios fiscais, previsto no
Decreto-Lei n." 235-D/83, de 1 de Junho, relativo B aquisi~lode
cadeiras de rodas, triciclos e veiculos autom6veis por parte de deficientes motores surge como resultado direct0 da experibncia adquirida nos liltimos seis anos.
E agora possivel avaliar das virtualidades do regime e apurar
do balan~oda sua eficicia, no conjunto mais vasto de um projecto
realista e economicamente justificado de solidariedade social, em
que o deficiente seja cada vez menos dependente de terceiros.
Entende o Governo, neste contexto, continuar empenhado em
tIo nobre projecto, necessariamente atravts de uma nova disciplina
e da consagra~lode algumas legitimas aspirag6es que tCm vindo a
ser reclamadas pelos deficientes na sequencia da lei de bases instituida pela Lei n." 9/89, de 2 de Maio.
Atentos tais pressupostos, alarga-se o Bmbito do presente diploma aos deficientes cuja incapacidade se situa ao nivel dos membros superiores, cria-se para efeitos fiscais a figura do multideficiente
profundo e, em certas condi~ijes,permite-se a conduglo dos veiculos
pelos c6njuges e mesmo por terceiros.
Por outro lado, limita-se a cilindrada dos veiculos object0 da
insen~iioa niveis mCdios, utilitirios, de mod0 a privilegiar apenas
os deficientes que efectivamente carecem de transporte pr6prio e
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tern dificuldade em o adquirir nas condig6es e preGos de mercado.
Assim:
No uso da autorizagiio legislativa concedida pela Lei n.O 20/89,
de 28 de Julho, e nos termos da alinea b) do n.O 1 do artigo 201.0 da
ConstituigBo, o Governo decreta o seguinte:
Artigo I? - 1-0 s deficientes motores, civis ou das forgas
armadas, nBo abrangidos no artigo 1." do Decreto-Lei nP 43/76, de
20 de Janeiro, maiores de 18 anos poderiio beneficiar de isen~iiode
emolumentos gerais e do irnposto autom6vel (IA) na importagiio
de autom6veis ligeiros, destinados ao seu uso pr6pri0, nos termos
do disposto nos artigos seguintes.
2 - Independentemente da idade, os deficientes referidos no
nfimero anterior podergo ainda beneficiar, nas mesmas condig6es,
de isengiio de emolumentos na importagiio de triciclos e cadeiras
de rodas, com ou sem motor.
1-Para efeitos da aplicagiio do presente diploma,
Art. 2:considera-se deficiente motor todo aquele que, por motivo de lesiio,
deformidade ou enfermidade, cong6nita ou adquirida, seja portador de deficiencia motora, ao nivel dos membros inferiores ou superiores, de cardcter permanente, de grau igual ou superior a 60%,
avaliada pela Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes no
Trabalho e Doengas Profissionais, aprovada pelo Decreto-Lei n.O 43 189, de 23 de Setembro de 1960, desde que tal deficisncia lhe dificulte, comprovadamente:

a) A locomogiio na via pliblica sem a u d i o de outrem ou
recurso a meios de cornpensaglo, designadamente prbteses, ort6teses, cadeiras de rodas, muletas e bengalas, no
caso de deficiencia motora ao nivel dos membros inferiores;
b) 0 acesso ou utilizagiio dos transportes pfiblicos, colectivos convencionais, no caso de deficiencia motora ao nivel dos membros superiores.
2 - Para efeitos do presente diploma, considera-se multideficiente profundo todo o deficiente motor que, para a16m de se
encontrar nas condig6es referidas no artigo 1 . O e no ncmero antecedente, enferme, cumulativamente, de deficiencia sensorial ou intelectual ou visual de cardcter permanente de que resulte um grau
de desvalorizagiio superior a 90% e por tal facto esteja comprovadamente impedido de conduzir veiculos autom6veis.
Art. 3.O - 1-S6 seriio aceites pelas alfsndegas as declara~des
de incapacidade emitidas pelas entidades seguintes:

a) Juntas mCdicas, a nomear pel0 Ministro da Safide, tratando-se de deficientes civis;
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b) Direcqdes dos serviqos competentes de cada om dos ramos das forqas armadas;
C) Comandos-Gerais da Guarda Nacional Republicana, da
Policia de Seguranqa Pliblica e da Guarda Fiscal.
2-As
declaraqdes de incapacidade a que alude o niimero
anterior seriio passadas em papel timbrado pr6prio do departamento emissor, assinadas pela entidade que superintende no respectivo serviqo e autenticadas com o selo branco em uso, deveriio
referir expressamente que a sua emisslo tem em vista a aplicaqlo
das disposiqdes do presente diploma e conter a indicaqiio da idade
do requerente.
3-Das declara~Besdeveri constar detalhadamente a natureza da deficidncia e o correspondente grau de desvalorizaqiio, nos termos da Tabela referida no n.O 1 do artigo 2.O
4-Nos
casos em que na referida Tabela os coeficientes de
desvalorizaqiio variem, para a mesma deficidncia, em funqlo da
idade e do grupo profissional, prevalecerl, no cllculo da incapacidade, o mais elevado desses coeficientes.
5 - A Direcqlo-Geral das Alfdndegas poderi, sempre que o
julgar conveniente, obrigar B submissiio dos deficientes em nome de
quem foram emitidas as declaraq6es de incapacidade referidas nos
ndmeros anteriores a uma junta mddica de verificaqiio.
Art. 4." A cilindrada dos veiculos autom6veis object0 da isenqlo
do IA niio poderi ultrapassar os 1500 cm3 ou 1750 cm3, conforme
se apresentem equipados com motores a gasolina ou a gasbleo, respectivamente.
Art. 5.0- 1 Sem prejuizo do disposto nos niimeros seguintes,
pela express50 ctuso prbprio)>, constante do artigo 1.O, entende-se
que o veiculo d conduzido exclusivamente pelo pr6prio deficiente
e em seu proveito.
2 -No caso de o c6njuge do beneficiirio ser, ele pr6pri0, deficiente motor habilitado corn a declaraqiio a que se refere o artigo 3.0, poder8, tamb6m ele, conduzir o veiculo importado ao abrigo
do presente diploma.
3 -Tratando-se de multideficiente profundo, niio serl exigivel
o titularidade de carta de conduqlo, podendo o veiculo ser conduzido por terceiros, desde que o multideficiente seja um dos passageiros ocupantes do veiculo.
4 -0 incumprimento do disposto no presente artigo determinari a imediata apreensiio do veiculo, sendo tal conduta punivel
nos termos do regime juridic0 das infracqdes fiscais aduaneiras.
Art. 6."- 1 -A isenq8o prevista no artigo 1.O n b pode ser
fruida por cada beneficiirio relativamente a mais de urn veiculo

-
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em cada cinco anos, salvo no caso de acidente involuntdrio corn
danos irrepardveis, de roubo ou de outro motivo extraordinlrio que
conduza B eliminaqlo da viatura em circunstincias justificadas, devidamente comprovadas pela autoridade competente.
2 -Se o adquirente pretender alienar o autom6vel importado
ao abrigo deste decreto-lei antes de completados cinco anos, terd
de pagar previamente ao Estado a parte do IA proporcional ao
tempo que faltar para o termo daqueb periodo.
3 - 0 incumprimento do disposto no niimero precedente constitui infracpiio fiscal aduaneira, punivel nos termos do respectivo
regime juridico.
Art. 7.O Em caso de falecimento do beneficilrio antes de decorrido o periodo de cinco anos, contado desde a aquisiqlo efectiva do veiculo, a propriedade deste transitard para os seus sucessores, sem obrigaqlo de pagamento ao Estado das imposiq6es fiscais
referidas no artigo 1.O
Art. 8."- 1 -Dos
verbetes de importaqlo e das guias do
IA deverd constar, de forma bem visivel, a indicaqlo adeficiente,,
seguida de referencia ao presente diploma, a fim de as direcqdes
de viaqlo e as conservat6rias do registo de propriedade autom6vel
exararem o respectivo averbarnento nos livretes e titulos de registo
de propriedade.
2 -Serd criado, por decreto regulamentar, urn sistema de
matricula~lo que permita aos serviqos de fiscalizaqlo a identificapgo dos veiculos importados com isenplo, atravBs de placas de
matricula semelhantes hs da s6rie normal, tanto na sua cor e formato, como no niimero de caracteres inscritos.
3 - 0 cumprimento das obrigaq6es irnpostas por este diploma serd fiscalizado pela DirecqBo-Geral das Alfindegas, Guarda
Fiscal e Direc~lo-Geral de Viaslo, Guarda Nacional Republicana
e Policia de Seguranqa Piiblica.
Art. 9." 0 s pedidos de beneficios serlo apresentados e processados directamente nas sedes das alfindegas da Area de residencia
do requerente, devidamente instruidos com a documentaqlo justificativa de que os impetrantes satisfazem os requisitos fixados nos
artigos anteriores, bem como da prova de quitaqzo corn a Fazenda
Nacional, mediante certidlo de rendimentos relativos aos tr&s iiltimos anos.
Art. 10.0 Sem prejuizo dos demais condicionalismos e requisitos da legisla~iiogeral, o beneficio de reduqlo do IA para os veiculos automdveis destinados ao serviqo de aluguer corn condutor
-tdxis e letra A -adaptados ao acesso e transporte de deficientes,
em termos a definir por decreto regularnentar, serd de 80%.
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revogado o Decreto-Lei n." 235-D/83, de

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 25 de Janeiro
de 1990. -Anibal Antdnio Cavaco Silva - Carlos Euginio Pereira
de Brito - Luis Miguel Couceiro Pizarro Beleza -Manuel Pereira -Joaquim Fer~tandoNogueira -Joiio Maria Leitdo de Oliveira
Ma.rtins -Arlindo Gomes de Carvalho -Josb Albino da Silva Peneda.
Promulgado em 22 de M a r ~ ode 1990.

0 Presidente da Reptiblica, MARIO SOARES.
Referendado em 22 de Margo de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silvsr.

(D.
R., I SBrie, Suplem., n.O 68, de 22Mar90.)
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-PORTARIAS

Portarle

n.O

167100

dm 2 de M a w
Manda o Governo, pelos Ministros da Defesa Nacional, das Finan~ase dos Negdcios Estrangeiros, o seguinte:
1.O Nos termos dos artigos 5.O, n.O 1, e 6.O do Decreto-Lei n.O 56/8 1, de 31 de Marco, s8o criados os cargos
de adidos de defesa em Dacar e Conacry, Harare, Dar-es-Salaam e Lolongwe (Malawi), Libreville e Tunes, assegurados, em regime de acumulat$o, respectivamente pelos adidos de defesa em Bissau, Maputo, S o Tom6 e Rabat.
2.' Em face do que antecede, o quadro dos adidos e respectivos gabinetes, publicados em anexo B Portaria
n.O 639/83, de 1 de Junho, com as alteraMs introduzidas pelas Portarias n.- 453/86, de 21 de Agosto, 730/86,
de 4 de Dezembro, 227/87, de 27 de Marco, e 246/88, de 21 de Abril, passa a ser o seguinte:
A d k h e sdju~m

Oabinne fonjunto

Adidcn

Reprrrcnta~6esdiplonulticu
Deleso

Bissau ..................................... 1
Bona ......................................
I
Brasria.. .................................. 1
hndres ................................... (4 1
Luanda ....................................
1
Madrid ....................................
1
Maputo ................................... 1
Paris ......................................(a) 1
Praia ......................................
1
Pretdria ...................................
1
Rabat .....................................
1
Roma .....................................
1
Sgo Tomt .................................
1
Washington ................................ (4 1
Ankara ....................................

....................................
Bruxelas ...................................
Conacry ...................................
Dar-es-Salaam..............................
Dacar .....................................
Atmas

Dublim ....................................
Estocolmo .................................
Haia ......................................
Harare ....................................
Libreville ..................................
Lolongwe ..................................
Luxemburgo ...............................
Oslo ......................................
Otava .....................................
Tunes .....................................

1
1

1
1
I
I
1

I

1
1

-I
1
1
1

Miliur

Naval

-

(b)1
-

1

1
1

1
-

-1
1
-

'

%
&

-

-

(b)1

-

1
-

1

1

-

-

1

1

1

-

E
f
~
id%%
dcfa
7,""-

-

-

1

-

-

-

1
1
-

1

-

-

-

1
1

1
2
I
2
1

3
1
1
1
1
1
3

(4

(a
(e)
V)

01
V)
(g)

(h)

(11

Q

(4
O
(1)

(h)
(m)
(n)

1
1
1
2
1
2
1
2
1

1
1
1
1
3

-

-

~ Tmdutor

1
-

-

-

-

Ekai&o3

1

1
I
2
1
1
1
1
1

2
3
2
4

2
3

1

2
3
2
2
2
2
2
4

-

-

1
I
1
1

-

-

-

-

-

(a) 0 dido d r yduado ou .nOo pwume o cargo dc adid0 & defaa.
(b) EmcW em emocumulPCb pa urn dor adidol.
(c)
ldldo dc
R-.
(4 d o d d o de delaa cm Mdrid.
(e)QIO 01 dlda Ilrxdludor cm Pwis.
v,
dido de d e r a
LU-U.

e

e

b)eodidodedct~-Loalrr..
(h)eo.didodc&fevanBau.
(f)Bo.dlQlvnlcmP~.
(t)eodMode~-~mh(.pno.
(k) B o &lo Q d d a a an Sb Tomb.
(I)eoldlQwmduticoemkrL.
rcrrdlud.r em WuNwtoa.
(m) Sb a
(n)~ordiro&dc~aacmR.br.

Ministkrios da Defesa Nacional, das Financas e dos Neg6cios Estrangeiros.
Assinada em 16 de Fevereiro de 1990.
0 Ministro da Defesa Nacional, Carlos Eugt?nio Pereira de Brito. 0 Ministro das Finan~as,Luk Miguel
Couceiro Pizarro Beleza. 0 Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, Jodo de Deus Rogado Salvador Pinheiro.

-

(D. R., I Serie, n.O 51, de 02Mar90.1
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-DESPACHOS

MINISTERIOS DA DEFESA NACIONAL E DAS FINANCAS
Despacho conjunto
0 despacho de 4 de Julho de 1989 do Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros f i o u os sallrios do pessoal dos postos diplomiiticos e
consulares, com efeitos desde 1 de Janeiro de 1989.
Nos termos do artigo 5? do Decreto-Lei n.O 44034, de 16 de
Novembro de 1961, do n.O 3 do artigo 8." do Decreto-Lei n.O 56/81,
de 31 de Marqo, e do n.O 2 do artigo 7." do Decreto-Lei n.O 233181,
de 1 de Agosto, os Mhistros da Defesa Nacional e das Finanqas
determinam que o pessoal das categorias a seguir relacionadas,
servindo no estrangeiro na dependencia das miss6es e gabinetes
militares, passe a ter, desde 1 de Janeiro de 1989, as remuneraq6es
inensais indicadas no quadro seguinte:
Local

Bona .........
Idem .........
Brasilia ......
Londres ......
Idem .........
Idem .........
Paris .........
Idem .........
Idem .........
Roma .........
Idem .........
Pret6ria ......
Idem .........
Washington
Idem .........
Idem .........

Categoria

Assistente-tradutor ............
IntBrprete (tempo parcial) ...
Secretlrio de 1." classe ......
Secretlrio de 1." classe ......
Secrethrio de 2." classe ......
Contabilista (tempo parcial)
Secretlrio de 1." classe ......
Secretlrio de 2." classe ......
Guarda do Cemiterio Portugues.
Secretiirio de 1." classe ......
Secretlrio de 2." classe ......
Secretlrio de 1." classe ......
Secretlrio de 2." classe ......
Assistente-tradutor ............
Secretlrio de 1." classe ......
Secretlrio de 2." classe ......

-

RemuneracBes

Moeda
Quantitativo
DEM
DEM
USD
GBP
GBP
GBP
FRF
FRF
FRF

4 165,OO
509,OO
802,OO
868,OO
790,OO
587,OO
9 308,OO
8 565,OO
7 468,OO

ITL
ITL
USD
USD
USD
USD
USD

1 639 280,OO
1 498 460,OO
785,OO
734,OO
1 875,OO
1 455,OO
1 239,OO

12 de Fevereiro de 1990. 0 Ministro da Defesa Nacional,
Carlos Brifo.- Pelo Ministro das Finanqas, Maria Manuela Dias
Eerreira Leite, Secretlria de Estado do Orqamento.
(D. R., I1 SBrie, n.O 51, de 02Mar90.)
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MINISTfiRIOS DA DEFESA NACIONAL
DA ADMINISTRACAO INTERNA E DA EDUCACAO
Despacho conjunto 28/MDN/MAI/ME/90

0 desporto militar chegou a possuir importantes tradiqdes em
Portugal, sendo vPrios os exemplos de praticantes militares que
conquistaram para o Pais medalhas ou classificaqdes honrosas em
jogos olimpicos ou em outras competiqdes internacionais, designadamente na esgrima, no hipismo e no tiro.
Hi, de resto, outras modalidades desportivas cujo desenvolvimento no meio militar podem apresentar condiqdes especialmente
favoriiveis.
0 artigo 9.0 da Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei n.O 1/90,
de 13 de Janeiro) define que o ((desporto no Bmbito das forqas armadas e das forqas de seguranqa organiza-se autonomamente, de
acordo com os parimetros que para ele slo definidos pelas autoridades competentesa.
0 problema, porBm, nlo se restringe apenas aos quadros pr6prios do desporto militar, a nivel nacional ou internacional- aqui,
no 6mbito do CISM-, mas tem a ver tainbBm com o progress0
geral do desporto nacional e o foment0 da participaqlo de praticantes desportivos militares nos quadros competitivos comuns, seja tamb6m ao nivel nacional ou no internacional.
0 assunto carece de uma reavaliaqlo.
Assim, determina-se:
1 - E constituida uma comisslo para a redinamizaqgo do desporto militar.
2 -A

comisslo 6 constituida por:

a) Um representante do Chefe de Estado-Maior-General das
Forqas Armadas, nomeado pel0 Ministro da Defesa Nacional, cabendo-lhe presidir 5 comisslo;
b) Um representante de cada um dos tr&s ramos das forqas
armadas indicados pelos respectivos chefes de Estado-Maior e propostas pel0 Chefe de Estado-Maior-General
das Forqas Armadas para competente nomeaqzo pelo Ministro da Defesa Nacional.
C) Um representante do MinistBrio da Administraqlo Interna,
nomeado pelo respectivo Ministro;
d ) Urn representante da DirecqPo-Geral dos Desportos, nomeado pel0 Ministro da Educaqiio;

1." Serie
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e) Um representante indicado pel0 Comit6 Olimpico Portugues.

3-A comisslo tzm urn prazo de 180 dias, contados do inicio do seu funcionamento, para apresentar o seu relatbrio final no
quadro das preocupag6es e objectivos definidos no preiimbulo do
presente despacho.
22 de Fevereiro de 1990.- Pelo Ministro da Defesa Nacional,
0 Secrethrio de Estado Adjunto, Eugbnio Manrrel dos Sa~ztosRamos.- 0 Ministro da Administra~iioInterna, Manuel Pereira. - 0
Ministro da Educagiio, Roberto Artur da Lrrz Cnrneiro.

(D. R., 11 SCrie, n." 64, de 17Mar90.)

MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro
Despacho n." 53/MDN/90
1 - Delego no Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, general M6rio Firmino Miguel:
a) A compet&ncia, corn poderes de subdelega~iio,para autorizar o licenciamento de obras em hreas colocadas na sua
directa dependencia, sujeitas a servidiio militar, corn base no que dispBe a alinea n) do n: 2 do artigo 44.O da
Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro;
6) A compet2ncia para autorizar a realiza~iiode exercicios
de instru~iioe preparagiio das f o r ~ a sconstantes dos planos gerais do ExCrcito com base no que dispde a alinea m) do n.O 2 do artigo 44.O da Lei n.O 29/82 referida
na alinea anterior:
C) A copetencia para autorizar despesas corn base no disposto no artigo 20.O, n.O 1, alinea f), e n.O 2, alinea f), no
artigo 2lS0, alinea e ) , e no artigo 22.O do Decreto-Lei n.O 211179, de 12 de Julho, na sua actual redacgiio,
tudo ao abrigo do que dispBe o artigo 23.O daquele decreto-lei;
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d) A competencia que me 6 conferida pel0 n.O 1 do artigo 50." do Decreto-Lei n.O 344-Al83, de 25 de Julho, com
a alteraglo introduzida pel0 artigo 1P do Decreto-Lei
n.O 21/84, de 14 de Janeiro, para autorizar, no h b i t o
do respectivo departamento, deslocagdes em misslo oficia1 no estrangeiro, dentro dos limites miximos anuais
fixados no Regime Cambial da Administraglo Central;
e) A competencia que me 6 conferida pela alinea b) do n." 1
do artigo 4." do Decreto-Lei n.O 136187, de 19 de Margo,
para autorizar, no dmbito do respectivo departamento,
despesas com encargos liquidiveis em moeda estrangeira
previstos no Regime Cambial da Administrag50 Central;
f ) A cornpetencia para atestar a natureza e utilizaglo exclusivamente militar do material de guerra importado, de
acordo com o n.O 3 do Despacho 6189-XI do Secretirio
de Estado dos Assuntos Fiscais de 9 de Fevereiro de
1989.

2 -As autorizagdes de despesa relativas a construg6es e grandes
repamgbes superiores a 50000 contos ficam, todavia, sujeitas a
pr6via concorddncia do Ministro da Defesa Nacional.
3 -Autorizo
a subdelegaglo das competencias das alineas c)
e f ) do n.O 1 no Vice-Chefe do Estado-Maior do Ex6rcito e nos
directores de departamento do mesmo Estado-Maior.
5 de Margo de 1990. - 0 Ministro da Defesa Nacional, Joaquim
Fernando Nogueira.
(D. R., I1 SQie, n.O 71, de 26Mar90.)

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exercito
Despacho

n.O

30190

Ao abrigo da autorizaglo que me foi conferida pel0 n.O 2 do
Despacho n.O 18/MDN/90, de 5 de Janeiro de 1990, publicado no
DR, 2.n SBrie, nP 24, de 29 de Janeiro de 1990, subdelego no general Vice-Chefe do Estado-Maior do ExQcito, Alipio Tom6 Pinto, e
no general quartel-mestre OctPvio Gabriel Calderon de Cerqueira
Rocha a competencia para atestar a natureza e a utilizaglo exclusivamente militar do material de guerra importado, de acordo com
o nP 3 do Despacho n.O 6189-XI, de 9 de Fevereiro, do Secrettirio de Estado dos Assuntos Fiscais.

1
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21 de Fevereiro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Mdrio Firmino Miguel, general.

(D. R., I1 SCrie, n.O 57, de 9Mar90.)

de 19 de Fevereiro
Assrmto: Dia Festivo do Regimento de Artilharia de Leiria.
Determino que o dia 29 de Junho passe a ser o aDia Festivon
do Regimento de Artilharia de Leiria por corresponder 1 data do
Decreto-Lei nP 13 851 que, em 1927, pela primeira vez concede a
Leiria a sede de um Regimento de Artilharia.
0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Ma'rio Firmino Miguel,
general.

Despacho

n.O

31/90

de 28 de Fevereiro
Assunto: Chefes do Gabinete Medico dos Centros de Classifica~iio
e Selecpiio.
Considerando, face h especificidade do Sewipo de Sadde, a conveniCncia de ajustar a execuqiio das NCOSQP hs exigCncias t6cnicas
dos Hospitais Militares e dos Centros de Classificaqiio e Selecqiio
(CCS);
Considerando a necessidade de adaptar o conteddo funcional
do cargo de Chefe do Gabinete MBdico dos CCS 1 especificidade
do Quadro Especial de Medicina;
Considerando a ligapiio funcional decol-rente da organizaqiio
territorial do ExQcito, entre os CCS e os Hospitais Militares;
Considerando que os CCS do Porto e de Coimbra estIo implantados, respectivamente, na guarniqHo do HMR 1 e do HMR 2 e
que, por enquanto, o CCS de Sef5bal estd sediado em guarnipiio diferente do HMP.
Determino, o seguinte:
1. 0 cargo de Chefe do Gabinete MCdico dos CCS passa a

ser preenchido por Oficiais MCdicos com as especialidades
de Generalista, Med Interna, Cardiologia e Ortopedia.
2. 0 preenchimento das funpdes constantes do n.O 1 deste Despacho nos CCS do Porto, Coimbra e Setdbal passa a ser
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garantido com Oficiais MCdicos, respectivamente, do HMR 1,
HMR 2 e HMP.
3. 0 desempenho das referidas funqties sera na situagiio de
diligCncia de carlcter permanente, pel0 period0 de um ano,
no CCS Porto e no CCS Coimbra, e, na situagiio de deslocado, ao abrigo das NCOSQP-Jan89, no CCS de Set6bal.
4. 0 Departamento de Pessoal, garantirl a necesslria informa$50 para que os Directores do HMR l e HMR 2 possam
indigitar, corn oportunidade, os Oficiais MCdicos a colocar
em diligencias nos CCS, sem prejuizo das NCOSQP.
0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Mdrio Firmino Miguel,
general.
Despacho nP 34/90
de 12 de Marpo
Assrrnto: Tabelas de Punigdes de Infracg6es Cometidas na Conduflo
de Viaturas Militares.
Considerando que a necessidade de uniformizar critCrios na punigiio de infracgdes disciplinares relacionadas com a condugiio de
viaturas do ExCrcito justifica a manutenqiio de uma {(Tabelan a utilizar relativamente aos procedimentos disciplinares;
Considerando que 6 defenslvel um desagravamento das aTabelas de punigdes, que at6 aqui vinham sendo observadas, e finalmente;
Considerando o regime disciplinar dos condutores integrados no
QPCE (Decreto-Lei n.O 24/84, de 16 de Janeiro);
Determino que:
Passem a vigorar as tabelas em anexo a este despacho, relativamente aos procedimentos disciplinares decorrentes de acidentes
de viagiio e de outras situaqdes relacionadas corn a condugiio de
viaturas militares.
0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Mdrio Firmino Miguel,
general.
ANEXO A-

Tabela de Punipks de Infracp6es Praticadas na Condupiio de Viaturas Militares - Militares
ANEXO B-Notas B Tabela de Punip6es de Infracp6es Praticadas
na Condupiio de Viaturas Militares QPCE
ANEXO C Tabela de PunipBes por InfracpBes Praticadas na Condupiio de Viaturas Militares (QPCEIQPEFE)
ANEXO D-Notas
B Tabela das Penas de Multa por InfracpBes
Praticadas na Condupiio de Viaturas Militares (QPCE/
/QPEFE).
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ANEXO A

A 0 DESPACHO Nm. 34/90, DE 12MAR90

TABELA DE P U N I C ~ E SPOR I N F R A C C ~ E SPRATICADAS NA

CONDUCAO

DE VIATURAS MILITARES

- MILITARES E MILITARIZADOS

SARGENTOS

PRACAS

INFRACCAO

CLASSE

.'1
b

a
1

- MANOBRAS PERIGOSAS

2'.

3'.

4'.

1

m

n

o

5/10

6/12

8/14

10116

I

2

3

1

-EMBRIAG~

- EXCESS0 ABSOLUTO DE VELOCIDADE
CAUSAL DE ACIDENTE DE ~

- IrnLEA(%O

A

4

o

12

6

8

8

12

8

12

18

24

12

4

10

10

15

8

15

20

25

3

6

6

8

6

8

10

12

4

4

5

4

5

6

7

4/8

4/8

5/10

418

5/10

8/12

10/15

u

>
U

<

s

?

- CONDUCAO DE VIATURA MILITAR.

5

. CARTA
NA VIA P ~ L M J ASEM
-

6

6

CI

DE VIATURA PARA FINS

ESI'RANHOS A 0 SERVICO

5

6

-

-

-

-

-

-

- CONDWAO NAO AUTORlZALlA
- S A ~ D ADE VIASJA~RIZACAO
- ABANDON0 DE VIATURA OU PARAGEM

-

-

Q
2o
-

4
-

8

8

p

I

5

2
a

JUNTO AS TABERNAS OU SIMILARES

2

4

4

6

2

3

3

4 1 3

2J4

316

3/6

- CED~NCIADE VIATURA E ALTERACAO
DE n T N E R h 0
7

- TRANSPORTE NJ AUTORIZADO DE CIVIS
--

- EXCESS0 RELATIVO DE VELOCIDADE
- NEGLIG~NCIA;INCONSIDERACAO
-IMPER~CIA
- FALTA DE DESTREZA CAUSAL DE
ACIDENTE

jI j

n

4/8

3/6

I

.
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ANEXO B A 0 DESPACHO N.O 34/90, DE 12MAR90
Notas B Tabela de PunipCies por Infracpbes Praticadas na Condupiio
de Viaturas Militares
1. Ambito de aplicapiio

Esta Tabela 6 apliclvel aos condutores militares e militarizados (Decreto-Lei nP 442/75 e 550/R/75).
2. Atenuantes

-AlCm

das circunstlncias atenuantes referidas no Artigo 7 2 . O
do RDM, 6 de considerar tamb6m a decorrente do pagamento espontlneo dos prejuizos emergentes.
-Para
a aValoraqIo)) desta atenuante deverd observar-se o
seguinte.
a) Pagamenfo infegral (independentemente da quanfia):
-No caso de culpa leve o procedimento sancionat6rio poderl ser reduzido a 90% e ter como limite minimo a pena
de Repreensgo;
No caso de culpa grave (embriagues, excess0 absoluto de
velocidade e manobras perigosas (a), a reduqiio da pcna
serd de 50%.

b) Pagamento parcial:
-Nesta hip6tese a redugiio da pena aplicbel far-se-8 na
proporgiio do pagamento, tendo em consideraggo os limites minimos das penas constantes do n.O 2 a).
3. Agravantes

-A

reitera~goou reincidcncia s6 serl considerada quando o
infractor se encontrar na 4." classe de comportamento, caso
em que o agravamento se traduzirl no acriscimo de 116 da
pena a aplicar.

4. AcumulaqIo ou Concurso Real de Infracpces

- Quando

se verificar acumulaqiio ou concurso real de infracgdes, proceder-se-6 ao cdmulo juridico das penas a aplicar.
- 0 cdmulo juridico concretizar-se-8 somando B pena mais
grave 50% da seguinte em gravidade, nHo se considerando
as restantes infracq6es eventualmente praticadas.
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a) Prevista a incluslo na Portaria a publicar.
5. Punibilidade da condug50 na via pcblica de viatura militar,
sem a necesslria habilita~iio

Se o infractor possuir carta civil a punigPo desta infraglo podcrl ser reduzida de:
a) 5096, tendo habilitagPo para conduzir o rnesmo tip0 de viatura ou de viatura mais pesada.
b) 30%, tendo habilitaglo para a condugPo de viatura mais
ligeira.
6 . Punibilidade dos Instuendos e Examinandos

a) Excepto se se verificar desobediencia intencional as indica~ B e sdo Instrutor, os instruendos n l o podergo ser disciplinarmente responslveis por infracgdes cometidas durante a
instruglo de conduglo auto.
b) 0 procedimento sancionat6rio por infracgdes cometidas durante a instrugPo de adaptaglo por militar j l possuidor de
carta de conduglo militar poder6 ser atenuado at6 metade
da pena prevista.
c) De igual mod0 se procederd relativamente i s infracgbes cometidas pelos examinandos durante o exame para a obtenglo
da respectiva carta.

1
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ANEXO C A 0 DESPACHO Na34/90, DE 12MAR90
TABELA DE PUNICOES POR INFRACCOES PRATICADAS
NA

CONDUCAO DE VIATURAS MILITARES (Q.P.C.E./Q.P.E.F.E.)

Cc*
m 3
4 0

4

INFRACC~~O

-

4
v 4 v

w

P.

b

a
1

- MANOBRAS PERIGOSAS

2

-EMBRIAGU&S

3

- EXCESSO ABSOLUrO DE VEUXIDADE

C.c*

a;>

rnU

c

CAUSAL DE ACIDENTE DE VIACAO

0

2
,
.

r

n

F=*

r-*

W E ,

--

mEJ

0.a
V U

Ft!
Urn

40

4 0

d

e

f

g

4/8

5/10

5/10

6/12

8

10

10

12

- u ~ n r z ~ ~DEAVIATURA
o
PARA FINS
4

ESTRANHOS A 0 SERVIW

5

i3

%<

- CONDUCAO NAO AVTORIZADA

- sA~DADE VIATURA SIAUTOIUZACAO
- A3ANDONO DE VIA'tURA OU PARAGEM
JUNTO AS TABERNAS OU SIMILARES
- CED~NCIADE VIATURA E ALTERACAO

.

$

-

i
I

2

4

4

6

2

3

3

4

41%

43

5/10

DE ITINERARI0

- TRANSPORTENI AUKIREADO DE CIVIS
- EXCESSO RELATIVO DE V E W A D E
- NEGLIG&CLA; NCONSIDERACAO
-IMPE~CIA

- FALTA DE DESTREZA CAUSAL DE
ACIDENTE
,

3/6
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ANEXO D A 0 DESPACHO N.0 34/90, DE 12MAR90

Notas 2 Tabela das Penas de Multa por Infrag6es Praticadas
na Conduciio de Viaturas Miitares (QPCE/QPEFE)
1. Nos termos do n.O 4 do artigo 12.O do Decreto-Lei 24/84,
a pena de suspensiio, niio poderd ser inferior a 20 dias. Na
aplica~iio das penas a condutores do QPCE, arguidos em
P.D.A.V., tem sido adoptada a seguinte equivalzncia: 1 dia
de suspens50 de exercicio e vencimento = a 2 dias de prisSio disciplinar agravada = a 4 dias de prisiio disciplinar.
Em virtude da equivalzncia estabelecida, o limite minimo
da pena de suspensiio (20 dias), excede a puni~iiomfixima
constante da tabela em vigor para condutores militares (25
dias de prisilo disciplinar agravada).
2. Por exclusiio de partes, das penas estabelecidas na legisla~Sioem vigor, as linicas aplichveis a pessoal de QPCE, arguido em PDAV, s8o:

- Repreensgo
- Multa

Escrita

3. A pena de Multa, serd fixada em quantia certa e niio poderd exceder o quantitativo correspondente a uma vez e
meia a totalidade das remunerag6es certas e permanentes
com excepglo do abono de familia e presta~6es complementares, h data do despacho condenat6rio (n.0 2 do artigo 12.O do Decreto-Lei 24/84).

4. Para cdlculo do quantitativo da pena, deverd ser aplicada
a seguinte f6rmula:
(arredondado por defeito para as centenas
VM = VIXN.OD
-30
de escudos)
em que:
VM -Valor da Multa
VI - Vencimento Iliquido (sem abono de familia e presta~8escomplementares)
N.OD - Nlimero de dias estabelecidos para a multa.
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5. Para a16m das circunstdncias gerais susceptiveis de atenuar

o procedimento do infractor, deverd ainda considerar-se como
tal o pagamento espontdneo dos prejuizos a que o mesmo
deu aso.
6. Para o cdlculo desta atenuante apiicar-se-8, por adapta~zo,
o que sobre esta matCria se consagra nas notas 2 Tabela de
Puniq6es respeitante aos condutores militares e milital-izados.

Despacho n." 51/90

Assunto: Manual para a Realiza~Bode Testes de ProntidHo Operacional Bs Unidades do ExCrcito Adstritas ao ACE
Considerando
Que, desde 1984, se tem aplicado, na execuqiio de Testes de
ProntidHo Operacional (OPT) Bs Unidades do Exercito adstritas ao
ACE (l."BMI), o MANUAL DE TESTES DE PRONTIDAO OPERACIONAL DAS FORCAS TERRESTRES DO COMANDO ALIADO DA EUROPA, resultante da traduqiio do ACE MANUAL
80-2-1, ACE LAND FORCES OPERATIONAL READINESS TEST
MANUAL (NU), de 01 de Janeiro de 1983;
Que, desde entHo, este ACE MANUAL 80-2-1 tem sofrido diversas alteraq6es pontuais e que as mesmas nem sempre foram adequadamente introduzidas no correspondente Manual aplichel 2s
Unidades do ExQcito Portugucs acima referido;
Que, a doutrina NATO relativa a ORT 6, actualmente, a consignada no ACE MANUAL 80-2-1, ACE LAND FORCES OPERATIONAL READINESS TEST MANUAL (NU), de 01 de Abril de
1987 e nos seus posteriores aditamentos, o Cltimo dos quais se tornou efectivo em 01 de Novembro de 1989;
Que, em conformidade, se considera oportuno e muito conveniente proceder-se B revisiio global do Manual aplicdvel Bs Unidades do ExCrcito PortuguCs adstritas ao ACE, no sentido da sua
actualizaqlo e reformulaqiio.
Determino o seguinte:
1. Aprovo, para execuqHo a partir de 01 de Maio de 1990, o
MANUAL PARA A REALIZACAO DE TESTES DE
PRONTIDAO OPERACIONAL AS UNIDADES DO EXBRCITO ADSTRITAS A 0 ACE, resultante da traduqgo do

.'
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ACE MANUAL 80-2-1, ACE LAND FORCES OPERATIONAL READINESS TEST MANUAL (NU), de 01 de Abril
de 1987, e dos aditarnentos que lhe foram feitos, o tiltimo
dos quais se tornou efectivo em 01 de Novembro de 1989.
2. Delego no IGE competbncia para interpretar e pormenorizar
o MANUAL PARA A REALIZACAO DE TESTES DE
PRONTIDAO OPERACIONAL AS UNIDADES DO EXBRCITO ADSTRITAS A 0 ACE, agora aprovado, e para introduzir no mesmo as altera~cesque, eventualmente, venharn
e ser feitas no actual ACE MANUAL 80-2-1.
3. I3 revogado, corn a entrada em vigor deste Manual, em 01 de
Maio de 1990, o anterior MANUAL DE TESTE DE PRONTIDAO OPERACIONAL DAS FORCAS TERRESTRES DO
COMANDO ALIADO DA EUROPA.

0 Chefe do Estado-Maior do Exercito, Mdrio Firmino Miguel,
general.

ORDEM DO EXERCITO N.'

1.' Sric

1V

3

151

-TABELAS DE VENClMENTOS
MANUTENC~Q
MlllTAR

Tabelb de venclmentos e ssldrlos do pessoal clvll d a manutenglo mllltar

(Mllhsnr ds escudos)

Lc*l&¶
Ndrncro
dr diulur

Catenorir%

cnico

nidadcc

I

2

3

4

5

. ... . .

0
I
2
3
4
5

163.80
167.20
170.80
178.00
180.80
183.60

157.70
160.60
163.50
166.80
170.50
173.30

147.50
150.90
157.30
160.10
163.00
166.00

139.20
143.00
146.80
150.40
156.80
159.60

133.30
136.10
139.20
142.80
146.50
150.20

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

0
1
2
3
4
5

123.40
127.20
133.00
135.70
138.40
142.10

117.20
120.70
124.50
127.90
133.50
136.30

108.90
111.60
114.30
117.20
120.60
124.40

99.40
102.80
107.90
110.60
113.30
116.00

90.40
93.10
96.10
99.30
102.60
107.90

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

0
1
2
3
4
5

117.20
120.70
124.50
127.90
133.50
136.30

108.90
111.60
114.30
117.20
120.60
124.40

99.40
102.80
107.90
110.60
113.30
116.00

90.40
93.10
96.10
99.30
102.60
107.90

81.70
86.30
89.00
91.60
94.20
97.40

0
I
2
3

108.90
111.60
114.30
117.20
120.60
124.40

99.40
102.80
107.90
110.60
113.30
116.00

90.40
93.10
96.10
99.30
102.60
107.90

81.70
86.30
89.60
91.60
94.20
97.40

78.70
81.70
84.40
89.00
91.50
94.10

-.

Tknicos de gesliio e outros espec~alis~as
. .. . . . . . .

Tknicos licenciados

Tknicos bachilrtis

Ttcnicos equ~parados..

.

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

4

5

Ttcnicos esragiarios licenciados

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

Educsdora coordcnadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . ..

0
I
2
3
4
5

78.70
81.70
84.4.40
89.00
91.SO
94.10

0
I
2
3

78.10
81.70
84.40
89.00
91.50
94.10

4

J

TCcnicos atagiarior bachartis

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

Chefes dc sec~Po... . . . . . . . . . . . . .

3
4
5

72.30
75.20
78.20
81.00
. 84.00
88.50

0
I
2
3
4

7650
79.50
82.60
87.20
89.70

0
I

2

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

t

t.

I

6
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I

Eraldcr
NJmno

dc diutu7nidadei

Calc[or~a,

Encarregado coordenador de: armazkm, supcrrnercado, x g u ranqa n o trabalho, messe, vigilancia e lrlfego; mestrc geral, dc culinlria, controlador de qualidadr c secret4ria-tradutora.

.

0
3
4

0

I

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

2
3
4
5
0

I
1k n i c o muxil~ard o serviqo social..

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

2
3
4

5
0

I

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

T k n i c o s de diagnbrrico e ~crapZutica

2
3
4

5

E n f e r m e i r ~graduado

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

0
1
2
3
4

5

Enfermeiro

.. . .. . . ... . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .'. . .. .. . .. . . .

.

I

5
0

I
Empregado administrative principal e desenhador-chcfe .

..

. ..

2
3
4
5

66.70
69.30
72.00
74.90
77.90
80.90

72.30
75.20
76.20
81.00
84.00
88.50

69.40
72.30
75.20
78.00
81.00
84.00

66.70
69.30
72.00
74.90
77.90
80.90

66.70
69.30
72.00
74.90
77.90
80.90

64.40
67.00
69.60
72.40
75.40
78.50

61.00
65.00
67.50
70.00
73.10
76.10

66.70
69.30
72.00
74.90
77.90
80.90

61.00
65.00
67.50
70.00
73.10
76.10

58.20
61.00
65.00
67d
70.00
73.10

64.40
67.00
69.60
72.40
75.40
78.50

57.90
60.70
64.60
67.20
69.70
72.70

66.70
69.30
72.00
74.90
77.90
80.90
66.70
69.30
72.00
74.90
77.90
80.90

A
p
-

0

I
Analisla de funqdes . . .

69.40
72.30
75.20
78.00
81.00
84.00

69.40
72.30
75.20
78.00
81.00
84.00

0
I
2
3
4

0

72.30
75.20
78.20
81.00
84.00
88.50

69.40
72.30
75.20
78.00
81.00
84.00

5

Encarregado principal de: armaztm, obras, trifego, salao. manutenglo, supermercado, copa, vigilinciap sala, stljsefvice,
bar c x g u r a n w no trabdho; matre, m a t r e de connha, m a trc de pastelaria. despcnseiro-chcfe, ec6nomo e bombeirothefe

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

Encarregado de sector de: supermercado, a r m a d m , manuten$20, trdfego, vigilincia, salubridade, rouparia, econornaio,
barbearia, refei16rio e seguranga no irabalho; telefonistachefe, capaiaz, chefe'de bar. chefe de mesa, chefe de copa.
conrrameslrc c reccpcionisia-chefe.

Empregado admin~srrativo.~crerdriacorrespondente,descnhador, verificador de qualidade, pagador, preparador quirnico
e prospector d o mercado.

2
3
4
5
0

5

0
I
4

5

I

6

72.30
75.20
78.20
81.00
84.00
88.50

5

Educador de infancia.. . .

4

3

2

I

.

61.00
65.00
67.50
70.00
73.10
76.10

61.00
65.00
67.40
70.00
73.IC

61.00
65.00
67.50
70.00
73.10
76.10

55.20
57.90
60.70
64.60
67.20
69.70

/
1

,

57.Y
60.70
64.60
6i.20
69.70
52.60
55.10
57.70
60.40
64.40
66.90

49 50
52.10
54.60
57.00
59.80
63.80

61.00
65.00
67.50
70.00
73.10
76.10

57.90
60.70
64.60
67.20
69.10
72.70

1
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E%d&
Numcro
dr diuturnidadn

C~lrloriu

Auxiliar de educa~i30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..

Opcrilrios do :." grupo: amassador, balanceiro, bate-chapa,
cupintciro, carpinteiro rnednico, canalizabor, conador, COTtrdor dc papel. correeiro, connheiro, clcaricista, clmricista
muto, atucndor. encadernador, escofador, forjador, ierrarnenteiro, funileiro-latoeiro, lubrificador. rnagarefe, rnarccneiro, meclnico auto. r n d n i c o dc frio, opcrador de rnlquinas. pedrciro, pasteleiro, padeiro, pintor. pintor auto.
serfador, scrralheiro mednico. ~ r r d h e i r ocivil, soldador. tipdgrafo, torneiro e torneiro rnecanico.

ljnico

58.20
61.00
65.00
67.40
70.00
73.10

55.20
57.90
60.70

0
I

67.20
69.70

58.20
61.00
65.00
67.40
70.00
73.10

52.20
57.90
60.70
64.60
67.20
60.70

52.60
55.10
57.70
60.40
64.40
66.90

49.50
52.10
54.60
57.00
59.80
63.80

58.20
61.00
65.00
67.40
70.00
73.10

55.20
57.90
60.70
64.60
67.20
69.70

52.60
55.10
57.70
60.40
64.40
66.90

49.50
52.10
54.60
57.00
59.80
63.80

2
3
4
5

51.90
54.40
56.90
59.60
63.60
66.10

47.50
51.00
53.40
56.00
58.50
61.40

0
I
2
3
4
5

49.50
52.10
54.60
57.00
59.80
63.80

46.80
52.50
52.90
55.30
58.00
60.70

43.00
46.50
49.90
52.50
54.90
57.50

39.40
42.20
45.50
49.00
51.50
54.00

2

3

5

0
I
4
5

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

Recepcionistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

49.50
52.10
54.60
57.00
59.80
63.80

I
.

3

52.60
55.10
57.70
60.40
64.40
66.90

0
Auxiliar de enfermagem ( a )

2

0
I
2
3
4
5

4

Condutor auto. m p r g r d o de armazkm. bombeiro, dapcnsciro,
barbeiro, tracrorista, condutor de ernpilhador e condutor de
montacargas.

I

64.60

5

I

OpcrLios de 2.' grupo: operdrio, caixa, caixeira, embaladeira.
ernpregado de bar, empregado de mesa, de copa, de refei(brio. telefonisia, costureira, roupeira. empregado de salubridade, vigilante, guarda, poneiro, continuo, jardineiro, rur d , vigilante (corn funcbes pedag6gicas), auxiliar de creche,
cmpregado de laboratbrio, empregado de messe/selj c caixeiro.
1

0

I
Escriturbriac e secretarias

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

2

3
4

5
0
Auxiliar de desenho. ajudante de armaztm, ajudante de preparador quimico, ajudante de conducor, dc cozinha, de pasteleiro, de operdrio e de despensciro.

I
4

5

Aspirantes

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

0
I
2
3
4

5
Aprmdizes

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

Categorias especificas:

Planificador ( b )

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

2
3
4

5

46.80
50.50
52.90
55.30
58.00
60.70

43.00
46.50
49.90
52.30
54.90
57.50

22.90

19.50

I

Trabalhadores de inforrndtica:

I

43.00
46.50
49.90
52.50
54.90
57.50

39.40
42.20
45.50
49.00
51.50
54.06

0

0

46.80
50.50
52.90
55.30
58.00
60.70

80.30
83.30
87.90
90.40
93.00
95.80

39.40
42.20
45.50
49.00
51.50
54.00

6
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NJmcro
de diuturnidadra

Caa#oriar

Onico

2

I

3

4

5

Carreira dc operadorcr de rcgisto dc dados:

2
3
4
5

66.70
69.30
72.00
74.90
77.90
80.90

0
1
2
3
4
5

57.90
60.70
64.70
67.20
.69.70
72.70

0
Monitor..

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

Opcrador dc registo d c dados principal (c).

Opcrador dc registo dc dados principal

Operador de registo dc dados

.. . . ... .... . .. .,

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

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

I

1

1
2
3
4
5

0
1
2
3
4
5

51.90
54.40
56.90
59.60
63.60
66.10

0

46.80
50.50
52.90
55.30
58.00
60.70

I
Operador dc registo estagiirio..

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

55.20
57.90
60.70
64.60
67.20
69.70

2
3
4

5

11

Carreira dc operadorcs:

0
1
Opcrador-chele.

. . . . ... , .. .. . . ......... ...... ...... . ....2

3
4

5

Opersdor de consola

.

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

0
I
2
3
4

S
0
I
Operador principal

. . ... . . . . . . . . . . . . .. ;. . . . .. . . . ... .. . . .

2
3
4

5
0

I
Operador

. .. . . . . . . . . . . ... .. . .. . . . . . . . .. .. . .. ..; .. ......

2
3
4
5

0
I
Operrdor estagiirio . . .. . . . .

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

2

3
4
5

76.50
79.50
82.60
87.20
89.70
92.40
69.40
72.30
75.20
78.00
81.00
84.00
66.70
69.30
72.00
74.90
77.90
80.90
57.90
60.70
64.70
67.20
69.70
72.70
51.90
54.40
56.90
59.60
63.60
66.10

Carreira dc programadores c analistar:

Andista dc sistcmas.. ... . ... . .... . . .. ........ .

.........

0
1
2
3
4

114.40
117.40
120.90
124.70
127.90

1 1 1 1

6

(D.R., I1 M e ,

n.O

58, de 10Mar90.)
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MATERIAL DE ENGENHARIA

-

Tabela de venclmentor e salhrlos do pessoal clvll das Oflclnas Gerals de Msterlal de Engenharla.
Verificando-se quc a
297. de 28-12-89, a p. 12 818-(98). conttm algumas
incorrecg&s, rectifica-se que onde re 15:

rabcla de vendmento$ e salArios destas Oficinas Gerais, inrena no 5.O supl. ao DR. 2.'.

(Emcudor)

EKalkr
Mu~ur-

Calqoriu

alddcl

him

I

1

3

...

...

...

--

-

...
-

I) Peuoal tknico

..........

...............................................
0

Desenhador projectisla

Agcnte de rnktodos

1
2
3
4
5

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

0
1
2
3
4
5

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

Encrrregado de rccepCAo e cxpcdiqAo..

-

--

0
I
2

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

3

-- -

4

5

-

-

54 500

-

-

70 300

-

-

52 400
5s 000

--

55 400

59 200

---

-

--

-

--

-

tcllda
Mutur-

C.1qoriu

nidadcl

n Pcuoml tknleo
..................................................................
Menhador projectisti

0
I
2

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

3
4

5

:
............................................
1 :
I

Agcnle dc mclodos

2

s

Encarregado de rmpCAo e expedi@o..

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

0
1
2
3
4

s

'

Onko

I

1

3

...
-

...
-

...

...
-

64 500

-

58 200

56 400

-

-

-

-

53 400
56 000

-

--

----

-

--

--

-

-

---

-68 300
--

-----
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0 Chefe do Estado-Maior do Exercito

Mdrio Firmino Miguel, general
Esti conforme:
0 Ajudante-General

f-k

Manuel Ribeiro cie Oliveira Carvcllho, general
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MINIST~RIODA DEFESA NAClONAL

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

ORDEM DO EXERCITO
Publica-se ao Exbrcito o seguinte:
I

-DECRETOS-LEIS

PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Decreto-Lei n.O 112/90
de 4 de Abril
kcreto-Lei nP 2/88, de 14 de Jane~ro,velo dar nova redacpiio ao artigo 2.O do Decreto-Lei nP 435/86, de 31 de Dezembro,
que permitia a utilizapiio de papel azul de 25 linhas nos documentos em que anteriormente se requeria o uso de papel selado.
No entanto, o Decreto-Lei n.O 2/88 15 muito restritivo, ao impor ao cidadb a escolha entre a utilizapso de papel azul de 25
linhas ou de papel branco, liso, de formato A4 que n8o ultrapasse
25 linhas, quando 6 desejhel que o ncmero de linhas a inscrever
tenha apenas por limite a legibilidade. Dai que, sem excluir o papel azul, se tenha agora liberaliiado o n h e r o de linhas a inscrever em qualquer documento, bem como a cor, desde que esta
seja branca ou pilida, em conformidade com o project0 de norma
portuguesa nO
. 3983.
Verificou-se, por outro lado, que a utilidade da fixagiio de
margens, prevista no filtimo dos diplomas mencionados, era prejudicada frequentemente por interpretagdes demasiado restritivas.
Dc forma a evitar os inconvenientes que tern vindo a ser gerados,
entende-se agora que os suportes deveriio ser aceites sempre que
esteja salvaguardada a sua legibilidade, devendo em todas as ocasi6es prevalecer o procedimento mais favorivel ao utente. Por isso
se omitem as referencias Bs margens dos suportes.
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Verifica-se tambem que a intensificaglio do uso da inform&
tica banalizou o papel continuo, estando muito difundido o de
formato de 8,5"x12". De forma a potenciar economias pela exploraggo da informitica, o presente diploma permite a utiliza$io deste
tip0 de papel.
Assim:
Nos termos da alinea a) do n.0 1 do artigo 201.= da ConstituigBo, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.O - 1 - Sempre que uma pessoa, singular ou colectiva, se dirija por escrito a qualquer servigo piiblico, designadamente nos requerimentos, petigGes, queixas, reclamagdes ou recursos,
devem ser utilizadas folhas de papel normalizadas, brancas ou de
cores pdlidas, de formato A4 oupapel continuo.
2 - 0 disposto no namero anterior 6. ainda apliclvel aos contratos celebrados entre quaisquer pessoas, singulares ou colectivas.
3-0s
suportes referidos no naO 1 podem incluir elementos
identificadores da pessoa, singular ou colectiva, nomeadamente sigla, logotipo, endereqo ou refercncias de telecomunicag6es.
Art. 2.O Salvo no caso dos actos judiciais e dos contratos a que
se refere o nS02 do artigo anterior, nSio 6 permitida a recusa de aceitaglio ou tratamento de documentos de qualquer natureza com fundamento na inadequaglio dos suportes em que estlio escritos, desde
que nlio fique prejudicada a sua legibilidade.
Art, 3.0 0 s servigos pliblicos devem facultar gratuitamente aos
utentes que o solicitem os suportes de escrita adequados.
Art. 4.O
revogado o artigo 2." do Decreto-Lei n.O 435186, de
31 de Dezembro, na redacglio que lhe foi dada pel0 Decreto-Lei n.O 21
188, de 14 de Janeiro.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 1 de M a r ~ ode
1990. -Anibal Antdnio Cavaco Silva Luis Miguel Couceiro Pizarro Beleza.

-

Promulgado em 22 de Margo de 1990.

0 Presidente da Repfiblica, MARIO SOARES.

Referendado em 24 de M a r ~ ode 1990.

0 Primeiro-Ministro, AnibaI Antbnio Cavaco Silva.
(D. R., I SBrie, ne0 79, de 4Abr90.)
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- PORTARIAS

MINISTfiRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior do Exercito
Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior do ExQcito, nos termos da
alinea a) do nP 2 do artigo 57.0 da Lei n.O 29/62, de 11 de Dezembro, aprovar o modelo das Armas do Esquadrgo de Lanceiros
da RegiPo Militar do Norte, cuja reproduGHo consta da gravura
anexa i presente portaria e com a descri~Poherildica seguinte:
-Escudo de ouro, duas lanqas de veimelho com bandeirolas
do mesmo; brocante urn escudete de prata corn uma cruz
firmada de azul, em abismo.
-Elmo militar, de prata, forrado de vermelho, a trds quartos
para a dextra.
- Correia de vermelho perfilada de oiro.
- Paquife e virol de our0 e de vermelho.
-Timbre: Um cavalo brinciio espantado de negro.
- Divisa: Num listel de branco, ondulado, sotoposto ao escudo, em letra de negro maidsculas, de estilo elzevir aSEMPRE
FIRMES E VIGILANTESn.
Simbologia e alusPo das peFas:
-As LANCAS significam tratar-se duma Unidade de Lanceiros
e ainda a firmeza e o ardor com que estes enfrentam as
adversidades que lhes deparam.
-0 ESCUDETE alude i RegiPo Militar do Norte que o Esquadrgo serve com zelo e lealdade.
- 0 CAVALO simboliza a Arrna de Cavalaria ii qua1 os Lanceiros se orgulham de pertencer.
-A DIVISA refere-se B especificidade do Servi~ode Policia
Militar, de inexcedivel rigor e permente prontidlo.
0 s esmaltes significam:

-0

OUR0 -nobreza e tolerancia.

-0

VERMELHO -valor,

- A PRATA -riqueza e humildade.
auddcia e ardor b6lico.

- 0 AZUL -zelo e lealdade.
- 0 NEGRO - firmeza e bom senso.
Ministbrio da Defesa Nacional, 29 de Setembro de 1989.- 0
Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Mdrio Firnzino Afiguel, general.
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ARMAS DO ESQUADRAO DE LANCEIROS
DA REGIAO MILITAR DO NORTE

(Allcso ci portaria d o EME, de 29Ser89.1
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-DESPACHOS

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Despacho

n.O

32/90

de 28 de Fevereiro
Assunto: Situaqiio do Pessoal do Exercito em Serviqo em Santa Maria.
Considerando:
Que o Dispositivo do Sistema de Forqas, aprovado por Despacho n.O 66/86, de 1 de Setembro de 1986, de Sua Excelbncia o
Ministro da Defesa Nacional, prev2 a constituiqiio, na Ilha de SANTA
MARIA, de um Destacamento genericamente constituido por uma
Companhia de Atiradores e por um Pelotiio de Artilharia AntiBrea;
Que este Destacamento deverii ser organizado e instalado na
Ilha de SANTA MARIA, conforme o plano de infra-estruturas aprovado na lea Lei da Programaqiio Miitar;
Que o Destacamento de SANTA MARIA integra elementos dos
Encargos Operacionais cometidos B ZMA el como tall depende do
Comando desta Zona Militar;
Que importa harmonizar a situaqlo do pessoal do Destacamento
de SANTA MARIA com o regulado pelas Normas de Colocaqiio
de Oficiais e Sargentos do Quadro Permanente.
Determino:
1. A Ilha de SANTA MARIA passa a ser considerada Guarnigiio Militar, para efeitos de aplicaqiio das Normas de Colocaglo de Oficiais e Sargentos do Quadro Pemanente.
2. Para efeitos administrativos, todo o pessoal atribuido ao
Destacamento de SANTA MARIA 6 considerado como colocad0 nesta Guamiqiio.
3. Mant2m-se os procedimentos em vigor relativos B colocaqiio
dos Oficiais e Sargentos do Complemento e das Praqas do
SEN.
4. 0 Comando da ZMA promove a criaqiio do Destacamento
de SANTA MARIA, que compreenderii basicamente os seguintes brglos:
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a) Do Encargo Operacional do RIPD:

- Comandante

do Destacamento - Co~nandanteda Companhia de Atiradores;
- 1 Companhia de Atiradores (-):
-Comando;
- 1 Pelotiio de Atiradores.

b) Do Encargo Operacional do GAG 1:

-1

Pelotiio de AAA.

5. 0 levantamento do Destacamento de SANTA MARIA obedecerl ao principio da progressividade, de acordo com as
exigencias da situagiio e com as possibilidades conferidas
pelos meios B disposiqiio da ZMA.
6. 0 s Departamentos do EME promovem a atribuiqiio a 'ZMA
de meios, em pessoal, material e financeiros, indispenshveis
21 criaqiio, funcionamento e manuten~iiodo Destacamento e
respectivas infra-estruturas de apoio, satisfazendo o principio
da progressividade do levantamento atrls referido.
7. E revogado o meu Despacho n.O 75/89, de 8 de Agosto de
1989.
0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Mdrio Firmirzo Miguel,
general.

MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Estado-Maior do Exdrcito
Despacho n? 36/90
Ao abrigo da autorizaqiio que me C conferida pela alinea a)
do Despacho n.O 53/MDN/90, de 5 de Margo, do Ministro da Defesa Nacional, subdelego no comandante da RegiIo Militar do Ccntro,
genera1 Fausto Pereira Marques, a compet2ncia para licenciar obras
em itreas na sua directa dependhcia, sujeitas a servidgo militar.
5 de Marqo de 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior .do ExCrcito,
Mdrio Firmino Migrrel, general.
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Despacho nP 37/90
Ao abrigo da autorizagiio que me 6 conferida pela alinea a)
do Despacho n." 53/MDN/90, de 5 de Margo, do Ministro da Defesa Nacional, subdelego no comandante da l.a Brigada Mista Independente, brigadeiro Ernesto Rodrigues Gaspar da Rosa, a competencia para licenciar obras em Breas na sua directa dependhcia,
sujeitas a servidiio militar.

5 de M a r ~ ode 1990.-0 Chefe do Estado-Maior do ExBrcito,
Mdrio Firmino Miguel, general.

Despacho nP 38/90
Ao abrigo da autoriza~loque me 6 conferida pela alinea a)
do Despacho n.@53/MDN/90, de 5 de Margo, do Ministro da Defesa Nacional, subdelego no comandante da Regiiio Militar de Lisboa,
general Jost do Nascimento de Sousa Lucena, a competCncia para
licenciar obras em Breas na sua directa dependgncia, sujeitas a
a servidiio militar.
5 de M a r ~ ode 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior do Extrcito,
Mdrio Firmino Miguel, general.

Despacho n.@39/90
Ao abrigo da autoriza~iio que me 6 conferida pela alinea a)
do Despacho n.@53/MDN/90, de 5 de Margo, do Ministro da Defesa Nacional, subdelego no comandante da Regiiio Militar do Sul,
general Adriano de Albuquerque Nogueira, a cornpetencia para licenciar obras em Breas na sua directa dependbncia, sujeitas a servidlo militar.
5 de M a r ~ ode 1990.- 0 Chefe do Estado-Mnior do Exhito,
Mcfrio Firmino Miguel, general.
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Despacho nP 40190
Ao abrigo da autorizaplo que me d conferida pela alfnca a)
do Dgspacho nP 53/MDN/90, de 5 de Mar~o,do Ministro da Defesa Nacional, subdelego no comandante da Zona Militar dm Apores,
brigadeiro Rodolfo Ant6nio Cabrita Bacelar Begonha, a cornpetencia
para licenciar obras em Breas na sua directa dependsncia, sujeitas
a servidlo militar.
5 de M a r ~ ode 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior do Exercito,
Mdrio Firmino Miguel, general.

Despacho nP 41/90
Ao abrigo da autorizapiio que me 6 conferida pela alinea a)
do Despacho n.O 53/MDN/90, de 5 de Margo, do M i t r o da Defesa Nacional, subdelego no comandante da Zona Militar da Madeira, brigadeiro Ant6nio Ferreira Rodrigues de Areia, a competGncia
para licenciar obras em Breas na sua directa dependencia, sujeitas
a servidlo militar.
5 de Marpo de 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior do ExQcito,
Mbrio Firmino Miguel, general.

Despacho n." 42/90
1 -A0 abrigo da autoriza~loque me 6 conferida pela alinea c)
do Despacho n.O 53/MDN/90, de 5 de Marqo, do Ministro da Defesa Nacional, subdelego no general Alipio Tom6 Pinto, Vice-Chefe
do Estado-Maior do Exircito, as competBncias para autorizaplo de
despesas que me foram delegadas.
2 -A competBncia subdelegada nos termos do niimero anterior
6 limitada a 50 000 contos sempre que se trate de despesas relacionadas com constru~bese grandes repara~des.

20 de M a r ~ ode 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior do Exircito,
Mdrio Firmino Miguel, general.
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43/90

1 -Ao abrigo da autorizaqlo que me 6 conferida pela alinea c)
do Despacho ne0 53/MDN/90, de 5 de Margo, do Ministro da Defesa Nacional, subdelego no general Octdvio Gabriel Calderon de
Cerqueira Rocha, quartel-mestre-general, as compet6ncias para autorizaqiio de despesas que me foram delegadas.
2-A
compet6ncia subdelegada nos termos do niimero anterior 6 limitada a 50 000 contos sempre que se trate de despesas relacionadas corn construq6es e grandes reparagBes.

-

20 de Marqo de 1990. 0 Chefe do Estado-Maior do Exercito,
Mdrio Firmino Miguel, general.

Despacho n." 44/90
I -Ao abrigo da autorizaglo que me 6 conferida pela alinea c)
do Despacho n.O 53/MDN/90, de 5 de Margo, do Ministro da Defesa Nacional, subdelego no general Victor Manuel Mota de Mesquita, Departamento de Finan~asdo Estado-Maior do ExCrcito, as
compethcias para autorizaglo de despesas que me foram delegadas.
2-A
compet6ncia subdelegada nos termos do niimero anterior 6 limitada a 50 000 contos sempre que se trate de despesas relacionadas corn constru~6ese grandes reparaq6es.
20 de Marqo de 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito,
Mdrio Firmino Miguel, general.

Despacho nP 45/90
Ao abrigo da autorizaqiio que me C conferida pela alinea c)
do Despacho n.O 53/MDN/90, de 5 de Marqo, do Ministro da Defesa Nacional, subdelego no general Manuel Ribeiro de Oliveira
Carvalho, director do Departamento de Pessoal do Estado-Maior
do ExCrcito, a cornpetencia para autorizar despesas com obras e
aquisig6es de bens e servigos nos seguintes montantes:
a) 12 500 0005, com cumprimento das formalidades legais;
b) 6 250 0005, corn dispensa de realizagiio de concurso piiblico
ou lirnitado e de celebraqSlo de contrato escrito.
20 de Margo de 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior do ExBrcito,
MlSrio Firmino Miguel, general.

170

ORDEM DO EXfRCITO N.' 4

-

Despacho n.O 46/90

1.' Sdrie

Ao abrigo da autorizapBo que me 6 conferida pela alinea c )
do Despacho n.O 53/MDN/90, de 5 de Marqo, do Ministro da Defesa Nacional, subdelego no general Jos6 dos Santos Carreto Curto,
director do Departamento de Opera~6esdo Estado-Maior do Exdrcito,
a competdncia para autorizar despesas com obras e aquisi~desde
bens e servi~osnos seguintes montantes:
n ) 12 500000$, com cumprimento das formalidades legais;

6 ) 6 250 0009, com dispensa de realiza~lode concurso pdblico
ou limitado e de celebra~lode contrato escrlto.
20 de M a r ~ ode 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito,
Mdrio Firmino Miguel, general.

Despacho nP 47/90
Ao abrigo da autorizaplo que me C conferida pela alinea c)
do Despacho n.O 53/MDN/90, de 5 de Mar~o,do Ministro da Defesa Nacional, subdelego no general Alberto Profirio de Carvalho
e Silva, director do Departamento de Instru~lodo Estado-Maior do
Exdrcito, a competdncia para autorizar despesas corn obras e aquisicbes de bens e servi~osnos seguintes montantes:
a) 12 500 0004, com cumprimento das formalidades legais;
6 ) 6 250 00056, com dispensa de realiza~lode concurso pdblico
ou limitado e de celebra~lode contrato escrito.
20 de M a r ~ ode 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior do Exdrcito,
Mhio Firmino Miguel, general.

Despacho no048/90
Ao abrigo da autoriza~loque me 6 conferida pel0 n . O 3 do Despacho n.O 53/MDN/90, de 5 de Mar~o,subdelego no general Vice-Chefe do Estado-Maior do Exdrcito, Alipio Tom6 Pinto e no general quartel-mestre Octt'ivio Gabriel Calderon de Cerqueira Rocha,
a competBncia para atestar a natureza e a utiliza~80exclusivamente
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militar do material de guerra importado, de acordo corn o n." 3
do Despacho n." 6189-XI, de 9 de Fevereiro, do Secretlrio de Estado
dos Assuntos Fiscais.
5 de M a r ~ ode 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior do ExQcito,
Ma'rio Firmino Miguel, general.

Despacho n.O 49/90
Ao abrigo da autorizaciio que me C conferida pela alinea a)
do Despacho n." 53/MDN/90, de 5 de Marqo, do Ministro da Defesa Nacional, subdelego no comandante da Regilo Militar do Norte,
general Rafael Guerreiro Ferreira, a compet6ncia para licenciar obras
em tireas na sua directa dependsncia, sujeitas a servidlo militar.
5 de Marco de 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito,
Ma'rio Firnlino Miguel, general.

(D. R., I1 SCrie, n.O 87, de 14Abr90.)

ESTADO-MAIOR DO EXeRCITO
Despacho n." 52/90

Assunto: Inamovibilidade de Oficiais colocados no Regimento de
TransmissBes (Sector STM).
Considerando o esforqo que a Direcciio da Arma de Transmiss6es tem que continuar a fazer para aperfeicoamento do Sistema
Integrado de TelecomunicaqBes do ExCrcito Portugu&s (SITEP) de
acordo com a legisla~losobre programaqlo militar;
Considerando que o Exercito e a Arma de TransmissBes jti investiram a nivel de qualificaqlo de pessoal, e que a ill0 utilizaqio ndequada desse pessoal poderl limitar ou comprometer as possibilidades
do SITEP;
Considerando a progressiva evoluplo tCcnica do SITEP e a
criaqgo do Gabinete de Apoio ao Programa de Modernizacgo do
Sistema de Telecomunicaqdes Permanente do ExCrcito (programa
ED 01.1);
Considerando ainda ser necessitrio obter uma maior eficiCncia
do STM,
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Determino:
1. 0 s oficiais colocados no Regimento de Transmissdes no Sector do Serviqo de Telecomunicaq6es Militares (STM), passam a ser abrangidos por uma inamovibilidade de 3 anos,
para as funqdes e respectivos postos que se discriminam:
a) Chefe da Divisiio de InstalaqBes, Reabastecimento e Manutenqiio:
Chefe do Gabinete de Apoio do Programa ED 01.1
-TCor/Maj/Tm (Eng).
6) Chefe do Serviqo de TPF:
Chefe da S e c ~ l ode Comutaqiio do Programa ED 01.1
-Major
Tm (Eng).
C) Chefe do Serviqo de Feixes Hertzianos:
Chefe da Secqiio de Transmissdes do Programa EO 01.1
-Major Tm (Eng).
d) Chefe do Serviqo de HF:
Chefe da Secqiio de HF Tempo Real do Programa ED
01.1
-Major/Capitiio, Tm (Eng) ou Svc Ttcn Man Tm.
e) Chefe do Gabinete de Projectos de TPF:
Adjunto do Chefe da Secqiio de Comuta~iiodo Programa
ED 01.1
-Capitgo Tm (Eng).
f ) Chefe da Secqlo de Montador de Cabos:
-Cap Svc Ttcn Man Tm.
g) Chefe da Secqlo de Montagem de Telefones e Centrais
Automiiticas
-Cap Svc Ttcn Man Tm.
2. Este Despacho que entra imediatamente em vigor, substitui

o meu Despacho n." 91/87, de 19 de Junho de 1987.

0 Chefe do Estado-Maior do Exercito, Mdrio Firmino Miguel,
general.

Despacho nS053/90

Assunto: CompetCncia para aplicaqiio das penas de multa, suspens50 e inactividade ao pessoal civil dos Servigos Departamentais das For~asArmadas.
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Considerando que surgiram dlividas, sobre quem seriam os
Oficiais Generais que na estrutura do Exdrcito adesempenham cargos de comando, direcpiio ou chefia correspondentes a director-geral~
ccm vista a uma definipio das suas competencias disciplinares sobre o PCSDFA em servipo no Exdrcito para efeitos da aplicapiio do
Estatuto Disciplinar dos FuncionClrios e Agentes da Administra~iio
Central Regional e Local, aprovado pel0 Decreto-Lei n.O 24/84,
de 16 de Janeiro, que passou a ser-lhe aplichel mediante o Decreto-Lei n." 264189, de 18 de Agosto;
Considerando que o n.O 2 do Artigo 2.0 do Decreto-Lei n.O 2641
189, de 18 de Agosto, equipara a Director-Geral, em matdria de competencia para aplicapio das penas disciplinares de multa, suspensiio
e inactividade, os Oficiais Generais responsiiveis pelos Servipos Departamentais das Forpas Armadas;
Determino:
1. 0 s Oficiais Generais com cornpetencia para aplicapiio dc
penas disciplinares de multa, suspensiio e inactividade ao
PCSDFA, siio os que constam da reIapiio anexa.
2. Outros Oficiais responsheis por Servipos Departamentais
necessitariio da minha delega~iio de competencias para o
supracitado efeito.
ANEXO: Relaqlo dos Oficiais Generais Referidos no nP 1

0 Chefe do Estado-Maior do Exdrcito, Ma'rio Firmino Miguel,
general.

ANEXO A 0 DESPACHO NO
. 53/90, DE 26MAR90
(Relagiio dos Oficiais corn competdnaia para aplicagiio das penas
de multa, suspenslo e inactividade ao PCSDFA do Exercito).

-VCEME
- IGE
-AG
- QMG
-DDO
-DDI
-DDF
-Dir GEP
-PresidenteICCAR
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-Dir IAEM
Cmdt AM
- Cmdt RMN
- Cmdt RMC
- Cmdt RML
-Cmdt RMS
-Cmdt ZMA
- Cmdt ZMM
-Cmdt l.a BMI
- Cmdt BFE
-DAI
DAA
-DAC
-DAE
- DAT
-DSAM
-DSM
-DSS
-Dir CM
-Dir IMPE
-DSP
-DSJD
-DT
-DSF
- DSI
DSEFE
- DSFOE
- DSHM
-SubChefeIEME
- Dir HMP

-

-

-

Despacho nP 54/90

Assunto: Iva-irnportagiio
de material de guerra corn isengiio.
Delega~lode competencias.
1. Nos termos do Despacho n.O 53/MDN/90, publicado no
Dia'rio da Repcblica, I1 SBrie, n.O 71, de 26 de Margo de

1990, atesto de acordo corn o n." 3 do Despacho n.O 6189-XI
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do Secretlrio de Estado dos Assuntos Fiscais de 9 de Fevereiro de 1989, a ccnatureza e utilizagiio exclusivan~ente
militar do material de guerra,, dos seguintes grupos e classes:

- GRUPO

1 0 Armamcmto

Todas as classes

-Inclui armas de fog0 de todos os calibres, dispositivos de lanqamento de
granadas-foguete e engenhos piroticnicos, equipamentos quimicos, equipamentos de carnuflagem e componentes
e acesdrios.

- GRUPO 12 Equipainento de direc~liode tiro
Todas as classes - Preditores, mecanismos estabilizadores,
designadores e indicadores, emissores
receptores e radares para direc~iiodc
tiro;
Equipamentos 6pticos de pontaria c
avalia~80de disthcias;
Calculadoras.

- GRUPO

13 Munic6es e explosives

Todas as classes.

- GRUPO 14 Mfsseis guiados
Todas as classes.

- GRUPO 23 Veiculos a ejeito de solo, vefculos motorizados, atrel~dose bicicletas
Classe 23.20-Veiculos tilcticos de rodas, anfibios e blindados.
Classe 23.30 -Atrelados e semi-atrelados para viaturas
tlcticas.
Classe 23.50 -Veiculos de lagarta de combate, de assalto
e ticticos.

- GRUPO 58 Equipamento de teIecomunica~6es,de detecgiio
e de radia@o corrente
Todas as classes.
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2. Subdelego, nos termos do Despacho n." 53/MDN/90 publicad0 no Didrio da Repbblica, I1 SBrie, n.O 71, de 26 de Marpo
de 1990, no general VCEME Alipio Tom6 Pinto, e no ge-

neral QMG Octlvio Gabriel Calderon de Cerqueira Rocha,
a cccompet&ncia para atestar a natureza e utilizaplo exclusivamente militar do material de guerra importadou, de acordo
com o n.O 3 do Despacho n.O 6189-XI, do Secretlrio de Estado dos Assuntos Fiscais de 9 de Fevereiro de 1989, para os
seguintes grupos e classes de material:

- GRUPO 25 Componentes e acessdrios para veiculos
Todas as classes.

- GRUPO 26 Pneumdticos e cdmaras de ar
Classe 26.30 - Calpos de borracha para lagarta.

- GRUPO 28 Motores turbinas e componentes
Todas as classes.

- GRUPO

29 Acessdrios de rnotores

Todas as classes.
-GRUPO
cdnica

30 Equipamento de transmissiio de energia me-

Todas as classes.
-GRUPO 59 Componentes de squipamentos eldctricos e
electrdnicos
Todas as classes.

- GRUPO 60 Fibras dpticus, componentes, conjuntos e acessdrios
Todas as classes.

- GRUPO

61 Condutores eldctricos e equipamentos de produg& e de distribui~iiode energia
Todas as classes.

3. A comprovapSio para os materiais dos restantes grupos e
classes, igualmente passiveis de serem abrangidos pel0 nP 3

1:
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do Despacho n.O 6189-XI, do Secretdrio de Estado dos Assuntos Fiscais de 9 de Fevereiro de 1989, serd por mim atestad0 sob proposta do Departamento de Logistica.
4. Este Despacho substitui o meu Despacho n.O 28/90, de 12
de Fevereiro de 1990.
0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Ma'rio Firmino Miguel,
general.

MINISTBRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior do Exkrcito
Despacho n.O 5/AG/90/OC

Delegag50 de competbncias. - 1 -Ao abrigo das disposi~besdos
Decretos-Leis nP"8059
e 949176, respectivamente de 23 de Novembro de 1967 e de 31 de Dezembro, subdelego no brigadeiro
Eurico Ant6nio de Carvalho e Melo Sales Grade. director do Serviso de Pessoal, a competCncia que, nos termos do n.O 1 do despacho do general Chefe do Estado-Maior do ExCrcito de 2 de Abril
de 1987, em mim foi delegada para a prdtica de todos os actos respeitantes a oficiais, sargentos, prasas e servidores civis do ExCrcito
relativamente aos assuntos relacionados no anexo a este despacho.
2-Desde j l fica autorizado o brigadeiroldirector do Serviqo
dr Pessoal, Eurico Ant6nio de Carvalho e Melo Sales Grade, a subdelegar no subdirector e nos chefes das suas repartiqbes a compet&ncia
para a prhtica dos actos referidos no n.O 1 deste despacho, bem como
a delegar nas mesmas entidades a sua compet&ncia pr6pria relativa
a actos respeitantes Bs funG6es especificas do-servi~o.
Ajudante-General, Manuel Ribeiro de

5 de Abril de 1990.-0
Oliveira Carvalho, general.

ANEXO
1 - Obten~lode pessoal:

a) Recursos de amparos;
b) Levantamento da nota de refracttirio;
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c) Contrato de militares;

d) Accionamento dos concursos de admisslo para o quadro
de pessoal civil, depois de aprovada a sua abertura.
2 -Movimentos de pessoal:
a) Colocaglo, transferencia e diligencia dos militares at6 ao

posto de capitgo, inclusive, desde que niio haja determinaglo especial em contrlrio;
b) NomeaGIo, coloca#io, transferencia e diligCncia do pessoal
militarizado e civil, excepto t6cnicos superiores, consultores cientificos e pedagcjgicos, direcggo de estabclecimentos
de ensino e professores de ensino superior;
C) Trocas para efeito de colocaglo e prorrogaglo de deslocamento aos militares at6 ao posto de capitlo, inclusive;
d ) Oferecimento, para efeitos de colocaglo e autoriza~lo
para mudanqa de GMP;
e) ~ e d i d o sde demora na apresentaglo de militares at6 ao
posto de capitlo, inclusive;
f ) NomeaqHo de militares para a frequencia de cursos nacionais, excepto os do IAEM, de estiigios e de tirocinios;
g) Adiamento da frequencia de cursos de promoqIo aos sargentos, nos termos do artigo 209.O do Estatuto dos Militares das Forgas Armadas;
11) Nomeaglo de militares e de pessoal civil para jfiris de
concursos diversos e para provas de selecglo;
i) Nomeaglo de militares at6 ao posto de sargento-ajudante,
inclusive, a ceder a outros minist6rios em condig6es j l
regulamentadas.

a) Promo~6ese graduag6e.s de militares at6 ao posto de capitlo, inclusive;
b ) Promoglo de pessoal militarizado e civil, excepto ttcnicos
superiores e professores de ensino superior;
C) Concurso de promoqHo de pessoal civil e militarizado;
d ) Equivalencia de condig6es de promoglo de sargentos.
4 -Mudangas de situaclo:
a) Homologaglo dos pareceres da JHI e da JER respeitantes

a militares, at6 coronel, inclusive, e a pessoal civil e militarizado;
b) Homologaglo dos pareceres de juntas de pessoal deficiente
fisico;
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c ) Autorizaqlo para apresentaqlo P JHI dos militares e do
pessoal civil e militarizado;
d) Mudanqa de situaq5o de pessoal civil e militarizado;
e) Passagem P reserva de oficiais e sargentos, nos termos das
alineas a) e c) do artigo 168." do Estatuto dos Militnres
das Forqas Armadas;
f ) Passagem B reservn de praqas do QP;
g) Passagem P reforma de militares, nos termos das alineas a ) , 6 ) e c) do artigo 175.0 do Estatuto dos Militares das Forqas Armadas;
h) Passagem ii reforma extraordiniria de militares, nos z r mos do artigo 176." do Estatuto dos Militares das ForGas Armadas;
i) Autorizaqiio para convocar militares de disponibilidade,
nos termos legais.
5 - Licen~as e autorizaqdes:

a) Licenqa registada aos sargentos e praqas dos QP, nos
termos do artigo 218P do Estatuto dos Militares das
Forqas Armadas;
b) Licenpa registada nos militares em SMO e em RC, nos
termos do n." 1 do artigo 370." e do n." 1 do artigo 418.O,
respectivamente, do Estatuto dos Militares das Forqas
Armadas;
C ) Licenqas sem vencimento ao pessoal civil;
d ) Licenqa ilimitada ao pessoal militarizado;
e) Licenqa ilimitada a praFas do QP;
f ) Autoriza~iio para matricula em cursos civis aos militares, excepto oficiais generais, sem prejuizm para o serviqo;
g) AutorizaqTio para o desempenho de funq6es civis aos
militares, excepto oficiais generais, sem prejuizo para o
serviqo;
12) Autorizaqgo para prestaqlo de serviqo em forcas militarizadas e corporaqdes aos sargentos e praGas, sem prejuizo para o serviqo;
i) Autorizaqlo para a pr6tica de todos os actos respeitantes
ao regime de trabalho a tempo parcial a conceder ao pessoal civil.
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6 - Pessoal na reserva e na disponibilidade:
a) Requerimentos de militares, na situaqHo de reserva, at6

ao posto de tenente-coronel, inclusive, para voltarem B
efectividade de serviqo, de acordo com as normas em
vigor;
b) Requerimentos de militares, excepto oficiais generais, na
situaqHo de reserva, para continuarem na efectividade de
serviqo, de acordo com as normas em vigor, ou para
desistirem da continuidade na efectividade antes do termo
do prazo concedido;
C) Transfersncia de obrigaqdes militarcs de pessoal na disponibilidade;
d) AutorizaqHo de alistamento de militares na disponibilidade na GNR, GF ou PSP;
e) Tratamento e hospitaliza~lode praGas na disponibilidade.
7 -Averbamentos e matricula:
a) Averbamento de cursos, estiigios e de especialidades nor-

malizadas a militares;
b) Averbamento de escolas de recivtas e de aumento de
tempo de serviqo;
C) Averbamentos e rectificaqdes respeitantes a fill~os, a mudanqa de nome e de estado a militares, pessoal civil e
militarizado;
d) Averbamentos a introduzir nos processos dos reformados;
e) Averbamentos de cursos e estiigios a pessoal civil e militarizado.
8 - Diversos:

a) Cagtas-patentes, excepto de oficiais generais;
b) Diploma de encarte d e sargentos;
c ) Termo de posse ou de aceitaqlo de pessoal militarizado
e civil do E x h i t o ;
d) Assuntos relatives aos militares auxiliados das ATFA;
e) Baixa de posto de militares do complemento por motivo
disciplinar, respectiva rec~assifica~iio
e coloca~lo;
f) Bilhetes de identidade; credenciais de militares na situaqHo de reserva na efectividade de serviqo; cartaes de
identificaqlo;
g) Autoriza~iio para apresentaqlo h JHI de deficientes fisicos, para atribuiglo ou modificaqiio da percentagem de
invalidez;
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h) Requerimentos solicitando certificados;
i) Homologaqlo dos pareceres da CPIP/DSS relativamente
A definiqlio do nexo causal entre o servi~oe os acidentes
ou doenqa ocorridos no continente ou regibes autbnomas, ressalvados os casos em que tenham resultado morte
ou desaparecimento da vitima;
13 Visar os processos de falecimento a enviar ao Ministkrio
da Defesa National.
5 de Abril de 1990.- 0 Ajudante-General, Manuel Ribeiro de
Oliveira Carvalho, general.

(D. R., I1 Skrie, nP 92, de 20Abr90.)

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Despacho nP 56/90
de 9 de Abril
Assunto: Desempenho de fun~Bespor Coronkis tirocinados.
Considerando as determina~Bes constantes no meu Despacho n.O 4/88, de 8 de Janeiro;
Considerando a recente evolu$lo verificada na instalaqBo e
organizaqlo do Comando Chefe das Forqas Armadas nos Aqores
e do Comando Chefe das For~asArmadas na Madeira;
Considerando que o nivel do desempenho das funqdes de CEM
de um Comando Conjunto se enquadra na finalidade do CSCD;
Determino:
Que no nP 2 do meu Despacho n.O 4/88, de 8 de Janeiro, sejam incluidas as seguintes funqbes:

-Chefe

do Estado-Maior do Comando Chefe das Forqas Armadas nos A~ores;
-Chefe do Estado-Maior do Comando Chefe das Forqas Armadas na Madeira (em acumula~liocom a funs50 de Chefe
do Estado-Maior da Zona Militar da Madeira).

0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, M d r i ~Firmino Miguel,
general.
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Despacho nP 63/90
de 24 de Abril

Assunto: Periodo minimo de presta~iio de servi~o efectivo a p b
o final dos cursos de especializa~iioou qualifica~iio.
Considerando o disposto no nlimero 2 do Artigo 207.O do Decreto-Lei n.O 34-A/90,- Estatuto dos Militares das For~asArmadas.
Determino:
1. 0 Periodo minimo de servi~oefectivo a que ficam sujeitos
os militares dos QP que frequentaram cursos de especializaqPo ou qualifica~iio,d calculado na base do period0 de
duragiio do curso, afectado dos seguintes multiplicadores:

a. Cursos em UU/EE/OO, em Territ6rio Nacional- 1,5;
b. Cursos em estabelecimentos civis, em Territ6rio Nacional -2;
c. Cursos em estabelecimentos civis, no estrangeiro -4;
d. Cursos em estabelecimentos militares, no estrangeiro -3.
2. 0 Periodo a que se refere o n." 1, B sem prejuizo do tempo
minimo de 1 (um) ano para os cursos frequentados em Territdrio Nacional, e de 2 (dois) anos para os cursos frequentados no estrangeiro.
3. Ficam salvaguardados os casos particulares de cursos que
representem para o ExBrcito um investimento intensivo que
seriio object0 de Despacho caso a caso.

0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, M d r i ~Firmino Miguel,
general.
0 Chefe do Estado-Maior do Exdrcito
Ma'rio Firnzino Miguel, general
Estti conforme:

4

A4a1iuel Ribciro de Oliveirn Carvalho, general.

MINIST~%IO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

Publica-se ao E x h i t o o seguinte:
I

-DECRETOSLEIS

MINISTBRIO DA DEFESA NACIONAL
Decreto-Lei

n.O

154/90

de 17 de Maio
No iimbito das medidas estruturais a adoptar com vista h
execuglo de uma politica de defesa consentiinea com os interesses
nacionais, assume releviincia e prioridade o reordenamento do patrimdnio afecto ao Ministdrio da Defesa Nacional.
A necessidade de reordenamento resulta niio s6 do envelhecimento, heterogeneidade e dispersgo geogrhfica das instalagdes militares, como tamb6m das sucessivas alienagdes e cessdes que tern
vindo a ser concretizadas nos liltimos anos, com preponderlncia nos
im6veis transferidos para o MinistCrio da Educa~lo.
Tais transferencias, porCm, tem tido lugar sem que, concomitantemente, tenham sido criados instrumentos capazes de garantir
a satisfaglo das novas necessidades em infra-estruturas militares
adequadas hs missdes das forgas armadas.
Neste contexto, e sem prejuizo do mandato atribuido ao grupo
de trabalho para anllise do patrimdnio imobililrio afecto ao MinistCrio da Defesa Nacional, torna-se necessirio garantir, desde ji,
uma alternativa para a Carreira de Tiro da Guarni~lode Coimbra,
inviabilizada desde Novembro de 1986, pela constru~iio,numa 6rea
contigua, de nova escola secundhria.
Tendo sido elaborados estudos alternativos, em coordenagZo
corn as entidades interessadas, designadamente as autarquias locais,
e considerando as consequgncias negativas para o ExCrcito, ao nivel
da prontidlo e operacionalidade dos meios atribuidos h Guarni~fio
de Coimbra e Bs outras f o r ~ a smilitares da zona, revela-se urgente
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a construglo de uma nova carreira de tiro, a localizar em Brea nHo
condicionada por zonas urbanizadas ou urbanizkeis.
Assim:
Nos termos da alinea a) do n.O 1 do artigo 201.0 da Constituig60, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1." E desafectado do dominio pfiblico militar o pr6dio
identificado sob o n.O 21/Coimbra, denominado ~Carreirade Tiro
de Sezem ou de Eiras)), localizado no Municipio de Coimbra, que
assim 6 considerado disponivel, devendo ser promovida a respectiva
alienaglo, nos termos da lei.
Art. 2.O A receita da referida alienaqlo darB entrada nos cofres
do Estado, sendo destinada ao reforqo do orgamento do MinistBrio
da Defesa National, para efeitos de satisfaglo de encargos resultantes
da construqlo de uma nova carreira de tiro da Guarniglo de Coimbra, a executar pelo ExBrcito.
Art. 3.0 E revogado o Decreto n.O 48 528, de 16 de Agosto de
1968.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29 de Margo
de 1990. -Anibal Antdnio Cavaco Silva -Joaquim Fernando Nogueira- Luis Miguel Couceiro Pizarro Beleza.
Promulgado em 4 de Maio de 1990.

0 Presidente da Repliblica, MARIOSOARES.
Referendado em 8 de Maio de 1990.

0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silvn.
(D. R., I SBrie, n.O 113, de 17Mai90.)

I1

-PORTARIAS

MINISTERIOS DA DEFESA NACIONAL E DAS FINANCAS
Portaria UP 329190
de 2 de Maio
Considerando o disposto no artigo 28." do Decreto-Lei n.O 571
190, de 14 de Fevereiro, procede-se h actualizaqlo das ajudas de
custo por deslocaq6es no territ6rio nacional a abonar aos militares

1.' Sirie
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da Marinha, do ExBrcito e da F o r ~ aABrea em termos iddnticos aos
adoptados para os funcionlrios civis do Estado atraves da Portaria n.O 904-B/89, de 16 de Outubro.
Assim:
Manda o Governo, pelos Ministros da Defesa Nacional e das
Finan~as,o seguinte:
1." As ajudas de custo previstas no Decreto-Lei n.O 119185, de
22 de Abril, passam a ter os seguintes valores:
Chefe do Estado-Maior-General das For~asArmadas, Vice-Chefe do Estado-Maior-General das ForGas Armadas e Chefes dos Estados-Maiores da Armada, do ExCrcito e da Forga ACrea .................. 6900$00
Oficiais generais ................................................ 6200$00
Oficiais superiores .......................................... 6200$00
Outros oficiais, aspirantes a oficial e cadetes ......... 5100$00
Sargentos-mores e sargentos-chefes ..................... 5100$00
Outros sargentos, furriCis e subsargentos ............ 4600$00
4600$00
P r a ~ a s ...........................................................
2.O No caso de desloca~loem que urn militar acompanhe entidade de escallo superior, terl direito ao pagamento pel0 escaliio
imediatamente superior ao seu, sem prejuizo do disposto no artigo 9.O do diploma referido no nlimero anterior.
3." A presente tabela de ajudas de custo produz efeitos desde
1 de Janeiro de 1990.
MinistBrios da Defesa Nacional e das Finanqas.
Assinada em 12 de Abril de 1990.
Pelo Ministro da Defesa Nacional, Eugbnio Manuel dos Santos
Ramos, Secretlrio de Estado Adjunto do Ministro da Defesa Naciona1.- Pelo Ministro das Finan~as, Maria Msrnuela Dias Ferreira Leite, Secretlria de Estado do Or~amento.

(D. R., I SBrie, n.O 100, de 2Mai90.)

Portaria n.O 375190

de 15 de Maio
0 Decreto-Lei n.O 323188, de 23 de Setembro, veio aplicar ao
pessoal civil dos servigos departamentais das f o r ~ a s armadas os
novos principios do regime e estrutura das carreiras dos trabalha-
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dores da administraqlo pdblica central, regional e local decorrentes
do Decreto-Lei n.O 248185, de 15 de Julho, e do reajustamento
estrutural operado entretanto pel0 Decreto-Lei n.O 265188, de 28
de Julho.
Na sequgncia daquele primeiro diploma, o Decreto Regulamentar n.O 25/89, de 17 de Agosto, veio alterar as caneiras e categorias do referido pessoal.
Idgntico objectivo foi alcangado no respeitante 21 carreira especial de pessoal auxiliar de seguranGa pel0 Decreto-Lei n.O 2781
189, de 23 de Agosto.
PorCm, 0 Decreto-Lei n.O 264189, de 18 de Agosto, veio definir
o novo regime juridic0 aplicdvel ao pessoal civil dos servigos departamentais das f o r ~ a sarmadas, ao qua1 passa a ser aplicdvel o
regime respeitante aos funcionlrios e agentes da administra~lo
central.
0 Decreto-Lei n.O 353-A/89, de 16 de Outubro, vem agora
estabelecer novas regras sobre o sistema remuneratbrio dos funcionfirios e agentes da Administra~loPdblica e a estrutura das remunera~6esbases das carreiras e categorias nele contempladas.
Torna-se assirn necesslrio alterar o quadro de pessoal civil do
Estado-Maior-General das For~asArmadas de forma a acolher o
novo ordenamento legal.
Assim:
Nos termos dos n.O"
e 4 do artigo 2.O do Decreto-Lei n.O 3231
188, de 23 de Setembro, e ao abrigo do artigo 1." do Decreto-Lei n.O 264189, de 18 de Agosto:
Manda o Governo, pelos Ministros da Defesa Nacional e das
Finan~as,o seguinte:
1.O 0 quadro do pessoal civil do Estado-Maior-Genera1 das
For~asArmadas (QPCIEMGFA), a que se referem as Portarias
n.OS 743182, de 20 de Julho, 553185, de 9 de Agosto, e 492186,
de 5 de Setembro, e os Decretos-Leis n . 0 ~ 3 6 2 / 5 de
, 10 de Setembro,
221186, de 8 de Agosto, e 136188, de 22 de Abril, passa a ser o
constante do anexo I ao presente diploma, que dele faz parte integrante.
2.O Nas carreiras com lugares a extinguir, o efectivo mlximo
que pode ser preenchido por carreira 6 determinado pel0 nlimero
de lugares atribuido a essa carreira, deduzido do niimero de lugares
que nela subsistam em regime de extinqlo.
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3.0 A descriqgo do contecdo funcional da carreira de desenhador de especialidade C a constante do anexo I1 ao presente diploma.

MinistQios da Defesa Nacional e das Finanqas.
Assinada em 23 de Abril de 1990.
Pelo Ministro da Defesa Nacional, Eugdnio Manuel dos Santos
Ramos, Secrethrio de Estado Adjunto do Ministro da Defesa Nacional. Pelo Ministro das Finanqas, Maria Manuela Disls Ferreira
Leite, Secretlria de Estado do Or~amento.
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de Ianciro. e trts lugares penencem so Gabinetc dc Esiudos lurldicos do Eslado-Maior.General d u Forcas Amdas. nos termos da Ponaria n.' XVlo, dc l7 de lunho.
,,/li
(b) Urn adjunto civil do Gabinetc dc Plrneamcnto e urn chefe do8 Scrvigos Adrninlrtrativos, liccnciado em Direito ou Economis, con cxpcriencia de adminirtragdo, lugares ,f'
/
a que K refere e Ponaria n.' 479/00. de 6 dc Asorto.
(c) Doir lupares a ulinguir quando vagarcm.
(d) TrCs lugares a extinguir quando vagarem.
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ANEXO I1
Contetidos funcionais das carreiras a que se refere
o nP 3.O da Portaria nS0 375190
Carreira

Contelido funcional

Desenhador de especiolidade ...... Executar e ou compor grlficos,
maquetas, desenhos, mapas,
cartazes, ilustra$Cies e outros
trabalhos de artes grfificas
relativos ii drea de actividade dos serviqos a partir de
elementos que lhe siio fornecidos e segundo normas
tCcnicas espccificas e, bem
assim, executar as correspondentes artes finais; resolver
problemas de representaqlo
rigorosa relativos aos desenhos de arquitectura, de estruturas, vias de comunicaqIo e instala~6es,atravCs do
dominio de uma linguagem
grdfica que se rege por normas e por conven~ijeshabituais e especificas.
(D. R., I SCrie, n.O 111, de 15Mai90.)
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-DESPACHOS

Estado-Maior do E x h i t o
Despacho nP 62/90
de 23 de Abril

Assunto: Criaqlo da disciplina de *Lingua e Cultura Portuguesasn
no Plano Curricular do Instituto Militar dos Pupilos do ExCrcito.
Considerando a necessidade de reajustar os planos curriculares
do 12." Ano de Escolaridade, Via de Ensino, do Instituto Militar dos
Pupilos do ExCrcito, aos objectivos decorrentes da actual organi-
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zaq5o do sistema educativo aprovado pela Lei de Bases do Sistema
Educativo;
Considerando o disposto no n.O 5 do Despacho Conjunto do
Ministro da Defesa Nacional e do Ministro da Educaq50, publicado
no Diririo da Repdblica, n.O 136, I1 Strie, de 15 de Junho de 1988.
Determino:
1. E criada no Plano Curricular do 12." Ano de Escolaridade
do Instituto Militar dos Pupilos do Extrcito, a disciplina
de formaq5o geral denominada <(Lingua e Cultura Portuguesasn.
2. Esta disciplina, a ser leccionada em 3 tempos lectivos semanais, tern por finalidade aperfeiqoar a capacidade de compreens50 e de express50 dos alunos em Lingua Portuguesa
e contribuir para a formaqlo geral e maturidade cultural
exigidas para a frequCncia dum Curso Superior.
3. A avaliaqlo do aproveitamento escolar nesta disciplina 6
efectuada em conformidade com as normas legais aplicdveis ao 12." Ano de Escolaridade, contando a classificaglo
de frequencia exclusivamente para efeitos de atribuiq50 aos
alunos de prtmios ou distinqdes em vigor no Instituto Militar
dos Pupilos do Extrcito.
4. A criaq5o desta disciplina nlo envolve aumento de despesas
no Orqamento do IMPE.
0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Mririo Firmino Miguel,
general.
Despacho nP 66/90
de 17 de Maio

Assunto: Integraq50 nos QP dos Militares Abrangidos pelos Decretos-Leis n.0 90178, de 9 de Maio, n.0 112179, de 4 de Maio, e
n.O 434-V/82, de 29 de Outubro, que em 1 de Janeiro de 1990
se encontravam na situaglo de reserva.
Considerando que os Oficiais abrangidos pelos Decretos-Leis
n.O 90178, de 9 de Maio, e Decreto-Lei n.O 112179, de 4 de Maio,
e os Sargentos abrangidos pel0 Decreto-Lei n.O 434-V/82, de 29 de
Outubro, nos termos destes diplomas se podiam encontrar na situag5o de activo, reserva ou reforma;
Considerando que nos termos dos artigos 31." e 32.O do Decreto-Lei n.0 34-A/90, de 24 de Janeiro, aqueles militares ingressam
nos QP.
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Determino:
- 0 s Oficiais abrangidos pelos Decretos-Leis nP 90178, de
9 de Maio, e n.O 112179, de 4 de Maio, e os Sargentos abrangidos pelo Decreto-Lei n? 434-V/82, de 29 de Outubro, que
em 1 de Janeiro de 1990 se encontravam na situaqlo de reserva, ingressam nos QP naquela data, mantendo-se na situaqiio em que se encontravam.
0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Mririo Firinino Miguel,
general.

MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior do Exdrcito
Despacho nu075/90
No uso da faculdade que me 6 conferida pel0 n.O 5 do artigo 30.O do Decreto-Lei n.O 113/90, de 5 de Abril, delego no general Octlvio Gabriel Calderon de Cerqueira Rocha, Quartel-Mestre-General, a atribuiqlo de visar as relaq6es de documentos que
acompanhem os pedidos de restriqiio do imposto sobre o valor acrescentado (IVA), a que se referem os n.O" e 4 do artigo 3." do citado
diploma.
Lisboa, Estado-Maior do ExBrcito, 17 de Maio de 1990.-0
Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Mdrio Firmino Miguel, general.

0 Chefe do Estado-Maior do Exercito
Mdrio Firmino Miguel, general
Est6 conforme:
0 Ajudante-General

Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho, general.

MINIST~%IO DA

DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR

ORDEM DO EXERCITO
N.? 6/30

DE JUNHO DE 1990

Publica-se ao Exercito o seguinte:
I -DECRETOS-LEIS
MINISTlERIO DAS OBRAS POBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAC6ES
Decreto-Lei nP 194/90
de 18 de Junho
Decorre da adeslo de Portugal I Comunidade Econ6mica Eupeia a necessidade de harmonizaqlo da legislaqlo portuguesa com
as exig&nciascomunitiirias em matiria de pesos e dimens6es dos veiculos quando em circulaglo entre Estados membros da Comunidade.
Torna-se, assim, necessiirio promover a adequa~lodo C6digo
da Estrada I legislaglo comunitiiria, nomeadamente Is Directivas
n?"5/3/CEE,
de 19 de Dezembro de 1984, 86/360/CEE, de 24
de Julho de 1986, 88/218/CEE, de 11 de Abril de 1988, 8913381
/CEE, de 27 de Abril de 1989, e 89/461/CEE, de 18 de Julho de
1989.
Assim:
Nos termos da alinea .a) do n.O 1 do artigo 201." da Constituiglo,
o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.O 0 s artigos 18.O, 19." e 27.O do C6digo da Estrada,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 39 672, de 20 de Maio de 1954, passam
a ter a seguinte redac~Io:
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Pesos m k i i o s

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

a) Veiculos de:

Dois eixos- 19 t;
Tres eixos -26 t;
Quatro ou mais eixos - 32 t;

Artigo 19."

a) Em comprimento:

Veiculos de dois ou mais eixos - 12 m;
Veiculos articulados de tr&s ou mais eixos
16,50 m;
Conjuntos veiculo-reboque- 18 m;
Reboque de urn ou mais eixos - 12 m;
Semi-reboques de um ou mais eixos:

-

Do eixo da cavilha de engate 1 retaguarda
- 12 m;
Do eixo da cavilha de engate B frente, um
comprimento tal que do eixo da cavilha de
engate a um ponto qualquer da frente do
semi-reboque nIo sejam excedidos -2,04 m;
Reboques de tractores agricolas de:
Um eixo - 7 m;
Dois ou mais eixos

- 10 m;

...........................................................................
Artigo 27."
9 - .........................................................

10 - 0 s fabricantes de veiculos autom6veis, reboques e tractores agricolas ou os seus representantes legais, devidamente
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credenciados, devem requerer B Direcqiio-Geral de Viaqiio a aprovaqiio das marcas e modelos dos veiculos, devendo a Direcgiio-Geral, no act0 de aprovagiio, determinar, de harmonia com as
regras que para esse efeito forem fixadas, a 1otaqSlo ou o peso
bruto dos veiculos, os quais nunca poderlo exceder os indicados
pelos respectivos fabricantes.
11 - 0 Ministro das Obras Pilblicas, Transportes e Comunicag6es fixar6, atravts de portaria, as caracteristicas dos veiculos autombveis, reboques, tractores agricolas e seus componentes.
Art. 2.O 0 disposto na alinea a) do n.O 1 do artigo 19.O do C6dig0 da Estrada s6 6 aplichel aos veiculos submetidos a aprovagiio
a partir da data de entrada em vigor do presente diploma.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 3 de Maio de
1990.-Anibal Antdnio Cavaco Silva -Joaquim Martins Ferreira
do Amaral.
Promulgado em 31 de Maio de 1990.
Publique-se.
0 Presidente da Repbblica, MARIOSOARES.
Referendado em 31 de Maio de 1990.

0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.
(D.R., I Serie, n.O 138, de 18Jun90.)

MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL
Decreto-Lei nP 197/90

Pelo Decreto Regulamentar n.O 87/77, de 30 de Dezembro,
foi instituida no entzo MinistCrio dos Assuntos Sociais a carreira
de tkcnico auxiliar de diagndstico e terapeutica.
Pelo Decreto-Lei n.O 254179, de 28 de Julho, com alteraglo
introduzida ao seu artigo 1.O, n.O 1, pel0 Decreto-Lei n.O 416179,
de. 15 de Outubro, foi criada para o pessoal civil dos serviqos depar-
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tamentais das f o r ~ a sarmadas a mesma carreira, tendo em vista
tornar os funciondrios a integrar nela ccequipardveisn aos profissionais dependentes do entlo MinistCrio dos Assuntos Sociais em
regime de trabalho e carreira identico.
Pelo Decreto-Lei n.O 384-B/85, de 30 de Setembro, foi para
o MinistCrio da Saiide criada e regulada a carreira de tCcnico de
diagndstico e terapeutica, estabelecendo-se as regras de transiqlo
para a mesma dos tCcnicos auxiliares de diagn6stico e terapeutica,
regidas pel0 Decreto Regulamentar n.O 87177.
A carreira tCcnica de diagn6stico e teraphtica, criada pelo
Decreto-Lei n.O 384-B/85, veio a ser reestruturada pel0 Decreto-Lei
n.O 123189, de 14 de Abril.
De acordo com o estabelecido no artigo 1.O deste iiltimo diploma, a estrutura que C fixada pelo mapa que lhe 6 anexo C tornada
automaticamente extensiva a todos os departamentos governamentais
onde a referida carreira tenha sido ou venha a ser aplicada.
0 Decreto-Lei n.O 264189, de 18 de Agosto, determinou a integraqlo do pessoal civil dos serviqos departamentais das forqas armadas no regime geral da funqlo pdblica.
Considerando que as disposig6es do Decreto-Lei n.O 384-B/85
nunca chegaram a ser tornadas extensivas ao pessoal civil dos servigos departamentais das f o r ~ o sarmadas, que continua, assim, integrado na carreira tCcnica auxiliar de diagn6stico e terapeutica, criada
para os serviqos departarnentais das forqas armadas pel0 Decreto-Lei
n.O 254179, de 28 de Julho;
Considerando que, como consequencia 16gica e justa do determinado pelo Decreto-Lei n.O 264189, de 18 de Agosto, se imp6e
uniformizar a situaqlo e regime deste pessoal ao que 6 actualmente
aplicdvel aos tCcnicos de diagnbtico e terapeutica da AdministraqHo
Piiblica, em geral;
Ouvida a Federaqgo dos Sindicatos dos Trabalhadores da Funlo Piiblica:
Nos termos da alinea a) do n." 1 do artigo 201.0 da Constitui~Io,
o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.O- 1- 0 s tecnicos auxiliares de diagnbtico e terapeutica dos serviqos departamentais das forqas armadas transitam
para a carreira de t6cnico de diagn6stico e terapbutica, de acordo
com as seguintes regras:
a) 0 s tCcnicos auxiliares de 2." classe, para tCcnicos de 2."
classe, no 1." ou 2.O escallo, conforme tenham menos ou
mais de cinco anos naquela categoria;
b) 0 s tCcnicos awiliares de 1." classe, para tCcnicos de
classe, no 1.O ou 2.O escallo, conforme tenham menos ou
mais de cinco anos naquela categoria;
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0 s tecnicos auxiliares principais, para a categoria de tCcnico principal;
d) 0 s tCcnicos auxiliares coordenadores, para tecnicos especialistas.
C)

2 - 0 tempo prestado na carreira tCcnica auxiliar de diagndstico e terapeutica e em cada categoria que a integra conta, para
todos os efeitos, como prestado, respectivamente, na carreira de
ticnico de diagndstico e terapdutica e na categoria para que se efectua a transig'io.
Art. 2 . O S'io revogados os Decretos-Leis nPS 254179, de 28 de
Julho, e 416179, de 15 de Outubro.
Art. 3: 0 presente diploma produz efeitos desde 1 de Janeiro
de 1989, aplicando-se a partir de 1 de Outubro de 1989 o diploma
de integrag'io no novo sistema retributivo para o corpo especial de
tCcnicos de diagndstico e terapEutica.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 3 de Maio de
1990. -Anibal Antdnio Cavaco Silva -Eugbnio Manuel dos Santos Ramos -Luis Miguel Couceiro Pizarro Beleza -Arlindo Gomes
de Cmvalho.
Promulgado em 31 de Maio de 1990.

0 Presidente da RepGblica, MARIOSOARES.
Referendado em 31 de Maio de 1990.

0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnw Cavaco Silva.
(D.R., I Skrie, n . O 139, de 19Jun90.)

I1 -DECRETOS REGULAMENTARES
PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Decreto Regulamentar nP 15/90
de 8 de Junho
Considerando a necessidade de adaptar as normas por que se
rege a concessiio da Ordem Militar de Avis ao quadro legal que
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regula outras condecoragbes militares, no sentido de lhe conferir
maior prestigio, como dnica ordem honorifica de indole estritamente militar;
Considerando o interesse manifestado nesse sentido pel0 Conselho das Antigas Ordens Militares:
Ao abrigo do artigo 6.O do Decreto-Lei n.O 414-A/86, de 15
de Dezembro, e nos termos da alinea c) do artigo 202.O da Constituiglo, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1." 0 s artigos 3Se0, 36.O e 37.O do Regulamento das
Ordens Honorificas Portuguesas, aprovado pel0 Decreto Regulamentar n." 71-A/86, de 15 de Dezembro, passam a ter a seguinte
redacglo:
Art. 35.O- 1 -SBo
condig6es necesslrias, no seu conjunto, para atribuiglo de qualquer grau da Ordem Militar de
Avis:
a) Ter prestado, pelo menos, sete anos de servigo a contar
da data da sua graduagiio ou promoglo a oficial;
b) Ter, no decurso da sua carreira militar, revelado irrepreensivel conduta moral, excepcionais dotes de carlcter,
reconhecidas qualidades civicas e virtudes militares;
C) Ter prestado, no ram0 das forgas armadas ou no corpo
especial de tropas a que pertence, servigos altamente
meritbrios, reconhecidamente relevantes e distintos e que
tenham contribuido para o prestigio da instituigiio militar
ou dos respectivos corpos militares, com especial relevdncia para os servigos prestados em campanha com risco
de vida.
2 - 0 s chefes de Estado-Maior, ouvidos os respectivos conselhos superiores sobre os oficiais que, satisfazendo globalmente
os requisitos fixados no niimero anterior, revelem incontestdvel
valor real e mirito profissional, proporlo ao Ministro da Defesa
Nacional o agraciamento dos oficiais mais dotados do respectivo
ramo, para o efeito do n.O 3 do artigo 21.O da Lei Orgdnica das
Ordens Honorificas Portuguesas, aprovada pel0 Decreto-Lei
n.O 414A/86, de 15 de Dezembro.
3 - Procedimento idCntico ao estabelecido no niimero anterior, ajustado I? orgdnica dos respectivos corpos especiais de
tropas, serl adoptado pelos comandantes-gerais da Guarda Nacional Republicana e da Guarda Fiscal, devendo as respectivas
propostas ser dirigidas ao Ministro da Defesa Nacional, por
intermidio, respectivamente, dos Ministros da Administra~lo
Interna ou das Finangas.
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4 -As propostas de agraciarnento devem ser objectivamente
fundamentadas nos louvores em que se baseiam, complementadas com o parecer dos respectivos conselhos superiores e com
um juizo global dos servi~osprestados institui~lomilitar ou
aos corpos especiais de tropas a que pertenqam os oficiais propostos e acompanhadas da respectiva nota de assentos.
Art. 36."- 1 -Aos diversos postos da hierarquia militar
correspondem, sem prejuizo do disposto no artigo 37?, os seguintes graus:
a) Capitlo ou primeiro-tenente cavaleiro;
b) Major ou capitgo-tenente-oficial;
C) Tenente-coronel ou capitlo-de-fragata
comendador;
d ) Coronel ou capitlo-de-mar-e-guerra e brigadeiro ou contra-almirante grande-oficial;
e) General ou vice-almirante ou almirante e marechal ou almirante da Armada -grl-cruz.

-

-

-

2 -A partir do grau de comendador as propostas para a
concesslo de qualquer grau superior devem ser baseadas em
louvores concedidos em postos nlo inferiores ao correspondente
a esse grau com exceppIo dos louvores obtidos por actos praticados em campanha com risco de vida.
3 0 s louvores que fundamentam a concessIo de um grau
nlo podem servir de base B proposta de concesslo de novo grau.
4-Ao
oficial que deixar de satisfazer as condi~besprevistas na alinea b) do n.O 1 do artigo 35.O B aplicfivel o disposto
no artigo 45.O da Lei Orglnica das Ordens Honorificas Portuguesas, aprovada pelo Decreto-Lei n.O 414-A/86, de 15 de Dezembro.
Art. 37.O 1 At6 aos postos de tenente-coronel ou capitlo-de-fraaata,
- inclusive, a concesslo da Ordem Militar de Avis
deverl ser feita a comeGar pelo grau de cavaleiro.
2 -A partir do posto de coronel ou capitgo-de-mar-e-guerra
nlo poderl ser concedido grau inferior ao de comendador.
3-Sem perjuizo do disposto nos niimeros anteriores, os
agraciamentos com a Ordem Militar de Avis far-se-Io de grau
em grau, salvo em casos excepcionais e sempre por iniciativa
do Presidente da Repiiblica, nIo podendo ser ultrapassada a
corresponddncia prevista no n.O 1 do artigo 36.O

-

--

Art. 2.O Na ordem de preceddncia das diferentes modalidades
da medalha militar, prevista no n.O 1 do artigo 92." do Decreto nO
. 566/
/71, de 20 de Dezembro, as insignias da Ordem Militar de Avis
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sHo colocadas imediatamente apds as da Ordem Militar de Cristo
e as desta a seguir B medalha da cruz de guerra.
Art. 3.0 A ordem de precedencia estabelecida no artigo anterior
s6 se aplica aos agraciamentos concedidos a partir da entrada em
vigor do presente diploma.
Art. 4." 0 presente diploma entra em vigor no dia 1 do mCs
seguinte ao da sua publicapiio.
PresidEncia do Conselho de Ministros, 2 de Abril de 1990.

Anibal Ant6nio Cavaco Silva -Joaquim Fernando Nogueira
Miguel Couceiro Pizarro Beleza -Manuel Pereira.

-Luis

Promulgado em 25 de Maio de 1990.
Publique-se.
0 Presidente da Repilblica, MARIOSOARES.
Referendado em 30 de Maio de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.
(D. R., I SBrie, n." 132, de 08Jun90.)

I11

-PORTARIAS

MINISTER10 DAS OBRAS PaBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICACdES
Portaria

n.O

418/90

de 7 de Junho
Considerando que as regras para aprovapfo de modelos de dispositivos de pr6-sinalizapiio, publicadas no Dicfrio da Repriblica,
2." SBrie, n.O 7, de 9 de Janeiro de 1964, se encontram desactualizadas,
face nfo s6 B evoluqfo tecnoldgica dos materiais neles empregues
como tambkm do ponto de vista de concepqHo da composipfo dos
referidos dispositivos;
Considerando que a nova conceppiio do dispositivo de pr6-sinalizaqiio representa um acr6scimo de seguranpa na circulaplo rodoviiria:

1." SCrie
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Importa redefinir as prescrigbes t6cnicas a que os dispositivos
de pr6-sinalizaqHo devem obedecer, acompanhando o progress0 tCcnico verificado e traduzido em regulamentaglo internacional, nomeadamente o Regulamento n.O 27 da ComissHo Econdmica para a Europa,
da ONU.
Ao abrigo do disposto no artigo 1." do Decreto-Lei nP 45 299,
de 9 de Outubro de 1963:
Manda o Governo, pel0 Ministro das Obras Pdblicas, Transportes e ComunicaqCies, o seguinte:
1.O 0 s dispositivos de pr6-sinalizaglo a que se refere o artigo 1,"
do Decreto-Lei n.O 45 299, de 9 de Outubro de 1963, obedecem Bs
caracteristicas constantes do anexo ao presente diploma.
2.O As aprovagbes anteriormente concedidas segundo as regras
para aprova@io de modelos de dispositivos de prBsinalizaq80, publicadas no Diririo da Repriblica, 2.n SCrie, 11.0 7, de 9 de Janeiro de
1964, mantern-se vilidas apenas por um period0 de um ano a p b a
publicaqlo do presente diploma.
3." E revogada a Portaria n.O 20 105, de 9 de Outubro de 1963.
Ministdrio das Obras Pdblicas, Transportes e Comunicaqbes.
Assinada em 17 de Maio de 1990.
Pelo Ministro das Obras Pdblicas, Transportes e Comunicagbes,
lorge Manuel Mendes Antas, Secretirio de Estado dos Transportes.

ANEXO
I

-Caracteristicas tdcnicas

I - Configura@o. - 0 triBngulo de prBsinaliza@io, aberto no
meio, 6 constituido por uma faixa vermelha, composta por uma banda
catadidptrica exterior e por uma banda fluorescente interior, colocada a uma certa altura em relaqlo ao solo. A abertura ao meio
e as bandas fluorescente e catadidptrica slo limitadas por contornos
triangulares equildteros concCntricos.
2 -Estrutura:
2.1 -A construglo do trilngulo de pr6-sinalizaglio deve ser tal
que em condi~besde utilizaglo normal (na via piiblica e em transporte no veicuulo) se mantenham as caracteristicas exigidas e o seu
bom funcionamento seja assegurado.
2.2 - 0 s elementos 6pticos do trihngulo de pr6-sinaliza~lonHo
devem ser facilmente desmontiveis. As diferentes partes que o cons-
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tituem devem assegurar uma boa estabilidade sobre a via pliblica e
nlo podem ser separheis.
2.3 -0 trilngulo de prC-sinalizaqiio e o suporte niio devem apresentar nem lngulos nem arestas vivas.
2.4 -Do trilngulo de pr8sinalizaqlo far6 parte obrigatoriamente
a bolsa onde ser6 colocado quando fora de serviqo, para protecqlo
contra os choques e os agentes exteriores. Na face exterior da bolsa
figurar6, em autocolante ou outro tip0 de gravaqlo, a indicaqlo esquem6tica do mod0 de instala~loe montagem do trilngulo de prC-sinalizaqlo.
2.5 -0 sistema de apoio do dispositivo deve garantir, quando
em serviqo, que o plano do elemento reflector fique perpendicular
ao pavimento (tolerlncia angular de 5").
3 -Dimensces:
3.1 -De acordo com o desenho em anexo, os lados do trilngulo
50 mm.
t8m um comprimento de 500 mm
3.2 -A banda catadidptrica colocada ao longo do bordo do
trilngulo tem uma largura constante compreendida entre 25 mm e
50 mm.
3.3 -Entre o bordo exterior do trihgulo e a banda catadidptrica pode existir uma bordadura, niio necessariamente de cor vermelha, com 5 mm de largura mlxima.
3.4-A
banda catadidptrica pode ser continua ou nlo. No
liltimo caso a superficie exposta do suporte deve ser de cor vermelha.
3.5 -A superficie fluorescente ser6 contigua aos elementos catadi6ptricos. E disposta simetricarnente em relaqiio aos tres lados do
trilngulo e tem uma superficie minima de 315 cm2.
3.6 Admite-se igualmente uma bordadura, niio necessariamente
de cor vermelha, de 5 mm de largura m6xima, entre a superficie
catadibptrica e a superficie fluorescente.
3.7 - A parte central do trilngulo, aberta, ter6 um lado de comprimento minimo de 70 mm.
3.8 - A distlncia entre a superficie de apoio e o lado inferior
do trilngulo de prt-sinalizaqlo niio deve ser superior a 300 mm.
4 - Caracteristicas fotomdtricas -As caracteristicas fotomCtricas
da superficie catadidptrica do trilngulo, constituida por pintura,
pelicula adesiva ou outro material pldstico, quando irradiada com
o padriio iluminante A da CIE, devem ser tais que os valores do coeficiente de intensidade luminosa, medidos nas condiqties indicadas,
excedam os seguintes valores em milicandelas por lux:

-
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Vertical p 1 ..............
Horizontal (32 .............
Angulo de observaglo(a):
0,33O ..............
1.5O ..............
5 - Caracteristicas colorime'tricas:
5.1 -Do material catadi6ptrico.-Iluminando
a banda catadidptrica com o padrlo iluminante A da CIE sob um lngulo de incidsncia ,bl= p2=O0, as coordenadas cromlticas da luz reflectida e
medidas segundo urn lngulo de o b s e r v a ~ boc =0,33O devem situar-se
dentro dos limites:

5.2 -Do material fluorescente. -iluminando a banda fluorescente com o padrlo iluminante D65 da CIE sob um lngulo de iluminaglo de 450, as coordenadas cromlticas da luz reflectida e emitida por fluorescdncia e medida segundo um lngulo de observaglo
de 00 devem situar-se numa zona definida por:
Ponto

-

Coordenada

0 factor de luminlncia nHo deve ser inferior a 0,30.

6

-Ensaios:

6.1 -Ensaio de estabilidade do sinal. - 0 sistema de apoio
deve permitir a imobiliza~lodo sinal no ensaio durante um period0
de trds minutos, sob a a c ~ l odo vento a 60 km/h, soprando na direcgHo reconhecida como a mais desfavorlvel para a estabilidade.
Para a realizaglo deste ensaio, o sinal 6 colocado sobre uma
prancheta horizontal revestida de folhas de lixa n.0 3 para metal.

20b
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0 sinal nHo deve tombar e, se deslizar sobre a superficie de
apoio, os pontos de contact0 n6o devem deslocar-se mais de 5 cm.
E aceithvel uma rota~HomPxima de 100 da posi~6oinicial do sinal
em torno de um eixo horizontal ou vertical.
6.2 -Ensaio de resistencia meclnica. -Mantendo fixa a base
do trilngulo, exercese no vCrtice superior, paralelamente B superficie
de apoio e perpendicularmente ao lado inferior do trilngulo, uma
f o r ~ ade 2 N. 0 vCrtice n6o deve deslocar-se mais de 5 cm na direcGPO da f o r ~ a .Concluido o ensaio, o trilngulo deve retomar a posi~Fioincial.
6.3 -Ensaio de resistcncia ao calor - 0 trilngulo de prC-sinaliza@io, colocado na bolsa, C mantido durante 12 horas consecutivas numa atmosfera seca h temperatura de 60°Cc20C.
Ap6s o ensaio nHo deve apresentar nenhuma deforma$Ho ou
alteraG60 detectBve1 visualmente, em particular dos elementos catadi6ptricos. A bolsa deverd poder abrir-se facilmente sem aderir ao
tridngulo.
6.4 -Ensaio de resistencia B Bgua. - 0 trilngulo de prt-sinalizap60, montado para utilizaG60, 6 colocado horizontalmente durante duas horas num recipiente con1 Bgua B temperatura de 25OC+5OC,
de mod0 que a superficie activa do trilngulo, voltada para cima,
fique a 5 cm da superficie do liquido. Ap6s o ensaio e posto a secar,
nenhuma parte do tridngulo deve apresentar qualquer sinal de altera@o detective1 visualmente.
6.5 -Ensaio de resistsncia aos solventes. - 0 tridngulo de prC-sinaliza@o e a bolsa s6o mergulhados, separadamente, num recipiente com uma mistura de n-heptano e tolueno, na propor~llode
70 para 30 em volume, onde permanecem 60 segundos, ap6s o que
s5o retirados do recipiente e escorridos.
0 trilngulo C depois introduzido na bolsa e colocados a secar
ao ar ambiente. A p b secagem completa, o tridngulo n60 deve aderir
B bolsa nem apresentar qualquer altera~lodetectfive1 visualmente.
No entanto podem ser toleradas pequenas fissuras na superficie.

1 - Cada tridngulo de prC-sinalizaq6o deverB ter gravado na face
posterior da estrutura, de forma claramente legivel e indeltvel, a
designaqgo comercial do fabricante, assim como o n6mero de aprovapIo fornecido pela Direcpgo-Geral de Via~Bo.
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2 - 0 nlimero de aprovagHo atribuido pela DirecgBo-Geral de
ViagBo 6 constituido pelas iniciais DGV, seguidas da letra T, que
classifica os sinais deste tipo, e do nGmero de ordem atribuido. Por
cima desta indicagHo 6 mencionado o nome ou marca do fabricante.

A gravagBo seri como se apresenta a seguir:

Marta ou fabricante ............
DGV -T -000

3 -As indicag8e.s de cada aprovagtio s6 poderBo ser aplicadas
nos dispositivos iguais ao respectivo modelo aprovado, obrigando
sempre a requerer nova aprovagiio quando qualquer alteragBo seja
introduzida em modelo anteriormente aprovado.

I11

-Procedimentos de aprova~iio

1 - 0 fabricante ou representante legal da marca interessada
na aprovag8o dos dispositivos a que se refere este despacho deveri
submeter os mesmos a ensaios no Laboratbrio Nacional de Engenharia Civil, a fim de obter competente boletim de ensaio.
2 -Para o efeito do disposto no n6mero anterior, os interessados deveriio entregar:

a) Desenhos cotados do dispositivo, em formato A4 e em
quadruplicado, suficientemente detalhados para permitir a
identificagzo do modelo e assinalando a irea para a gravagiio a atribuir pela DirecgBo-Geral de ViagBo;
b) Mem6ria descritiva do dispositivo, em formato A4 e em
quadruplicado, referindo sucintamente as especificagBes ticnicas dos materiais constitutivos do trifingulo, a sua estrutura, os elementos reflector e fluorescente, as condi~des
de protecgiio e mod0 de utilizaq.50;
C) Sete exemplares do sinal, com a respectiva bolsa.
3 -Efectuados
os ensaios, aquele Laboratdrio entregari aos
interessados tr6s c6pias do boletim respectivo, incluindo desenho e
mem6ria descritiva, em conjunto com tr6s exemplares do dispositivo
devidamente autenticados.
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4 -Obtido o boletim de ensaio, podergo os interessados requerer A DirecpIo-Geral de ViaqIo a aprovaglo do modelo, mediante
a entrega de:
a) Requerirnento, dirigido ao director-geral de Via~Bo,devidamente taxado;
b) Duas c6pias do boletim de ensaio autenticadas pelo Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil (LNEC);
C) Dois dispositivos de prb-sinalizac$io, igualmente visados pel0
LNEC.

IV

-Controlo de conformidade

A DirecpSio-Geral de ViapSio poderh efectuar recolha de amostras
quer nas fhbricas, quer no combrcio, para verificar a conformidade
da produ@io atravis de ensaios a realizar no Laborat6rio Nacional
de Engenharia Civil.
ANEXO
FORMA E DIMENSdES DO TRIANGULO DE
PRG SINALIZACAO E DO SUPORTE

-

I
. ~ l u n a i m rbm r

(D. R., I Sbrie, n.O 131, de 07Jun90.)
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PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTIlRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DAS FINANCAS
Portaria nP 453/90
de 20 de Junho

Considerando que as ajudas de custo difirias a abonar aos funcionfirios e agentes do Estado e a entidades a eles equiparadas que
se desloquem em misslo oficial ao estrangeiro ou no estrangeiro
foram actualizadas pela Portaria nP 904B/89, de 16 de Outubro;
Dada a necessidade de se proceder em termos semelhantes relativamente aos militares dos trbs ramos das forpas armadas;
Considerando ainda o disposto no artigo 3 . O do Decreto-Lei
n.u 254184, de 27 de Julho:
Manda o Governo, pel0 Primeiro-Ministro e pelos Ministros da
Defesa Nacional e das Finanpas, o seguinte:
1.O As ajudas de custo dilrias a abonar aos militares da Marinha,
do ExCrcito e da Forpa ACrea que se desloquem em misslo oficial ao
estrangeiro ou no estrangeiro passam a ser as constantes da tabela
seguinte:
Chefe do Estado-Maior-General das For~asArmadas, Vice-Chefe do Estado-Maior-General das F o r ~ a sArmadas e Chefes dos Estados-Maiores da Armada, do ExCrcito e da Forpa
Adrea - 19 8008;
Oficiais generais - 17 6006;
Oficiais superiores - 17 600$;
Outros oficiais, aspirantes a oficias e cadetes- 15 600$00;
Sargentos-mores e sargentos-chefes - 15 6008;
Sargentos-ajudantes, sargentos, furrieis e subsargentos
- 14 3008;
Prapas 13 200$.

-

2.0 Sempre que uma misslo integre militares de diferentes postos,
o valor das respectivas ajudas de custo serii idbntico ao auferido
pelo militar de posto mais elevado.
3.O A presente tabela produz efeitos desde 1 de Janeiro de 1990.
Presidencia do Conselho de Ministros e MinistCrios da Defesa
Nacional e das Finanpas.
Assinada em 31 de Maio de 1990.
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-

0 Primeiro-Ministro, Anibal Anfdnio Cavaco Silva.
0 Ministro da Defesa Nacional, loaquim Fernando Nogueira. - 0 Ministro
das Finan~as,Luis Miguel Couceiro Pizarro Beleza.

(D. R., I Sbrie, n.O 140, de 20Jun90.)

IV

-DESPACHOS

MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior do Ex6rcito
Despacho nP 67/90
1 -Delego no general Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho,
ajudante-general, a competencia que me 6 conferida pela al. a) do
n.O 1 do art. 14." do Regulamento de Amparos, aprovado pela Port.
94/90, de 8-2, para decidir sobre os processos de amparo respeitantes aos cidadiios aptos para o servi~omilitar niio alistados.
2 -Fica
o general ajudante-general autorizado a subdelegar
no brigadeiro Eurico Ant6nio de Cawalho e Melo Sales Grade,
director do Servigo de Pessoal, a competihcia que lhe 6 delegada
no n.O 1 deste despacho.
17-5-90.- 0 Chefe do Estado-Maior do Exbrcito, Ma'rio Firmino Miguel, general.

(D. R., I1 SQie, n.O 134, de 11Jun90.)

Despacho

n.O

68/90

Delego no comandante da Regiiio Militar de Lisboa, general
Jose do Nascimento de Sousa Lucena, a cornpetencia que me b conferida pela al. b ) do n.O 1 do art. 14.O do Regulamento de Amparos,
aprovado pela Port. 94/90, de 8-2, para decidir sobre os processos
de amparo respeitantes aos cidadHos aptos para o servi~omilitar
e que se encontrem ji alistados.

-

17-5-90. 0 Chefe do Estado-Maior do Exgrcito, Ma'rio Firrnino Miguel, general.
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Despacho nP 69/90
Delego no comandante da Regiiio Militar do Norte, general
Rafael Guerreiro Ferreira, a competencia que me 6 conferida pela
al. b) do n.O 1 do art. 14P do Regulamento de Amparos, aprovado
pela Port. 94/90, de 8-2, para decidir sobre os processos de ampar0 respeitantes aos cidadgos aptos para o serviqo militar e que
se encontrem j l alistados.
17-5-90.- 0 Chefe do Estado-Maior do Ex6rcit0, Mdrio Firniino Miguel, general.

Despacho n.O 70190
Delego no comandante da RegiSio Militar do Centro, general
Fausto Pereira Marques, a cornpetencia que me 6 conferida pela
al. b ) do n.O 1 do art. 14P do Regulamento de Amparos, aprovado
pela Port. 94/90, de 8-2, para decidir sobre os processos de amparo
respeitantes aos cidadiios aptos para o serviqo militar e que se
encontrem j l alistados.
17-5-90.-0 Chefe do Estado-Maior do Ex6rcito. Mdrio Firmino M i g d , general.

Despacho nP 71/90
Delego no comandante da RegiSio Militar do Sul, general Adriano
de Albuquerque Nogueira, a cornpetencia que me 6 conferida pela
al. b) do n.O 1 do art. 14.O do Regulamento de Amparos, aprovado
pela Port. 94/90, de 8-2, para decidir sobre os processos de amparo
respeitantes aos cidadSios aptos para o servi~omilitar e que se
encontrem j6 alistados.

-

17-5-90. 0 Chefe do Estado-Maior do Exercito, Mdrio Firmino Miguel, general.

Despacho nP 72/90
Delego no comandante da Zona Militar da Madeira, brigadeiro
AntBnio Ferreira Rodrigues de Areia, a competencia que me 6 conferida pela al. b) do nP 1 do art. 14: & Regulamento de Amparos,

.
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aprovado pela Port. 94/90, de 8-2, para decidir sobre os processos
de amparo respeitantes aos cidadlos aptos para o serviqo militar
e que se encontrem j l alistados.
17-5-90.- 0 Chefe do Estado-Maior do Exhito, Ma'rio Firmino Miguel, general.
Despacho n.O 73/90
Delego no comandante da Zona Miitar dos A~ores,brigadeiro
Rodolfo Ant6nio Cabrita Bacelar Begonha, a compet6ncia que me
15 conferida pela al. b) do nP 1 do art. 14." do Regulamento de
Amparos, aprovado pela Port. 94/90, de 8-2, para decidir sobre os
processos de amparo respeitantes aos cidadlos aptos para o servieo
militar e que se encontrem jd alistados.
17-5-90.-0 Chefe do Estado-Maior do Exdrcito, Mdrio Firmino Miguel, general.
Despacho nP 74/90
Delego no comandante da 1." Brigada Mista Independente, brigadeiro Ernesto Rodrigues Gaspar da Rosa, a compet6ncia que
me 6 conferida pela al. b) do n.O 1 do art. 14.0 do Regulamento de
Amparos, aprovado pela Port. 94/90, de 8-2, para decidir sobre
os processos de amparo respeitantes aos cidadlos aptos para o serv i ~ omilitar e que se encontrem jd alistados.
17-5-90.- 0 Chefe do Estado-Maior do ExBrcito, Ma'rio Firmino Miguel, general.
Despacho nP 75/90
No uso da faculdade que me 6 conferida pel0 n.O 5 do art. 30.O
do Dec.-Lei 113/90, de 5-4, delego no general Octdvio Gabriel Calderon de Cerqueira Rocha, quartel-mestre-general, a atribui~iiode
visar as rela~Bes de documentos que acornpanhem os pedidos de
restri@o do impost0 sobre o valor acrescentado (IVA), a que se
. do citado diploma.
referem os n.O' 3 e 4 do art. 3O
17-5-90.-0 Chefe do Estado-Maior do ExQcito, Mhio Firmino Miguel, general.
(D. R., I1 SBrie, n.O 129 de 5Jun90.)
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Assunto: vagas para admissa'o aos estabelecimentos militares de
ensino. -Nos termos do art. 14.O da Port. 545180, de 26-8 (Regulamento de Admissiio aos Estabelecimentos Militares de Ensino), e
conforme proposta do general director do Departamento de Instruqlo, slo abertas as seguintes vagas para o ano lectivo de 1990-1991:
CM

IMPE

-

~ n r p o se subgrupos

10

1.0 ano 12.0 ano 1.0 an0 2.0 an0 I: ano

---

-Grupo A (casos especiais) ... 25
1.O subgrupo ...............
2.O subgrupo ...............
3.O subgrupo ...............
4." subgrupo ...............

2

11

1

15

5
4
4
4

1
1

3
3

-1

2

-

4
4
4
3

17

3

65

46

2

Grupo C (outros candidatos)
1.O subgrupo ...............
2.O subgrupo ...............

10

8

-

5

-

3

Totais ..I

4
4

'

100

71

-

4

-

29

Grupo B (militares do QP)

2
45

1

1

39
6
3
3
60

0 Chefe do Estado-Maior do ExBrcito, Mdtio Fir22-5-90.
mino Miguel, general.

(D.R., I1 SBrie, nP

130 de 6Jun90.)

ORDEM-DO'EXBRCITO' N76

214

0 Chefe do Estado-Maior do Exbrcito

Mdrio Firinino Miguel, general
Est6 conforme:
0 Ajudante-Gen

- Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho, general
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MINISTI!RIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

ORDEM DO EXERCITO
1.a

SERIE

N.9 7/31

DE JULHO DE 1990

Publica-se ao Exdrcito o seguinte:
I

-DECRETOS - LEIS

MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL
Decreto-Lei n.O 224/90

0 Decreto-Lei nP 43/76, de 20 de Janeiro, consagra o direito
dos deficientes das forqas armadas (DFA) B revisit0 do grau de incapacidade, mas apenas no decurso dos 10 anos posteriores B data da
fixaqito da pensgo.
A situaqgo dos DFA 6, em si mesma, especial, atendendo a que
a sua deficisncia ocorreu quando chamados a servir em situaqBes
de perigo ou perigosidade, o que os torna credores de uma especial atenqgo e reconhecimento por parte da Naqiio.
Importa, por isso, e ainda pela especificidade das lesBes por eles
sofridas, as quais estito sujeitas a significativos agravamentos em
consequencia do envelhecimento, contemplar, para alCm do period0
de 10 anos, a possibilidade de os mesmos poderem requerer a revisit~do grau de incapacidade sempre que se verifique agravamento
da doenqa ou da ledo.
Assim:
Nos termos da alinea a) do nP 1 do artigo 201.O da Constitui~$~o,o Governo decreta o seguinte:
Artigo finico. 0 artigo 6." do Decreto-Lei n.O 43/76, de 20 de
Janeiro, passa a ter a seguinte redac~iio:

Artigo 6.O

[...I
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3 - 0 s DFA podem requerer a revisgo do processo, a p b
a data da fixaslo da pensgo, dentro dos seguintes pri
a) Uma vez em cada semestre, nos dois prim
IS;
b) Uma vez por ano, nos oito anos imediatame
ntes, e uma vez em cada quatro anos, nos anos posteriores, quando a sua capacidade geral de ganho sofra agravamento por qualquer motivo que ngo seja dos referidos no n." 3 do artigo I.", a fim de serem reclassificados quanto 21 nova percentagem de incapacidade.

Visto e aprovado em Conselho de Ministro de 17 de Maio de
1990.- Anibal Antdnio Cavaco Silva. -Joaquiin Ferrrando Nogueira
-Luis Miguel Couceiro Pizarro Beleza.
Promulgado em 27 de Junho de 1990.
Publique-se.

0 Presidente da Repiiblica, MARIO SOARES.
Referendado em 29 de Junho de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.
(D. R. I SBrie, n." 157, de 10Ju190.)

I1

-DECRETOS REGULAMENTARES
MINISTER10 DAS FINANCAS
Decreto Regulamentar n . O 18/90
de 13 de Julho

As mdltiplas situaq6es pessoais tornam, na prhtica, impossivel
a elaboraggo de tabelas de retenslo na fonte que correspondam, com
exactidgo, ao impost0 a pagar. Porque assim 6, os resultados apurados
no fim do primeiro ano da reforma fiscal podem considerar-se excepcionais, dado que a esmagadora maioria dos contribuintes que
tiveram de ser reembolsados apresentaram abatimentos superiores ao
minimo assumido pela lei e ou despesas de sadde. Em contrapartida,
os casos dos contribuintes que tiveram de completar os valores retidos estiveram associados, predominantemente, ZI existdncia de mais
do que uma fonte de rendimento.

1 Sdrie
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Na maioria dos paises com um sistema anllogo ao implantado
no nosso pais os acertos finais que dIo lugar a pagamento d o muito
menores porque as respectivas tabelas slo preparadas prevendo uma
retenglo por excesso.
No ano de arranque da reforma fiscal o problema do excesso
de retenpiio foi injustificadamente criticado, na'o obstante ser uma
prltica generalizada noutros paises e at6 mesmo desejada pelos contribuintes, que preferem, no acerto de contas, receber a ter de pagar.
A questgo de fundo que se pBe para, com justiga, se poder ir ao
encontro da preferencia dos contribuintes prende-se com a dificuldade prltica de se remunerar o excesso de retenglo, que em nenhum
pais foi, at6 ao presente, assumida.
0 recurso B mais moderna tecnologia informiitica que suporta a
reforma fiscal, testada no seu primeiro ano de viggncia, permite assegurar essa faculdade, que, no futuro, poderl ser consagrada nas
tabelas de retenpgo.
Decidiu-se, pois, instituir a ctreten~Ho-poupanga)),colocando B
disposigiio dos titulares de rendimentos do trabalho dependente um
meio por cuja op@o os sujeitos passivos nIo apenas podem garantir,
com grande probabilidade de eficlcia, qus nHo se verIo confrontados a final corn a situagiio de imposto a pagar, como ainda poderiio
retirar uma significativa vantagem financeira, consubstanciada numa
retribuig'io a calcular sobre o montante retido a mais, quando comparado com aquele que seria normalmente retido se na'o fosse efectuada a opgZio.
TIo significative avanGo qualitativo na aplica~Iodas leis fiscais
aconselha a sua aplica~iioa titulo facultativo. Assim, aos contribuintes
que, tendo optado pela ccretenga'o-poupanpa)), forem retidas importdncias superiores 5s que se revelem indispensiiveis para pagar o IRS
que lhes corresponder, serIo abonados juros B taxa de 14% ao ano,
considerando-se, por um lado, a diferenpa entre o imposto efectivamente retido e o montante apurado, tomando-se em conta a dedugIo
especifica da categoria, os abatimentos minimos garantidos e a dedupH0 B colecta e, por outro, o n6mero de meses decorridos desde a
verificapI0 da situagIo de crddito e o mes anterior B liquidagiio.
Consequentemente, nIo se consideram, para efeitos de determinapIo do excesso, as despesas de saiide e as outras sem limite, de harmonia corn o artigo 55: do C6dig0, PPR, PPH, abatimentos superiores a 50% dos limites previstos no n.O 2 do referido artigo 55." e
os donativos previstos no artigo 56.O, ambos do C6digo do IRS, dado
o carPcter aleat6rio deste tipo de despesas, que tornariam impraticlvel a aplicapIo, de forma justa, da medida que agora se p6e em
prltica a titulo experimental.

218

ORDEM DO EXERCITO N." 7

1.. Mrie

Assim:
Ao abrigo do disposto nos n.OS 1 e 4 do artigo 92." do Cbdigo
do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), aprovado pelo Decreto-Lei n." 442-A/88, de 30 de Novembro, e nos
termos da alinea c) do artigo 202.0 da Constituigiio, o Governo
decreta o seguinte:
Artigo 1.0

1 - 0 s titulares de rendimentos do trabalho dependente podem
optar pela retenqgo de IRS mediante uma taxa inteira mensal fixe.
2 - 0 s titulares de rendimentos de pensdes que, pel0 seu montante, devam ser tributados podem tambem optar pela reten~iiode
IRS mediante uma taxa inteira mensal fixa, nos termos das tabelas
constantes do anexo I ao presente diploma, do qual faz parte integrante.
3 -A taxa de retengiio mensal da op~fionunca pode ser superior a 40% do rendimento pago ou colocado B disposi~iionem
inferior 21 que resultaria, tratando-se de rendimentos da categoria A,
da aplicai$io do disposto no Decreto Regulamentar n.O 5/90, de 22
de Fevereiro, segundo a situa~iiopessoal e familiar do sujeito passivo,
nos termos das tabelas constantes do anexo I1 ao presente diploma,
do qual faz parte integrante.

Artigo 2.O

Retribuiqiio
1 - 0 sujeito passivo terl o direito a uma retribuigiio de 14%
ao ano sobre a diferenga entre o imposto efectivamente retido e o
montante de IRS apurado, tomando-se em conta a dedu~iioespecifica
da categoria, os abatimentos minimos garantidos, nos termos do n." 3
do artigo 55." do Cbdigo do IRS, e as dedugdes B colecta, nos termos do n." 1 do artigo 80.O do mesmo Cbdigo.
2- Para apuramento da diferen~asusceptive1 de beneficiar da
retribuigiio a que se refere o ndmero anterior determinar-se-6 a retengiio media mensal efectiva e o imposto midi0 mensal apurado, por
forma a calcular o m&sem que o sujeito passivo passa a ficar numa
situaqiio de credito, assumindo-se a distribuigiio regular do rendimento ao longo do ano.
3 -A retribuigiio ter6 em conta o ndmero de meses decorridos
desde a verificagiio da situagiio de credit0 e o m&s anterior Bquelt:
em que a liquidagiio for efectuada.

1.' Serie
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Artigo 3."
Forma de exercer a op~iio
1 - A opqlo pela retenqlo, nos termos do disposto no artigo 1.0,
pode ser efectuada pel0 sujeito passivo a qualquer momento, medianti:
a apresentaqlo h entidade pagadora dos rendimentos de uma declaraqlo da qua1 conste:

A identificaqlo fiscal do declarante;
A declara~Zode opqlo pela reten~losegundo taxa mensal
fixa, ao abrigo do disposto no presente decreto regulamentar;
c ) A indicaqlo da taxa de retenslo;
d) A assinatura do declarante.
2 -A
entidade pagadora fica obrigada, mediante a apresentaqlo da declaraqlo de o p ~ l o ,a efectuar de imediato a retenqlo segundo a taxa nela indicada, desde que, tratando-se de rendimentos
da categoria A, seja superior hquela que resultaria da aplicaqlo ao
rendimento pago ou colocado B disposi~lodo sujeito passivo das
f6rmulas de reten~loprevistas no Decreto Regulamentar n.O 5/90,
de 22 de Fevereiro, segundo a sua situaqlo pessoal e familiar.

Artigo 4.O
Entrega do imposto retido sobre rendimentos da categoria H

0 imposto retido, ao abrigo da opqlo prevista no presente
diploma, sobre rendimentos de pensBes deve ser entregue nos prazos
previstos no n.O 3 do artigo 91." do C6digo do IRS.
Artigo 5.O
Direito subsidiiirio

A retenqlo do IRS segundo uma taxa mensal fixa por opglo
do sujeito passivo B aplichvel em tudo o que nlo contrarie o
presente diploma o disposto no Decreto Regulamentar n.O 5/90, de
22 de Fevereiro.
Artigo 6.O
Regulariza$iio anual

-

1 Slo revogados os artigos 4P, 6.O e 10.O do Decreto Regulamentar n.O 5/90, de 22 de Fevereiro.
2 -No
dltimo period0 de retenqlo anual esta serl efectuada
por aplicaglo das f6rmulas ou tabelas mensais constantes do Decreto
Regulamentar n.O 5/90, de 22 de Fevereiro, ou por aplicaglo das
taxas de retenslo pelas quais o sujeito passivo tenha optado nos
termos do presente diploma.
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Artigo 7O
.
Entrada em vigor
0 presente diploma entra em vigor no dia imediato ao da
sua publicagiio.

Presidsncia do Conselho de Ministros, 28 de Junho de 1990.
-Anibal Antdnio Cavaco Silva. -Luis Miguel Couceiro Pizarro
Beleza.
Promulgado em 12 de Julho de 1990.
0 Presidente da Repdblica, MARIO SOARES.

Referendado em 12 de Julho de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Ant6nio Cavaco Silva.

ANEXO I
Tabelas optativas de retenqiio para rendimento de pensks
TABELA I

NPo casados
I
PensHo mensal

-

Taxns (*)

EscalBes

Percentagem

Ate 68 000% ..................................... ............... ..
De 68 0014 a 91 000$ ..........................................
De 91 001$ a 134 000%..........................................
De 134 001$ a 157 000$ .......................................
De 157 001$ a 177 0008 .......................................
De 177 001$ a 195 000$ .......................................
De 195 0014 a 212 000$ .......................................
De 212 001$ a 236 000s ................. .................. ....
De 236 001$ a 258 0008 ..... ..................................
De 258 0018 a 295 000$ .......................................
De 295 001$ a 320 000$ ................... ....................
De 320 001$ a 350 0008 .......................................
De 350 001$ a 400 000$ ....... ....... ....... ..................
De 400 001$ a 450 000$ ......... . .............................
De 450 001$ a 500 OOO$ ........... ............................
Superior a 500 001$ ...... ....................................

-
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TABELA I1

Sujeitos passivos casados linico titular
Pensiio mensal

Taxas (*)

EscalBes

Percentagem

.

At6 82 OOOZ

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

De 82 0015 a 108 000% .......................................
De 108 001% a 146 000% .......................................
De 146 001% a 170 000$ .....................................
De 170 001% a 200 0008 .......................................
De 200 0018 a 235 000$ .......................................
De 235 0018 a 260 0005 .......................................
De 260 001% a 295 000$ .......................................
De 295 001% a 320 0005 .....................................
De 320 001% a 350 000% .......................................
De 350 001% a 400 OOOd .......................................
De 400 001$ a 500 000% .......................................
Superior a 500 0015 ..........................................

.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25

TABELA 111

Casados dois titulares
.

.

Pens50 mensal

Taxas (*)

Escal6es

Percentagem

.

At6 71 0009

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

De 71001% a 99000$ .......................................
De 99 001% a 144 000% .......................................
De 144 0018 a 163 0005 .......................................
De 163 OOl$ a 184 000% .......................................
De 184 0013 a 203 0008 .......................................
De 203 OOld a 221 0005 .......................................
De 221 001% a 241 0000 .......................................
De 241 0018 a 270 OOO$ .......................................
De 270 001% a 305 0008 .......................................
De 305 001% a 330 0000 .......................................
De 330 0013 a 370 0003 .......................................
De 370 0018 a 420 000% .......................................
De 420 OOl$ a 470 0005 .......................................
De 470 0015 a 520 0008 .......................................
Superior a 520 001Q ..........................................

.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
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Anexo I1

Tabelas de referhcia para reten~lo
sobre rendmento de trabalho
TABELA I

Nlo casados

.
Taxas (*)

.

RemuneracHo mensal

Percentagem

.

Escalties

At6 36 0009 ..............................
De 36 0019 a 37 0008 ...............
De 37 0014 a 44 000s ...............
De 44 0016 a 53 000% ...............
De 530018 a 640009 ...............
De 64 001$ a 78 0004 ...............
De 78 0019 a 96 000$ ...............
De 96 001% a 112 0009 ...............
De 112 OOl$ a 126 000$ ...............
De 126 0018 a 146 0009 ...............
De 146 001$ a 167 0009 ...............
D e 1 6 7 0 0 1 $ a 1 9 1 0 0 0 ~...............
De191001$a231000$ ...............
De 231 001%a 282 000% ...............
De 282 001s a 320 000$ ...............
De 320 0014 a 350 000$ ...............
De 350 0019 a 400 0009 ...............
De 400 0019 a 500 000$ ...............
De 500 0019 a 750 000% ...............
Superior a 750 0016 ..................

Sem filhos

Um filho

Dois filhos

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
34
36
38
40

0
0
3
5
7
9
11
14
16
18
20
22
24
26
28
30
34
36
38
40

0
0
0
3
6
8
11
13
15
17
19
21
24
26
28
30
34
36
38
40
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TABELA 11

Casados iinico titular
Taxas (*)

.

Remunerapiio mensal

.

At6 37 000$

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

De 3700156 a 41000$ ...............
De 41 001$ a 47 0009 ...............
De 47 0019 a 57 000$ ...............
De 57 001$ a 70 000$ ...............
De 70001$a 89000% ...............
De 89001$a112000$ ...............
De 112001$ a 141 000s ...............
De141001$a173000$ ...............
De173001$a203000$ ...............
De 203 001$ a 236 0008 ...............
De 236 001$ a 263 000$ ...............
De 263 001$ a 303 0008 ...............
De 303 001$ a 350 0008 ...............
De 350 001$ a 400 OOO$ ...............
De 400 0018 a 500 000% ...............
De 500 001% a 600 OOO$ ...............
De 600 OOl$ a 700 0008 ...............
De 700 001$ a 850 0008 ...............
Superior a 850 001$ ..................

Percentagem

0
2
4
6
8
10
12

14
16
18

20
22
24
26
28
30
34
36
38
40

'

0
2
5
7
9
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
34
36
38
40
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TABELA 111

Casados dois titulares
Taxas (*)

.

RemuneraqHo mensal

Percentagem

.

Escalties

At& 36 000$

I

Sem filhos

l

l

Um filho Dois filhos

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

De 36001$ a 40000$ ...............
De 40 001$ a 48 000$ ...............
De 48001$ a 61000$ ...............
De 61001$ a 750005 ...............
De 75001$ a 96000Q ...............
De 96 0016 a 112 000$ ...............
Dz 112 0018 a 127 000s ...............
De 127 0018 a 144 000s ...............
De 144 001$ a 163 000s ...............
De 163 OOl$ a 191 OOO$ ...............
De 191 001$ a 226 0008 ...............
De 226 OOl$ a 276 OOO$ ...............
De 276 0018 a 330 000$ ...............
De 330 OOl$ a 380 OOO$ ...............
De 380 001$ a 430 OOOd ...............
De 430 001$ a 530 0008 ...............
De 530 001$ a 800 OOO$ ...............
Superior a 800 0019 ..................

.

(*) As taxas referidas nHo sHo indicativas do nivel de tributaqHo final
Como se trata de uma retenqHo por excesso. a taxa efectiva final sera sempre
menor

.

(D. R., I SBrie. 2." Suplemento. n.O 160. de 13Ju190.)
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-PORTARIAS

MINISTSRIO DAS FINANCAS

Portaria n.O 514/90
de 6 de Julho
A atribuigiio aos aposentados e reformados de um 14.O mEs que
os equipare, em nfimero de pagamentos, B generalidade dos trabalhadores do activo corresponde a um anseio e a uma medida de justipa
que agora se torna possivel concretizar, al6m de consagrar uma plena
harmonizagiio com os principios que o Governo aprovou, atrav6s da
reforma do sistema retributivo.
Tal medida, propiciadora da melhoria das condipdes de vida,
em particular dos mais desfavorecidos, 6 hoje viiivel, merc& da estabilidade econdmica alcangada e da politica de contenqiio e poupanga
das despesas pcblicas.
0 presente diploma vem, assim, de forma sistemiitica, regular a
atribuigiio de um 14.O m&s a todos os aposentados e pensionistas da
Caixa Geral de Aposentagdes e do Montepio dos Servidores do Estado,
em termos tiio amplos que dele s6 niio beneficia quem for titular do
direito ao abono de natureza identica.
Assim:
Manda o Governo, pel0 Ministro das Finangas, nos termos do
n.O 4 do artigo 45.O do Decreto-Lei n." 353-A/89, de 16 de Outubro,
o seguinte:
1P Siio aditados h Portaria n.O 904B/89, de 16 de Outubro, os
n.OS 9?-A, 9.O-B e 9:-C, com a seguinte redac~iio:
9.O-A. 0 s aposentados, os reformados e os demais pensionistas da Caixa Geral de Aposentapdes e do Montepio dos
Servidores do Estado, bem como os funcionkios que se encontrem na situagSio de reserva e de desligados do servigo, aguardando aposentagiio ou reforma, corn excepgiio do pessoal que no
primeiro ano de passagem a qualquer das situag6es nele previstas
receba subsidio de ferias, tern direito a receber, em cada ano
civil, um 14." m&s,pagiivel em Julho, de montante igual B pens50
correspondente a esse mesmo mCs.
9.O-B. 0 pessoal abrangido pela presente portaria e que
se encontre, cumulativamente, na situapiio de pensionista, por
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qualquer outro regime de protecglio social, ou no exercicio de
funqdes, quer ptiblicas, quer de natureza privada, terP de optar,
respectivamente, entre o 14.O mCs ou o subsidio de f6rias que
lhe competir em raziio da sua situaglo e o 14." mds a que tern
direito nos termos do ntimero anterior.
9."-C. 0 abono do 14.O mCs serl liquidado pela Caixa Geral
de AposentagBes, pel0 Montepio dos Servidores do Estado ou
pela entidade de que dependa o interessado, consoante se encontre na situaglio de pensionista, de reserva ou aguardando aposentaglo, sem prejuizo de, nos termos legais, o respectivo encargo
ser suportado pelas entidades responslveis pela aposenta~Iodo
seu pessoal.
2.O A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de Julho
de 1990.
Ministtrio das Finan~as.
Assinada em 21 de Junho de 1990.
0 Ministro das Finan~as,Luis Miguel Couceiro Pizarro Beleza.

( D . R., I SBrie, n.O 154, de 6Ju190.)

PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTERIOS DA DEFESA NACIONAL
E DA EDUCACAO

Portaria nP 551190
de 17 de Julho
Considerando a experiencia adquirida ao longo dos prirneiros
tempos de funcionamento da Comisslo Portuguesa de Hist6ria
Militar (CPHM), constatou-se o interesse de adaptar a sua estrutura,
com o fim de melhor assegurar a prossecu@io das finalidades para
que foi criada:
Nos termos da alinea g) do artigo 202." da ConstituiQo:
Manda o Governo, pelos Ministros da Defesa Nacional e da
Educaqlio e pelo Secretlrio de Estado da Cultura, que os n.OS 4.O.

1:
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10P, 11.O, 12.O e 13.O da Portaria n.0 247189, de 4 de Abril, passem
a ter a seguinte redacpiio:
4." SIo 6rgIos da CPHM;
a) A presidbncia;
b) 0 conselho consultivo;
C ) A assembleia.

10." 0 presidente sersl coadjuvado no exercicio das suas
funp6es por urn secretiirio-geral, a nomear pelo Ministro da
Defesa Nacional, ao qua1 compete, designadamente, apoiar os
trabalhos da Comissiio, de acordo com as normas definidas no
seu regimento, no Pmbito das actividades da presidbncia, do conselho consultivo e da assembleia.
11.O - 1 - 0 conselho consultivo 6 um 6rgIo de consulta
e apoio fi presidbncia em assuntos de natureza cientifica, tendo,
nomeadamente, de se pronunciar sobre:

a) 0 s estudos de investigapb histdrica militar e outros
trabalhos cientificos que Ihe forem presentes;
b) Mathrias que requeiram parecer de nivel cientifico e
se enquadrem dentro dos fins da CPHM.
2- 0 conselho consultivo d constituido por 12 vogais,
escolhidos entre personalidades que, pelas suas funpdes ou
aptiddes, tenham afinidades com a cibncia da hist6ria militar,
sendo seis designados pel0 Ministro da Defesa Nacional, t r b pelo
Ministro da Educapiio e trbs pel0 Secretario de Estado da Cultura.
12." 1 -A assembleia 6 constituida pelos membros da
presidbncia e vogais do conselho consultivo, tendo, designadamente, as seguintes atribuip6es:

-

a) Aprovar os programas e relatdrios anuais;
b ) Aprovar os programas plurianuais e as grandes linhas
de orientapiio a adoptar nas actividades da CPHM;
C) Deliberar sobre os representantes nacionais nos trabalhos da CPHM;
d ) Deliberar sobre a realiiapb de trabalhos de pesquisa
histdrica no Eimbito do estudo comparado da histdria
militar;
e) Pronunciar-se sobre a designapiio de individualidades
niio pertencentes fi Comissiio para a realizapiio de
trabalhos ou outras actividads no lmbito dos objectivos da ComissSio;
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f) Pronunciar-se sobre a alterapiio das disposip6es do
regimento interno da ComissBo.
2 - A assembleia redne, ordinariamente, duas vezes por
ano e, extraordinariamente, sempre que para tal for convocada
pel0 presidente, por sua iniciativa ou a pedido de urn terpo dos
seus membros.
3 -As deliberap6es seriio aprovadas por maioria simples,
tendo o presidente voto de qualidade no caso de empate.
4- Das reuni6es da assembleia s60 lavradas actas, donde
conste a indicapiio dos assuntos tratados e o relato das interven~ 6 e feitas
s
e das deliberap6es tomadas.
13." A Comissiio poderl ainda integrar personalidades de
reconhecido merit0 para desenvolvimento de estudos cientificos
ou para efeitos de representapiio especializada relacionada com
os fins da CPHM, que seriio nomeados pel0 Ministro da Defesa
Nacional, por sua iniciativa ou sob proposta do Ministro da
Educapiio, do SecretBrio de Estado da Cultura ou do presidente
da ComissBo.

Presidbncia do Conselho de Ministros e Ministkrios da Defesa
Nacional e da Educapiio.
Assinada em 28 de Junho de 1990.
0 Ministro da Defesa Nacional, Joaquim Fernando Nogueira.

- 0 Ministro da Educa~lo,Roberto Artur da Luz Carneiro. -0
Secretlrio de Estado da Cultura, Pedro Miguel Santana Lopes.
(D. R., I SCrie, n.O 163, de 17Ju190.)

MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL
Portaria n.O 590/90
de 28 de Julho

Considerando o proposto pelos ramos das forpas armadas e
tendo em atenpiio o estabelecido no n.O 2 do artigo 5.O do Decreto-Lei

1.' Strie
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n.O 329-G/75, de 30 de Junho, e na alinea e) do n.O 2 do artigo 44."
da Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro:
Manda o Governo, pel0 Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
1.O 0 s quantitativos para o abono de alimentapiio a dinheiro
siio os seguintes:
Primeira refeipiio -7956;
Alrnopo/jantar -3509;
Alimentapb (didria) 7799.

-

2.O Mantdm-se em vigor o disposto no Despacho n.O 59/MDN/86,
de 29 de Julho.
3.O 0 disposto na presente portaria produz efeitos a partir de
1 de Janeiro de 1990.
Ministerio da Defesa Nacional.
Assinada em 11 de Julho de 1990.
Pelo Ministro da Defesa Nacional, Euge'nio Manuel dos Snnfos
Ramos, Secretdrio de Estado Adjunto do Ministro da Defesa Nacional.

(D.R., I Shrie, n? 173 de 28Ju190.)

IV

-DESPACHOS

MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior do Exercito
Despacho
Abertura de vagas para o 1.0 ano do Instituto Superior
Militar - ano lectivo de 1990-1991. Considerando a sihlagSio em
1990 dos quadros de oficiais oriundos do ISM:

-

Servipo Geral do Exdrcito (SGE);
Servipo de Material/Servipos Tecnicos
(S. Mat./Serv. Tdcn. Man.);

de

Manutenplo
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Transmiss6es/Servipos TCcnicos de Exploraqiio e Manutenqiio
(Tm/Serv. TCcn. Explor. Man.);
Chefes de banda de miisica (C.B. Mus.).
Considerando a actual situaqgo relativa de existdncias em
primeiros-sargentos/segundos-sargentosnas A/S e a sua relapgo com
os respectivos projectos de quadros de pessoal:
Determino que, para o ano lectivo de 1990-1991, sejam abertas
62 vagas para a admissiio ao 1." ano do curso no ISM, com a
seguinte distribuipiio:
1) Curso A (SGE) -35 vagas:

Infantaria (INF) .............................................12
Artilharia (ART) .......................................... 5
Cavalaria (CAV) .......................................... 4
Engenharia (ENG) .......................................... 2
Servipo de Administraqiio Militar (SAM) ............ 2
Servipo de Saiide .(SS) .................................... 3
Serviqo Geral do ExCrcito (SGE) ..................... 2
Guarda Nacional Republicana (GNR) .................. 3
Guarda Fiscal (GF) ........................................ 2
Total ........................ 35

-

A verificar-se a situaqiio de niio preenchimento das
vagas acima distribuidas, a prioridade na atribuiqiio de
cada uma das vagas niio preenchidas deverl obedecer B
seguinte ordem:
CAV, INF, ART, SS, SGE, ENG, SAM, GNR e GF.
2) Curso B (S. Mat./Serv. TBcn. Man.) - 13 vagas:
Serviqo de Material (SM) ................................. 10
Guarda Nacional Repiiblicana (GNR) ............... 2
1
Guarda Fiscal (GF) ....................................... Total ........................ 13

-

As vagas atribuidas B GNR e ou B GF e n60 preenchidas
devem reverter para o SM.
As vagas atribuidas ao SM e nlo preenchidas devem
reverter para a GNR e GF, por esta ordem:

1P Sdrie
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3) Curso C (Tm./Serv. T6cn. Explor. Man.)

23 1

- 12 vagas:

Transmissaes (Tm.) .......................................... 10
1
Guarda Nacional Republicana (GNR) ...............
Guarda Fiscal (GF) .....................................
1
Total ................... .. 12

.. --

As vagas atribuidas A GNR e ou A GF e niio preenchidas
devem reverter para a Tm.
As vagas atribuidas As Tm. e n5o preenchidas devem
reverter para a GNR e GF, por esta ordem:
4) Curso D (Q. C. B. Mus.) - 2 vagas.

A prioridade de preenchimento das duas vagas deverd
ser atribuida ao QBFE (ramo mfisicos), GNR e GF, por
esta ordem.
25-6-90. - 0 Chefe do Estado-Maior do Exercito, Mdrio Firmino
Miguel, general.

(D.I?., I1 SCrie, n." 156, de 9Ju190.)

Despacho n.O 13-A190
de 25 de Janeiro
Fixa~iiodas Percentagens na Prom&io por Escolha
e Antiguidade dos Oficiais Superiorcs
Considerando que, de acordo com o n.O 2 do Art.0 28.0 do
Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro, se mantem para o
ExBrcito, at6 01 de Janeiro de 1992, as modalidades de promoqIo
previstas pela anterior legislag50 e, nomeadamente, as promogdes
por escolha e antiguidade aos postos de Coronel, Tenente-Coronel e
Major;
Considerando, assim, a necessidade de o Ex6rcito fixar, para
o corrente ano, as percentagens das promoqdes por escolha e antiguidade aos postos referidos, B semelhanqa do anteriormente previsto
pelo 5 6? do Art.0 72: do Estatuto dos Oficiais das Forgas Armadas
(EOFA);
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Tendo em conta os novos principios orientadores estabelecidos
pelo actual quadro estatutgrio, definido peio Estatuto dos Militares
das Forqas Armadas, designadamente no que respeita a quadros e
carreiras dos oficiais dos quadros permanentes do Exercito.
Determino que:
No ano de 1990 as promoq6es aos postos de Coronel, Tenente-Coronel e Major se regulem pelas seguintes percentagens:
1. Nos quadros com acesso aos postos de Oficial General:
A Coronel:
A Tenente-Coronel:
A Major:

50% por escolha
33,33% por escolha
25% por escolha

2. Nos quadros corn acesso limitado ao posto de Coronel:

A Coronel:
A Tenente-Coronel e Major:

100% por escolha
33,33% por escolha

3. Nos quadros com acesso limitado ao posto de Tenente-Coronel:
A Tenente-Coronel:
A Major:

100% por escolha
33,33% por escolha

0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, M d r i ~Firmino Miguel,
general.
Despacho n." 80/90
de 4 de Julho
Convoca~Hodo Conselho Superior do ExCrcito
Nos ternlos do Decreto-Lei n.O 457/77, de 4 de Novembro, convoco o Conselho Superior do ExCrcito para reunir no Estado-Maior
do Exdrcito, em 16 de Julho de 1990, i s 09h30, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
I - Promoq6es a Brigadeiro;
I1 -ApreciaqBo dos Coroneis nos Termos do Dec.-Lei 187177;
111 -ConfirmaqIo das Listas de Promo~Iopara o ano de 1990;
1V - ApreciagHo dos Oficiais nos Tctmos do n . O 3 do art." 71.O
do Dec.-Lei 176/71 (EOE) de 30Abr.
0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Mdrio Firmino Miguel,
general.
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Despacho nP 81/90
de 12 de Julho
Tabela das Mensalidades dos Alunos
dos Estabelecimentos de Ensino
Nos termos do n.O 1 do Art.O 12.0 da Portaria n.O 872181 de
29 de Setembro com a redac~lodada pela Portaria n.O 774/86 de
31 de Dezembro 6 fixada a seguinte tabela de mensalidades dos
alunos do ColCgio Militar, lnstituto de Odivelas e Instituto Militar
dos Pupilos do ExCrcito:
TABELA PARA VIGORAR DE 01JAN91 a 31DEZ91

I
Categorias

Rendimento
uper capita,

.'

Superior a 50 700$00

8

MENSALIDADES

I
I

A pagar

1

Total

-

(a) Relativa a alunos i~igressados a parlir do ano lectivo de 1989/90.

0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, Mririo Firmino Migrrel,
general.
-

V -DECLARACOES

PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria-Geral

Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-Lei n.O 103-A/
190,publicado no Dia'rio da Repriblica, l.e S6rie, n.O 68 (suplemento),
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de 22 de M a r ~ ode 1990, cujo original se encontra arquivado nesta
Secretaria-Geral, saiu com a seguinte inexactidgo, que assim se
rectifica:
No artigo 9.O, onde se I& uOs pedidos de beneficios seriio
apresentados e processados directamente nas sedes das
alflndegas da Brea de residsncia do requerente, devidamente instruidos, deve ler-se ccOs pedidos de beneficios
ser5io apresentados e processados nas sedes das alflndegas,
devidamente instruidos~.
~ecretariai~eral
da Presidsncia do Conselho de Ministros, 8 de
Junho de 1990. 0 SecretBrio-Geral, Franca Martins.

-

(D.R., I SCrie, 1.O Supl, n.O 149, de 30Jun90.)

0 Chefe do Estado-Maior do ExCrcito

Ma'rio Firmino Miguel, general
Estir conforme:
0 Ajudante-General

A

Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho, general

MINIST~RIODA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

ORDEM DO EXERCITO
1.. SERIE
PJ.? 8/31 DE AGOSTO DE 1990

Publica-se ao Exdrcito o seguinte:

I

-LEIS

ASSEMBLEIA DA REPOBLICA
Lei n.O 26/90
de 9 de Agosto
ElevapZio da povoagHo de Carregosa a categoria de vila
A Assembleia da Repiiblica decreta, nos termos dos artigos 164.0,
alinea d), e 169.", n.O 3, da Constitui$Bo, o seguinte:
Artigo bnico. A povoar$o de Carregosa, do concelho de Oliveira de AzemBis, 6 elevada B categoria de vila.
Aprovada em 13 de Julho de 1990.
0 Presidente da Assembleia da Repiiblica, Vitor Pereira Crespo.
Promulgada em 24 de Julho de 1990.
Publique-se.

0 Presidente da Repliblica, MARIOSOARES.
Referendada em 26 de Julho de 1990.

0 Primeiro-Ministro, Anibal Anfbnio Cavaco Silva.
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Lei nP 27/90
de 9 de Agosto
Elevaqiio da povoaqiio de Carapinheira ii categoria de vila
A Assembleia da Repdblica decreta, nos termos dos artigos 164.O,
alinea d ) , e 169.0, n.O 3, da ConstituigZio, o seguinte:
Artigo dnico. A povoa~Zio de Carapinheira, do concelho de
Montemor-o-Velho, 6 elevada B categoria de vila.
Aprovada em 13 de Julho de 1990.
0 Presidente da Assembleia da Repdblica, Vitor Pereira Crespo.

Promulgada em 24 de Julho de 1990.
Publiquese.
0 Presidente da Repliblica, MARIO SOARES.

Referendada em 26 de Julho de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.

Lei nP 28/90
de 9 de Agosto
Eleva~iioda povoapiio de Izeda

it

categoria de vila

A Assembleia da Repdblica decreta, nos termos dos artigos 164.O,
alinea d), e 169.O, n.O 3, da Constitui~Zio,o seguinte:
Artigo iinico. A povoa~iiode Izeda, do concelho de Bragan~a,
6 elevada ii categoria de vila.
Aprovada em 13 de Julho de 1990.
0 Presidente da Assembleia da Repdblica, Vitor Pereira Crespo.
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Promulgada em 24 de Julho de 1990.
Publique-se.
0 Presidente da Repiiblica, MARIOSOARES.

Referendada em 26 de Julho de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.

Lei n.O 29/90
de 9 de Agosto
Elevagiio da povoagiio de Sendim I? categoria de vila
A Assembleia da Repiiblica decreta, nos termos dos artigos 164.O,
aljnea d), e 169P, n.O 3, da Constitui~Bo,o seguinte:
Artigo Gnico. A povoa~iiode Sendim, do concelho de Miranda
do Douro, 6 elevada t~ categoria de vila.
Aprovada em 13 de Julho de 1990.
0 Presidente da Assembleia da Repiiblica, Vitor Pereira Crespo.

Promulgada em 24 de Julho de 1990.
Publique-se.

0 Presidente da Repiiblica, MARIOSOARES.
Referendada em 26 de Julho de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.

Lei nP 30190
de 9 de Apsto
Elevaglo da povoa~lode Juncal it categoria de vila
A Assembleia da Repiiblica decreta, nos termos dos artigos 164.0,
alinea d), e 169.O, n.O 3, da Constitui$Bo, o seguinte:
Artigo iinico. A povoa$iio de Juncal, do concelho de Porto de
M6s, C elevada B categoria de vila.
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Aprovada em 13 de Julho de 1990.
0 Presidente da Assembleia da Repliblica, Vitor Pereira Crespo.

Promulgada em 24 de Julho de 1990.
Publique-se.
0 Presidente da RepGblica, M h o SOARS.
Referendada em 26 de Julho de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.

Lei n . O 31/90
de 9 de Agosto
Elevaqiio da povoaqiio de SIo Martinho do Porto i categoria de vila
A Assembleia da RepGblica decreta, nos termos dos artigos 164.O,
alinea d), e 169.O, n.O 3, da ConstituiqIo, o seguinte:
Artigo linico. A povoaqHo de SIo Martinho do Porto, do concelho de Alcobaqa, 6 elevada B categoria de vila.
Aprovada em 13 de Julho de 1990.
0 Presidente da Assembleia da Repliblica, Vitor Pereira Crespo.

Promulgada em 24 de Julho de 1990.
Publique-se.
0 Presidente da Repliblica, MARIO SOARES.

Referendada em 26 de Julho de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Ant6nio Cavaco Silva.

Lei nS032/90
de 9 de Agosto
ElevaqHo da povoapiio de Barrosas

it

categoria de vila

A Assembleia da Repliblica decreta, nos termos dos artigos 164.O,
alinea d), e 169.O,n.O 3, da ConstituiqIo, o seguinte:
Artigo dnico. A povoaqiio de Barrosas, do concelho de Felgueiras, 6 elevada B categoria de vila.

1 ." Sirie
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Aprovada em 13 de Julho de 1990.

0 Presidente da Assembleia da Repliblica, Vitor Pereira Crespo.
Promulgada em 24 de Julho de 1990.
Publique-se.
0 Presidente da Repliblica, MARIO SOARES.
Referendada em 26 de Julho de 1990.

0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.
Lei n . O 33/90
de 9 de Agosto
Elevaqiio da povoaqiio de Carrazedo de Montenegro
5 categoria de vila
A Assembleia da Repliblica decreta, nos terrnos dos artigos 164?,
alinea d), e 169.O, n . O 3, da ConstituiqHo, o seguinte:
Artigo linico. A povoa~Ho de Carrazedo de Montenegro, do
concelho de Valpa~os,6 elevada h categoria de vila.
Aprovada em 13 de Julho de 1990.

0 Presidente da Assembleia da Repliblica, Vitor Pereira Crespo.
Promulgada em 24 de Julho de 1990.
Publique-se.

0 Presidente da Repliblica, MARIOSOARES.
Referendada em 26 de Julho de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antbnio Cavaco Silva.

Lei n . O 34/90
de 9 de Agosto
ElevaqPo da vila de llhavo 5 categoria de cidade
A Assembleia da Repliblica decreta, nos termos dos artigos 164.O,
alinea d), e 169.0, n.O 3, da Constituigiio, o seguinte:
Artigo dnico. A vila de Ilhavo, do concelho de flhavo, d elevada h categoria de cidade.
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Aprovada em 13 dc Julho de 1990.

0 Presidente da Assembleia da Repdblica, Vitor Pereira Crespo.
Promulgada em 24 de Julho & 1990.
Publique-se.
0 Presidente da Repdblica, MARIO SOARES.
Referendada em 26 de Julho de 1990.

'

0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.

Lei n.O 35/90
de 9 de Agosto
ElevapHo da vila de Loures ii categoria de cidade
A Assembleia da Repdblica decreta, nos termos dos artigos 1 6 4 . O ,
alinea d), e 169.O, n.O 3, da ConstituiqPo, o seguinte:
Artigo dnico. A vila de Loures, do concelho de Loures, C elevada B categoria de cidade.
Aprovada em 13 de Julho de 1990.
0 Presidente da Assembleia da Repdblica, Vitor Pereira Crespo.

Promulgada em 24 de Julho de 1990.
Publique-se.
0 Presidente da Repdblica, MARIOSOAR-.

Referendada em 26 de Julho de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.

Lei nP 36/90
de 9 de Agosto
Elevaqio da vila de Alverca do Ribatejo ii categoria de cidade
A Assembleia da Reptiblica decreta, nos termos dos artigos 164.O,
alinea d), e 169.", n.O 3, da Constitui~Po,o seguinte:
Artigo dnico. A vila de Alverca do Ribatejo, do concelho de
Vila Franca de Xira, 6 elevada B categoria de cidade.
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Aprovada em 13 de Julho de 1990.
0 Presidente da Assembleia da RepGblica, Vitor Pereira Crespo.

Promulgada em 24 de Julho de 1990.
Publique-se.
0 Presidente da Repiiblica, MARIO SOARES.
Referendadn em 26 de Julho de 1990.

0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.
(D. R., I SBrie, n.O 183, de 09Ago90.)

Lei nP 38/90
de 10 de Agosto
Elevaqiio da vita de Odivelas a categoria de cidade
A Assembleia da Repiiblica decreta, nos termos dos artigos 164.0,
alinea d), e 169P, nP 3, da Constitui~Ho,o seguinte:
Artigo iinico. A vila de Odivelas, do concelho de Loures, 6 elevada 1 categoria de cidade.
Aprovada em 13 de Julho de 1990.
0 Presidente da Assembleia da Repiiblica, Vitor Pereira Crespo.

Promulgada em 24 de Julho de 1990.
Publique-se.
0 Presidente da RepGblica, MARIO SOARES.
Referendada em 26 de Julho de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.
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Lei nP 39/90
de 10 de Agosto
Elevaqiio da vila de Valongo B categoria de cidade
A Assembleia da Repdblica decreta, nos termos dos artigos 164P,
alinea d), e 169.O, neO3, da Constitui~lo,o seguinte:
Artigo dnico. A vila de Valongo, do concelho de Valongo, C
elevada B categoria de cidade.
Aprovada em 13 de Julho de 1990.

0 Presidente da Assembleia da Repiiblica, Vitor Pereira Crespo.
Promulgada em 24 de Julho de 1990.
Publique-se.

0 Presidente da Repdblica, MARIOSOARES.
Referendada em 26 de Julho de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.

Lei nP 40190
de 10 de Agosto
Elevaqiio da vila de Ermesinde B categoria de cidade
A Assembleia da Repiiblica decreta, nos termos dos artigos 164.O,
alinea d), e 169.O, n.O 3, da Constitui~lo,o seguinte:
Artigo dnico. A vila de Ermesinde, do concelho de Valongo,
B elevada 21 categoria de cidade.
Aprovada em 13 de Julho de 1990.

0 Presidente da Assembleia da Repdblica, Vitor Pereira Crespo.
Promulgada em 24 de Julho de 1990.
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Publique-se.
0 Presidente da Repdblica, MARIOSOARES.
Referendada em 26 de Julho de 1990.

0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.

Lei nP 41/90
de 10 de Agosto
Eleva~iioda vila de Felgueiras B categoria de cidade
A Assembleia da Repliblica decreta, nos termos dos artigos 164.",
alinea d), e 169.O, n.O 3, da Constituiqiio, o seguinte:
Artigo iinico. A vila de Felgueiras, do concelho de Felgueiras,
6 elevada B categoria de cidade.
Aprovada em 13 de Julho de 1990.

0 Presidente da Assembleia da Repliblica, Vitor Pereira Crespo.
Promulgada em 24 de Julho de 1990.
Publiquese.
0 Presidente da Repdblica, MARIO SOAR-.
Referendada em 26 de Julho de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.
(D. R., I SCrie, n.O 184, de 10Ago90.)

MINISTGRIO DAS OBRAS POBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICACdES
Decreto-Lei n.O 254-A/90
de 6 de Agosto

0 estabelecimento de uma 5.a via de trfifego na Ponte sobre o
Tejo, em Lisboa, de sentido reversivel, como medida imediata para
aumento da sua capacidade de escoamento de trlnsito, de forma
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pendular, torna necesslria, por razdes de seguranpa da circulapiio,
a introdupiio de algumas alterapces ao regime estabelecido pelo
Decreto n." 47 123, de 30 de Julho de 1966.
Por outro lado, constatando-se a inexistencia de sinais de trbnsito que proibam a circulapiio de veiculos com reboque, independentemente do ndmero de eixos, bem como a situapiio especifica de
proibipiio conjunta num dnico sinal de trbnsito de veiculos de mercadorias e de veiculos com reboque e ainda do sinal de proibipiio
de ultrapassar para motociclos, torna-se necesslrio introduzir no
Regulamento do Cddigo da Estrada esses novos sinais.
Assim:
Nos termos da alinea a) do n.O 1 do artigo 201.O da Constituipiio,
o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1." 0 s artigos 11.0 e 12.0 do Decreto n.O 47 123, de 30
de Julho de 1966, passam a ter a seguinte redacpiio:
Art. 1l.O- 1 - 0 s veiculos autom6veis em circulapiio na
Ponte e no viaduto ficam sujeitos aos limites de velocidade instantbnea, mlxima e minima, indicados pela sinalizapiio colocada
ao longo do percurso.
2 -Nos casos de emergencia, a entidade encarregada da
explorapiio da Ponte poderl tomar imediatamente as medidas
que entenda necesslrias, promovendo a sinalizapiio adequada.
Se estas medidas se tiverem de manter por mais de oito dias,
torna-se necesslrio a sua aprovapiio pela Direcpiio-Geral de
Viapiio.
3 - A inobservbncia do limite mlximo de velocidade indicad0 pela sinalizapiio referida no n.O 1 deste artigo serl punida
com multa de 25 OOO$ a 125 000$, 50 000$ a 250 0009 e 85 000s
a 450 0009, consoante seja ultrapassado aquele limite, respectivamente, at6 30 km, 50 km e mais de 50 km por hora, sem
prejuizo de outras san~deslegalmente previstas.
4- A inobservbncia do limite minimo de velocidade indicad0 pela sinalizaptio referida no n.O 1 deste artigo serl punida
com multa de 7 5009 a 37 5005.
Art. 12."- 1 -Sobre
a Ponte e o viaduto, os veiculos
autom6veis pesados e os motociclos siio obrigados a circular peIa
via de trlfego mais B direita do condutor, salvo em casos de
imobilizapiio, por raz8es estranhas ao congestionamento de trgnsito, do veiculo que os preceda.
2 -0 s veiculos referidos no ndmero anterior ficam proibidos de ultrapassar na Ponte e no viaduto.
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3 -Na via de sentido reversivel apenas 6 permitida a circulaqlo de veiculos autom6veis ligeiros de passageiros e mistos,
sem reboque.
4 - A contraven@o do disposto nos niimeros anteriores deste
Artigo 6 punida com multa de 25 000$ a 125 0008 e considerada
manobra perigosa.

Art. 2.O Slo aprovados os sinais de trdnsito constantes do anexo
ao presente diploma, que dele faz parte integrante, aos quais se
aplicam as disposiq6es do capitulo I do Regulamento do C6digo
da Estrada, aprovado pelo Decreto nP 39 987, de 22 de Dezembro
de 1954, e que ficam a fazer parte integrante do quadro I1 hquele
Kegulamento:
a) B24 -Trinsito proibido a veiculos com reboque: esta proi-

biqlo pode restringir-se aos veiculos cujo reboque tenha
um peso total superior ao que se indicar, a branco, sobre
a silhueta do mesmo, ou em painel adicional;
b ) B25 -TrPnsito proibido a veiculos de mercadorias e a
veiculos com reboque: indicaqBo de proibiqlo de acesso
aos veiculos afectos ao transporte de mercadorias, bem
como aos veiculos com reboque;
C) B26 - ProibiqBo de ultrapassar para, os motociclos: indicaslo de que 15 proibida aos condutores de motociclos a
ultrapassagem de qualquer veiculo.
Art. 3." Este diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicaqlo.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de Julho de
1990.

Anibal Antdnio Cavaco Silva -Joaquim Martins Ferreira do
Amaral.
Promulgado em 31 de Julho de 1990.

0 Presidente da Repiiblica, MARIOSOARES.

Referendado em 6 de Agosto de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silvn.
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B24 -Trlnsito proibido a veiculos com reboque

B25 -Trlnsito proibido a veiculos de mercadorias
e a veiculos corn reboque
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B26 -- Proibi~lode ultrapassar para os motociclos
A cor e dimendes destes sinais obedecem ao disposto no n." 3
da artigo 4 . O do Regulamento do C6digo da Estrada, sendo a orla
exterior de cor branca e com a espessura de 2 cm.

(D. R., I Sbrie, Suplem., n.O 180, de 06Ago90.)

MINISTfiRIO DA DEFESA NACIONAL
Decreto-Lei nP 258/90
de 16 de Agosto
0 desenvolvimento tecnol6gico nos diversos sectores de activividade profissional tern vindo a confrontar a Humanidade corn a
exigdncia de qualidades e capacidades especificas para o desempenho
de tarefas cada vez mais complexas, que muitas vezes pdem em risco
a sua estabilidade psiquica e a sua seguranga fisica.
A actividade aBrea exercida pelo pessoal militar navegante
enquadra-se nesses sectores de actividade, pois que para o cumprimento da sua misslo especifica, sujeita a grande esforqo e penosidade, Ihe B exigido um conjunto de capacidades pouco comuns no
fimbito da resistgncia fisica e psiquica.
Contrariamente ao que se verifica, noutros sectores de actividade
das forqas armadas, a constante evolugtio tecnol6gica das aeronaves
tende a aumentar a exiggncia de maior capacidade de adaptagiio
e o esforgo das tripulagdes. Com efeito, o pessoal militar navegante
estB cada vez mais sujeito 2s agressdes inerentes a violentas descompressdes, acelera~dese ruidos, factores que provocam, para alBm
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de um process0 de desgaste continuo, um envelhecimento focal sistemitico.
Foi ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior, nos termos
dos artigos 50." e 51.O da Lei de Defesa Nacional e das Forgas
Armadas (Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro).
Assim:
No desenvolvimento do regime juridic0 estabelecido conjugadamente pelos Decretos-Leis n.0"84/89,
de 2 de Junho, e 57/90,
de 14 de Fevereiro, e nos termos da alinea c) do n.O 1 do artigo 201.0
da Constituiqlo, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1." E criado o suplemento de servigo aireo.
Art. 2.O 0 suplemento de servi~oaireo i abonado ao pessoal
militar considerado navegante, nos termos da lei, bem como ao pessoal navegante em prepara~locom destino aos quadros permanentes
e ao pessoal que frequenta cursos de formaglo de pilotagem ou
navega~locom destino a pessoal nlo permanente.
Art. 3.O 0 abono do suplemento de servigo aireo tem lugar
quando se verifiquem as condi~besestabelecidas para o efeito na
legislaglo especial reguladora de presta~lo daquele serviqo.
Art. 4O
. 0 montante mensal do suplemento de servigo aireo
C fixado por portaria conjunta dos Ministros da Defesa Nacional
e das Finan~as,percentualmente ao escallo 1 da remunera~lobase
de capitlo, arredondado para a centena de escudos imediatamente
superior.
Art. 5." - 1 -Para efeitos de remunera~lona reserva e penslo
de reforma, o suplemento de servigo a6reo tem caracteristicas de
remunera~loprincipal, nos termos da alinea a) do n.0 1 do artigo 47.0
do Estatuto da Aposenta~lo.
2 -Para efeitos de cllculo da remuneraglo da reserva e da
penslo de reforma, o percentual do suplemento de servi~oaireo a
considerar 6 do iiltimo posto em que este servigo foi desempenhado,
nlo podendo o valor da parcela referente ao cllculo do abono deste
suplemento ser superior ao valor do suplemento de servigo a6reo
percebido por um general ou vice-alrnirante no activo.
Art. 6." SBo revogados os artigos 4." e 5." do Decreto-Lei
n.0 253-A/79, de 27 de Julho.
Art. 7.O 0 disposto no presente diploma produz efeitos a partir
de 1 de Julho de 1990, data a partir da qual, independentemente da
entrada em vigor da portaria referida no artigo 4.O, 6 conferido o
direito ao abono do suplemento de servigo a6reo.
'

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de Julho
de 1990. -Anibal Antdnio Cavaco Silva -Joaquinz Fernando Nogueira -Luis Miguel Couceiro Pizarro Beleza.
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Promulgado em 3 1 de Julho de 1990.

0 Presidente da Repfiblica, MARIO SOARES.

Referendado em 4 de Agosto de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.

(D. R., I SBrie, n.O 188, de 16Ago90.)

Decreto-Lei nP 259/90
de 17 de Agosto
0 Estatuto dos Militares das Forgas Armadas (EMFAR), aprovado pel0 Decreto-Lei n.O 34A/90, de 24 de Janeiro, preve no seus
artigos 45.0 e 179.O a aprovapiio dos efectivos dos quadros permanentes mediante decreto-lei.
0 diploma acima referido estabelece, por sua vez, um vasto
conjunto de medidas de natureza transitbria, tendo em vista a adequada irnplementapiio da nova legislag50 aprovada.
Paralelamente, e em harmonia coin as opg6es contidas no
EMFAR, o Governo aprovou o novo sistema retributivo dos militares, cuja aplicagiio plena terl lugar a partir de 1992.
Justifica-se, assim, a aprovagiio de quadros como uma vigsncia
limitada ao tri6nio 1990-1992, os quais, pela sua natureza e crit6rios
dc definipiio, niio podem constituir base de refergncia para o futuro.
Na sequencia dos estudos entretanto jl iniciados, os quadros
a aprovar para vigorar a partir de Janeiro de 1993 seriio dimensionados para as efectivas necessidades futuras das forpas armadas.
Importa, por outro lado, garantir que o objectivo, que se prossegue desde j l , de redu~iiodos quadros e n b empolamento de efectivos, no Smbito da politica geral do Governo, seja compensado com
mecanismos dotados da necessdria flexibilidade, no sentido de evitar o bloqueamento da gestHo das carreiras militares.
Finalmente, dCse um primeiro passo tendente a estimular um
maior descongestionamento dos quadros nos postos superiores mediante a antecipapiio de reformas. Esta medida poderl vir a ser complementada a breve trecho, por forma a admitir-se nova redu~iio
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por saida voluntlria de efectivos mais jovens em determinadas
situagdes.
Assim:
Nos termos da alinea a) do n.O 1 do artigo 201." da Constituiglo,
o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1."

Quadro de pessoal
1 - 0 s quadros de pessoal da Marinha, do ExCrcito e da Forga
ABrea slo os constantes do mapa anexo ao presente diploma, que
dele faz parte integrante.
2 - 0 quadro de pessoal a que se refere o niimero anterior niio
6 de preenchimento obrigathio, devendo o mesmo efectuar-se na
observilncia da satisfagiio das necessidades de servigo e da conveniCncia em hamonizar, na medida do possivel, as promogdes nos diferentes
quadros especiais.
Artigo 2.0

1 - 0 Ministro da Defesa Nacional, ouvido o Conselho de
Cllefes de Estado-Maior, Iixarl o quantitativo de promogBes a vigorar no period0 de 1990-1992, o qual, sempre que estejam em causa
situagdes de bloqueamento de carreira, poderi ser superior ao niimero
das vagas existentes.
2 - Por cada promoglo realizada de acordo com a parte final
do niimero anterior efectuar-se-6 o congelamento compensat6rio de
cutro lugar do quadro global da categoria, a fim de que o nirmero
total de efectivos nIo seja por este mod0 ultrapassado.
3 - 0 s militares promovidos nos termos do n.O 1 passam h situagHo de supranumerlrio, nela se mantendo at6 B sua promoglo ao
posto seguinte ou h passagem B situaglo de reserva ou reforma.
4-Nos casos em que, por forga das disposigdes estatutlrias,
o bloqueamento da carreira se projecte al6m de 1992, os mecanismos
e 2 podem ter aplicagiio extensiva ao ano de
previstos nos n.""
1993.
5 -A suspensIo da passagem i situagIo de reserva nos termos
do artigo 174." do Estatuto dos Militar das Forgas Armadas termina
logo que ocorra a primeira promogiio Bquele posto no respectivo
quadro especial.
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3.O

DisposiqBes apeciais
1 -0 s primeiros-marinheiros que 21 data da publicaplo do presente diploma jii tenham completado 10 anos de servipo efectivo
neste posto passam a adidos, mantendo-se nesta situaplo enquanto
pertencerem 21 categoria de prapas.
2 - 0 s efectivos no posto de primeiro-marinheiro de cada quadro especial da categoria de prapas slo transitoriamente diminuidos
do nlimero de lugares correspondentes aos militares abrangidos pelo
disposto no ndmero anterior.
3 - 0 s militares que 2I data da publicaplo do presente diploma
se encontrem na situaplo de supranumerlrio por efeito do disposto
no Decreto-Lei nP 137/89, de 28 de Abril, passam 21 situapiio de
adidos aos quadros a que pertencem, nela se mantendo, nos termos
estabelecidos naquele diploma para a situaplo de supranumer6rio.
4 - 0 corpo de tropas piira-quedistas mantem-se na dependencia
directa do Chefe do Estado-Maior da Forpa ABrea, aplicando-se-lhe
a legislapiio actualmente em vigor.
Artigo 4."
Redupiio de efectivos

1 -Para os militares na situaplo de activo que o requeiram at6
30 de Novembro de 1990 os limites de idade e tempo de servipo previstos na alinea d) do artigo 175.O do Estatuto dos Militares das
Forpas Armadas s60 reduzidos, excepcionalmente, para 50 anos e
30 anos, respectivamente.
2 - Por despacho do Ministro da Defesa Nacional sera definido
o denco dos postos, classes, armas e especialidades que poderl beneficiar da medida prevista no ndmero anterior.
3-As
pensdes de reforma dos militares abrangidos pelos
ncmeros anteriores terlo uma bonificaplo no valor de 20% a incidir
sobre a remunera~lobase do respectivo posto e escaliio e o suplemento da condipiio militar de lo%, a que acrescerlo os demais
elementos previstos na lei, quando for caso disso.
Artigo 5.O
VigEncia
0 quadro referido no artigo 1.O vigora at6 31 de Dezembro de
1992.
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Artigo 6P
Produqiio de efeitos
0 presente diploma produz efeitos desde 1 de Janeiro de 1990.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de Julho de
1990. -Anibal Antdnio Cavaco Silva -Joaquim Fernando Nogueira

-Luis

Miguel Coucei.ro Pizarro Beleza.
Promulgado em 31 de Julho de 1990.

Publique-se.
0 Presidente da Repdblica, M h o SOARES.

Referendado em 4 de Agosto de 1990.
0 Primeiro-Ministro, AnibQl Antdnio Cavaco Silva.

ANEXO

Minist6rio da Defesa Nacional
Efectivo doa quadros permanentes das forps armadas
-

-

I

Postos

Ramos

--

--

1
1
1
Almirantelgeneral de 4 estrelas ......
18
7
7
Vice-almirantelgeneral .....................
21
28
17
Contra-almirantelbrigadeiro ............
102
175
75
Capitgo-de-mar-e-guerra/coronel .........
188
330
150
Capitgo-de-fragataltenente-coronel......
310
490
300
Capitgo-tenentelmajor .....................
Primeiro-tenente/capitio ...........:......
Segundo-tenenteltenente ..................
900
1 SO0
1350
Guarda-marinha ou subtenentelalferes
80
45
Snrgento-mor .................................
60
125
250
150
Sargento-chefe ..............................
800
430
405
Sargento-ajudante ...........................
2 500
2 980
2 600
Primeiro-sargento e segundo-sargento ...
Cabo/cabo de secq60 .....................
(a)
(a)
Primeiro-marinheiro/cabo-adjunto...... ( b ) 5 168
(a) Quadro em extin~lo.
( b ) Dos quais 2599 cabos em 1990 e 2444 cabos em 1992.

-

(D.R., IStrie, n."

]

189, de 17Ago90.)
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Decreto-Lei nP 268/90
de 31 de Agosto
A necessidade de dotar o Ministerio da Defesa Nacional de
unia estrutura orggnica que assegure a prepara~iio e execuqgo da
componente militar da politica de defesa nacional e permita o adequado exercicio das funq6es de control0 e administra~Hodas forqas
armadas, prescritas na Lei da Defesa Nacional e das Forpas Armadas,
levou B publicaqgo do Decreto-Lei n.O 46/88, de 11 de Fevereiro.
A conveniencia em possibilitar o provimento de militares nos
quadros do MinistBrio da Defesa Naconal, sem prejuizo das respectivas carreiras, e a publicagIo do Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24
de Janeiro, que aprova o Estatuto dos Militares das Forqas Armadas,
imp6em a necessidade de adequar o regime dos artigos 19." e 20."
da Lei OrgPnica do Ministerio, permitindo um melhor e mais eficaz
aproveitamento dos efectivos existentes nas forqas armadas.
Assim:
Nos termos da alinea a) do n.0 1 do artigo 201.O da ConstituisIo,
o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1." 0 s artigos 19.O e 20.0 do Decreto-Lei n~46/88,de
11 de Fevereiro, passam a ter a seguinte redacqgo:
Art. 19.O- 1 - .........................................................

a) 0 provimento 6 feito em regime de comissHo normal,
com a duraqIo de trbs anos, prorrogbel por uma s6
vez e por igual periodo, podendo cessar, a qualquer
tempo, por iniciativa do Ministro da Defesa Nacional
ou a pedido atendivel do interassado;
Art. 20.O - 1 - .........................................................

2 - ........................................................................
3 -Quando
o provimento recaia em pessoal militar ou

militarizado, seri feito pel0 Ministro da Defesa Nacional em
regime de comissiio normal ou diligbnca.
4
........................................................................
5 -A
comissHo normal ou diligbncia referida no n.O 3
podem ser dadas por findas, a todo o tempo, por iniciativa do
Ministro da Defesa Nacional ou a pedido atendivel do interessado.
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6 - 0 pessoal militar ou militarizado nomeado em comiss5o
normal nos termos do n.O 3 pode optar pelas remunera~6es
correspondentes ao posto de que B titular ou Bs do cargo que
vai exercer.

Art. 2.O 0 presente diploma produz efeitos desde 1 de Janeiro
de 1990.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de Julho de
1990. Anibal Antdnio Cavaco Silva Joaquirn Fernando Nogueira.

-

-

Promulgado em 22 de Agosto de 1990.
Publique-se.
0 Presidente da Repdblica, MARIO SOAR-.

Referendado em 27 de Agosto de 1990.
Pelo Primeiro-Ministro, Joaquim Fernando Nogueira, Ministro
da Presid6ncia.

(D.R., I SBrie, Suplem., n.O 201, de 31Ago90.)

Decreto-Lei n.O 269190
de 31 de Agosto
0 Decreto-Lei ne0 34-A/90, de 24 de Janeiro, que aprovou o
Estatuto dos Militares das Forpas Armadas, prev& no artigo 14." a
constitui@io de um fundo de pendes para os militares dos quadros
permanentes.
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0 objectivo estabelecido para o referido fundo B o pagamento
de complementos de pens50 em determinadas circunstbncias.
0 fundo deverl contar, entre as suas receitas, com contribui~bes
dos prbprios militares beneficihrios. Por outro lado, n5o poderii
receber transfersncias directas do Orcamento do Estado.
Com a sua implementag50, prosseguem-se assim dois fins simultbneos. Em primeiro lugar, criam-se as condi~6esnecesslrias para
garantir melhores niveis de pens50 a abonar aos reformados militares. Em segundo lugar, inicia-se, no bmbito dos servidores do
Estado, uma primeira experisncia de financiamento complementar
da Seguranga Social, integrando um esquema que poderl designar-se
ucapitalizagIo parcialp.
Trata-se, afinal, de consagrar a terceira vertente da Seguran~a
Social: a da Previdsncia, baseada na contribuig50 pr6pria e voluntdria, como forma de complementar as prestagdes dos sistemas assistenciais e sociais.
Assim:
Nos termos da alinea a) do n.O 1 do artigo 201.0 da Constitui@o,
o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1."
Fundo de Pendes
1 - I3 criado o Fundo de PensSes dos Militares das Forgas Armadas, adiants designado abreviadamente por Fundo.
2 - 0 fundo tem como finalidades:
a ) Assegurar o pagamento dos complementos de pens50 a que

se refere o artigo 13.0 do Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24
de Janeiro;
6 ) Assegurar o pagamento de complementos de pensdes de
reforma aos reformados militares dos quadros permanentes.

-

3 0 s complementos referidos no nfimero anterior transmitem-se igualmente As pensSes de sobrevivsncia de que os contribuintes
do Fundo sejam autores.
4 - 0 patrimbnio do Fundo responde exclusivamente pelo cumprimento do plano de pagamentos dos complementos de pensgo, e
nunca por quaisquer outras obriga~des,sendo a satisfa~lodo referido
plano exclusivamente garantida pelo mesmo patrimbnio.
5 - 0 Fundo tem durag'io ilimitada.
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Artigo 2.O

Associado
0 Fundo tem como linico associado o MinistCrio da Defesa
Nacional, sendo a contribui~loconstituida pelo patrim6nio inicial
do mesmo, a constituir e realizar nos termos do artigo 6."
Artigo 3."

Participantes
1 -SIo participantes do Fundo os militares dos quadros permanentes das f o r ~ a sarmadas, inscritos na Caixa Geral de Aposenta~6es,que se encontrem na situa~lode activo e reserva, bem como
os reformados militares, e que contribuam para o Fundo.
2 - 0 s militares que pretendam nlo ser participantes do Fundo
deverlo declarl-lo expressamente.
3 -A declara~loprevista no final do nlimero anterior dever6
ser entregue at6 30 de Setembro de 1990 no ram0 respectivo, no
caso dos militares no activo ou reserva, e na Caixa Geral de Aposenta~des,no caso dos reformados militares.
4 -Em casos fundamentados e devidamente autorizados pel0
chefe do estado-maior do ramo, a declara~lopoderd ser entregue
dentro dos 60 dias subsequentes B data prevista no niimero anterior.
Artigo 4."

Beneficifios
Slo beneficidrios do Fundo:
a) 0 s contribuintes referidos no n.O 1 do artigo anterior,
relativamente aos complementos de pens50 prevista no n.O 2
do artigo 1.O;
6 ) 0 s respectivos herdeiros hdbeis a que se referem os
Decretos-Leis n.0s142/73, de 30 de Mar~o,e 24 046, de 21
de Junho de 1934, consoante o caso, quanto aos complementos de pens50 previstos no nS03 do artigo 1."
Artigo 5.O

Plano de beneficios
1 0 plano de complementos de pensBes previsto na alinea b)
do n.O 2 do artigo 1.O deve obedecer, nomeadamente, aos seguintes
principios:
a ) A partir de 1 de Julho de 1991, os beneficidrios cuja pens50
seja inferior a SO% do valor de referencia serlo abonados

-
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de um complemento de 2% dequele valor ou do montante indispenslvel para que a sua pens50 atinja no
minimo 60% do valor de referencia;
b) Em 1993 e anos seguintes, subida, em Janeiro de cada ano,
da percentagem minima referida na alinea a ) em 2,5 pontos
percentuais, at6 ao valor de 80%, a atingir no ano 2000.
2 -Aos militares que tenham idade igual ou superior a 80 anos
aplica-se, desde 1 de Janeiro de 1991, a percentagem de 80%, bem
como Bqueles que venham a atingir a mesma idade a partir do mCs
em que a completem.
3 -Para efeitos dos cllculos previstos nos n.Os 1 e 2, o valor
de referencia 6 o da penslo calculada em cada momento pela Caixa
Geral de Aposentag6es, integrando o tempo de servigo militar do
beneficilrio, at6 ao limite de 36 anos, a remunerag50 base do respectivo posto e escal50, bem como todos os suplementos que a lei
determine, que, para efeitos de reforma, assumem a caracteristica
de remuneraglo principal, nos termos da alinea a) do n." 1 do
artigo 47.0 do Decreto-Lei n.O 498/72, de 9 de Novembro.
4-Para
efeitos de determinag50 do escal5o dos reformados
militares na situag5o de reforma B data de 30 de .Junho de 1990,
seri! considerado o tempo de permanencia no activo no Cltimo posto,
i
desde a promoglo at6 B pnssagem ?reserva.

Artigo 6.O
Patrim6nio inicial
1 - 0 valor inicial do Fundo serd constituido por receita originada da aliena~50de patrim6nio do Estado afecto ao Ministtrio da
Defesa Nacional.

2 - 0 s Ministros da Defesa Nacional e das Finangas aprova1-50, em portaria a publicar at6 30 de Setembro de 1990, o plano
financeiro, t6cnico e actuarial, o valor inicial do Fundo e a forma
da sua realizagzo, bern como os respectivos partmetros de enquadrainento, sendo a aprovag50 daquele plano precedida de parecer do
Instituto de Seguros de Portugal.
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Artigo 7.O
Receitas
Constituem receitas do Fundo:
a) As que tenham por origem as fontes de financiamento
referidas na alinea c) do n.O 3 do artigo 14." do Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro;
b) As contribui~desdos reformados militares beneficilrios do
Fundo;
C) 0 s rendimentos das aplica~desque integram o patrimdnio
do Fundo;
d) 0 produto da alienaGBo e reembolso de valores do patrimdnio do Fundo;
e) Outras receitas.

Artigo 8.O
Contribui~Homensal
1 -A contribui~lomensal corresponde a 1% do montante das
remunera~des que integram o valor de refer6ncia e o pagamento
inicia-se no m6s de Outubro de 1990, por dedu~5oa efectivar no
respectivo vencimento.
2-No
caso dos militares na situa~5ode reforma, a contribuiqlo corresponde a 0,5% da respectiva penslo de reforma, a deduzir no montante desta, sendo devida a partir do inicio do pagamento
dos complementos de pens50 e apenas aos reformados que deles
beneficiem.
3 -Em quelquer caso, a dedu~iioreferida no n.O 2 nlo poderi
ultrapassar o valor do complemento a cargo do Fundo.

Artigo 9.O

0 Fundo serl gerido, nos termos da lei, por uma sociedade
gestora de fundos de pendes ou uma seguradora explorando o ram0
ccVida)), a seleccionar por concurso pliblico, adiante designada por
entidade gestora.

1." SCrie
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Artigo 10."
Entidade gestora
1 -Compete B entidade gestora a prltica de todos os actos e
operag6es necessirios ou convenientes h boa administraglo do Fundo,
nomeadamente:
a) Transmitir mensalmente h Caixa Geral de AposentagBes
a relaglo dos valores a creditar nas contas dos beneficilrios
a titulo de complemento de penslo, por conta do Fundo;
b) Efectuar a recep~lodas contribuig6es cobradas aos participantes pelos ramos das forgas armadas e pela Caixa
Geral de Aposentag6es, nos termos do artigo 12.", n." 2,
alinea e);
C) Manter os ficheiros dos contribuintes e beneficilrios devidamente actualizados, contando para o efeito com a colaboraglo dos servigos do MinistCrio da Defesa Nacional e
da Caixa Geral de Aposentag6es;
d ) Proceder anualmente h revislo dos estudos actuariais que
suportam o plano financeiro, ticnico e actuarial, sendo
estes ainda revistos sempre que se tenham modificado
os pariimetros determinantes do valor das contribuig6es ou
que se verifiquem desvios significativos nos indices de
solvabilidade do Fundo, os quais serlo corrigidos em prazos
tidos por tecnicamente razofiveis, a acordar entre o MinistCrio da Defesa Nacional e a entidade gestora;
e) Informar trimestralmente a comisslo de acompanhamento,
a que se refere o artigo 15P, da situaglo financeira, composiglo da carteira e rentabilidade acumulada ao momento
dentro da anuidade pel0 Fundo;
f) Elaborar um relat6rio anual completo, a apresentar it
comisslo de acompanhamento, cujo desenvolvimento cona correcta avatabilistico, financeiro e actuarial
liaglo dos activos e resultados do Fundo.

hermits

2 -A entidade gestora assegurar6, ap6s efectuados os necessfirios estudos, definido o plano tCcnico, actuarial e financeiro e encaixados os valores do mesmo decorrentes, o cumprimento do plano
de complementos de pens6es referido no presente diploma, para o
que assim deverfi dispor a todo o tempo dos meios liquidos necess6rios B adequada satisfaglo das suas responsabilidades de gestlo.
3 - 0 s estudos referidos no ncimero anterior deverlo mencionar
explicitamente as hip6teses consideradas na avaliaglo das responsa-
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bilidades a cargo do Fundo e no cdlculo da contribuiqlo anual
quanto A evoluqlo das diversas variilveis intervenientes.
4 -A entidade gestora serl remunerada em funqlo do encaixe
das contribui~bes,do valor do Fundo gerido e da taxa de remuneraqlo real dos activos do Fundo.
5 -A entidade gestora teri, no exercicio estrito destas fungbes,
acesso a todos os mercados nacionais de titulos e valores, podendo
igualmente ter, nos termos da Iegislaqlo aplicivel, acesso As bolsas
de valores estrangeiras.
6 -0 s 6rglos sociais da entidade gestora nlo poderlo ter entre
os seus membros contribuintes ou beneficiirios do Fundo, em noine
prdprio, em representaqlo de ou fazendo-se representar por outrem,
nem os seus chnjuges e parentes ou afins no 1P grau.

Artigo 11.O
Contrato de gestio
1 - 0 caderno de encargos do concurso referido no artigo 9.O
incluir6 em anexo o contrato tip0 de gestlo, o qua1 seri object0
de parecer prBvio do Instituto de Seguros de Portugal, devendo
respeitar, designadamente, as normas dos ndmeros seguintes.
2 - 0 contrato de gestlo terl a validade de cinco anos, entrando
em vigor a partir da data referida no concurso de selecglo, e considera-se automaticamente renovado se nlo for denunciado por uma
das partes outra, por carta registada, com pelo menos 90 dias de
antecedsncia sobre o termo do respectivo periodo.
3 -As propostas de alteraglo ao contrato de gestzo, da iniciativa de qualquer das partes, serlo apresentadas com a antecedencia
minima de 90 dias antes do termo do periodo contratual, entrando
em vigor, se expressamente aceites, no periodo contratual seguinte,
salvo acordo escrito que estabeleqa de mod0 diferente, devendo aquelas ser juntas ao contrato original, dele passando a fazer parte
integrante.
4 -NZo serlo vilidas quaisquer alteraqdes que contrariem o
disposto no presente diploma.
5 -Em caso de rescislo ou cessa~lodo contrato de gestlo ou
de dissoluglo da entidade gestora, esta obriga-se a assegurar a continuidade da gestlo, nlo podendo dissolver-se sem primeiro assegurar
a transferencia das suas responsabilidades para outra entidade habilitada nem lavrar-se escritura de dissoluqlo ou considerar-se extinto
o contrato de gesti4o enquanto nlo se demonstrar efectuada aquela
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6-A partir do momento em que se verifique a rescisZio ou
cessaqlo do contrato de gestPo ou a dissoluqPo da entidade gestora,
o Ministdrio da Defesa Nacional abriri concurso ptiblico para selecqlo de nova entidade gestora no prazo mPximo de 90 dias.
Artigo 12.O

I -A Caixa Geral de Dep6sitos fica constituida como depositiria do Fundo, competindo-lhe receber em depdsito os valores e
documentos do Fundo e ter actualizada a relag30 cronol6gica de
todas as operaq6es realiiadas, estabelecendo semestralmente urn
inventirio discriminado dos valores do Fundo.
2 -Compete ainda ?
Caixa
i
Geral de Depbsitos:
u) Cobrar os rendimentos produzidos pelos im6veis do Fundo

e colaborar com a entidade gestora na realiza~gode opera~dessobre aqueles bens;
b) Realizar operaqdes de compra e venda de titulos, de
cobranqa de juros e dividendos e de exercicios do direito
de subscrido e de opqlo;
C) Pagar os complementos de peilsdes em ciimulo com as
pensdes dos beneficiirios do Fundo;
d ) Apresentar B entidade gestora informaqlo didria sobre os
lnontantes dos dep6sitos i ordem;
e) Receber dos ramos, por conta e ordem da entidade gestora,
as contribuiqdes dos militares no activo e na reserva,
competindo aos departamentos competentes dos mesmos
efectuar a respectiva cobranqa.
3 - Serl celebrado um contrato escrito entre a entidade gestora
e a Caixa Geral de Dephitos, o qua1 serti sujeito a aprovaqHo do
Ministro da Defesa Nacional.

Artigo 13."

Caixa Geral de AposentaqGes

A Caixa Geral de Aposenta~Bescompete, em moldes a definir
com a entidade gestora, cobrar dos militares reformados as respectivas contribuiqdes, por deduqlo a efectuar no respectivo complemento da pensPo.
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Artigo 14."

1 -As aplicag6es dos bens que integram o patrim6nio do Fundo
serlo efectuadas pela entidade gestora segundo uma politica de seguranga, maior rendibilidade, diversificaglo e liquidez.
2 -0 activo do Fundo serd aplicado nos termos do Decreto-Lei
n.O 396186 e da legislaglo subsequente, com as excepgBes a seguir
indicadas.
3 - 0 activo do Fundo poderi ainda ser aplicado, att ao mdximo de 20%, em empr6stirnos aos contribuintes exclusivamente para
financiamento de aquisiglo ou construglo de habitaglo prbpria, com
garantia da primeira hipoteca do imdvel object0 do crtdito, devendo
a taxa de juro aplicivel ser 85% da taxa mddia de operagBes activas
indicadas pela Associaglo Portuguesa de Bancos no semestre imediatamente anterior e sendo a receita desta aplicaglo exclusivamente
afecta ao patrim6nio do Fundo.
4 -A aplicaglo em titulos emitidos por uma mesma sociedade
nlo poderi ultrapassar 20% do seu capital e reservas.
5 -Estlo vedadas ao Fundo as aquisigBes de:
a) AcgBes de entidades gestoras de fundos de pensBes;
b) Titulos emitidos ou detidos por entidades que sejam membros dos 6rglos de gestlo ou de fiscalizaglo da entidade
gestora ou que possuam mais de 10% do capital desta;
C) Titulos emitidos ou detidos por empresa cujo capital social
pertensa em mais de 10% a um ou mais administradores
da entidade gestora, em nome prdprio ou em representaglo de outrem, e aos seus cbnjuges e parentes ou afins
no 1.O grau;
d) Titulos emitidos ou detidos por empresas de cujos 6rglos
de fiscalizaglo ou de gestlo fagam parte um ou mais
gestores da entidade gestora, em nome pr6prio ou em
representaglo de outrem, seus cbnjuges e parentes ou afins
no 1.O grau;
e) Im6veis utilizados pel0 associado ou por participantes, ou
por sociedades por estes dominadas.
Artigo 15."
Acompanhamento

1 -A ligaglo entre o Ministro da Defesa Nacional e a entidade gestora competiri a uma comisslo de acompanhamento consti-
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tuida por tr6s membros a nomear por despacho do Ministro da
Defesa Nacional.
2 -A comiss5o compete informar e dar parecer ao Ministerio
da Defesa Nacional sobre:
a) 0 s relat6rios apresentados pela entidade gestora do Fundo;
b) 0 plano financeiro ticnico e actuarial apresentado pela
entidade gestora do Fundo;
C) 0 plan0 de entregas dos contribuintes;
d ) 0 plano de complementos de pens6es a pagar anualmente
aos beneficiiirios;
e) A orienta~50da politica de aplicaq6es do Fundo.
Artigo 16."
Data de referhcia de inscriqio
I -A data de referdncia de inscrigio dos participantes do Fundo
6 1 de Outubro de 1990 para os actuais militares dos quadros permanentes subscritores da Caixa Geral de Aposenta~bese reformados
militares.
2 -Para os militares que venham a ingressar nos quadros permanentes posteriormente B data mencionada no n.O 1 a data de
referencia 6 a da inscri~lona Caixa Geral de Aposenta~bes.
3 -A posterior inscri~lode militares que, tendo inicialmente
dec!arado niio querer participar no Fundo, tenham mais tarde revisto
a sua posig5o ter6 sempre como referencia as datas previstas nos
n.OS 1 ou 2, consoante o caso.
Artigo 17.O
Contribuiq6es em atraso
Para ciilculo das contribuiqbes em divida decorrentes da situaGHo
prevista no n.O 3 do artigo anterior, proceder-se-6 B sua actualizaqHo
pela taxa media de opera~des activas indicadas pela AssociaqBo
Portuguesa de Bancos, multiplicada pelo factor 1,15.
Artigo 18.O
Legislaqiio subsidilria
Em tudo o que n5o contrarie o presente diploma aplica-se o
Decreto-Lei n.O 396186 e legislag50 subsequente que regule a mesma
materia.
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Artigo 19."
1 - 0 presente diploma produz efeitos a partir de 1 de Julho
de 1990.
2 -Relativainente aos militares que se encontrem na situa~iio
dz reserva na efectividade de servi~oe sejam abrangidos pelo calendiirio de transi~iioprevisto no artigo 11.O do Decreto-Lei n.O 34-A/90,
de 24 de Janeiro, a produ~iiode efeitos reporta-se ao dia 1 do mCs
subsequente Ziquele em que se completem 30 dias sobre a publica(;Ho
do presente diploma.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de Julho de
1990. -Anibal Antdnio Cavaco Silva -Joaquim Fernando Nogueira

- Lois

Miguel Couceiro Pizwro Beleza.
Promulgado em 22 de Agosto de 1990.

Publique-se.
0 Presidente da RepGblica, MARIOSOARES.

Referendado em 27 de Agosto de 1990.
Pelo Primeiro-Ministro, Joaquim Ferizando Nogueirn, Ministro
da Presidencia.

(D. R., I SBrie, Suplem., n.O 201, de 31Ago90.)

111

-PORTARIAS

MINISTSRIO DA DEFESA NACIONAL
Portaria nP 625190
de 6 de Agosto
Tornando-se conveniente autorizar o uso, por militares evergando uniforme, da Medalha de Dador de Sangue, criada pelo
Decreto-Lei n.O 41 498, de 2 de Janeiro de 1958, que reconhece a
dedica~iioque estd inerente 5 diivida de segue;
Considerando o disposto na posiqHo 20.n do n.O 1 do artigo 92.5
do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pel0 Decreto n.O 566,'
171, de 20 de Dezembro:
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Manda o Governo, pel0 Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
1." 0 s militares agraciados com a Medalha de Dador de Sangue
estlo autorizados a fazer uso dessa medalha quando uniformizados.
2.O A medalha a que se refere o ntimero anterior tem como
precedencia a correspondente B 20.a posiqiio do ordenamento estabelecido pel0 n.O 1 do artigo 92P do Regulamento da Medalha Militar e, relativamente hs restantes medalhas com igual precedencia,
6 colocada pela ordem cronol6gica da respectiva instituiqlo.
MinistCrio da Defesa Nacional.
Assinada em 13 de Julho de 1990.
0 Ministro da Defesa Nacional, Joaquim Fernando Nogueira.

(D. R., I SCrie, n.O 180, de 06Ago90.)
Portaria nP 638190

de 8 de Agosto
0 artigo 4.0 do Decreto-Lei n.O 329-G/75, de 30 de Junho,
estabelece a possibilidade de serem fixadas ra~desde viveres destinados h alimentaqlo dos militares em situaqdes especiais.
Atendendo a que as necessidades alimentares das deslocaqdes
aCreas e a que o abono de gCneros destinados B alimentaqgo como
protecqlo contra intoxicaqdes com produtos petroliferos slo consideradas situaqdes alimentares especiais;
Tendo em conta o disposto no n.O 1 do artigo 4.O do Decreto-Lei
n.O 329-G/75, de 30 de Junho, e na alinea e) do n.O 2 do artigo 44.O
da Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro, e ouvido o Conselho de Chefes
do Estado-Maior:
Manda o Governo, pel0 Ministro da Cefesa Nacional, o seguinte:
1.O Slo aprovados o formullrio dietCtico para militares em deslocaqdes aCreas e o formullrio diet6tico dos militares para protecciio
contra intoxica~descom produtos petroliferos.
2.O 0 formullrio dietetic0 para militares em deslocaqdes a6reas
6 composto por quatro tabelas, anexas, que fazem parte integrante
da presente portaria.
3." 0 formul6rio dietetic0 dos militares para protecqlo contra
intoxica~descom produtos petroliferos C composto por tabela iinica,
anexa, que faz parte integrante da presente portaria.
Ministerio da Defesa Nacional.
Assinada em 13 de Julho de 1990.
0 Ministro da Defesa Nacional, Joaquim Eernando Nogueira.
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Formulririo dietCtico para militares em deslocagks adreas, anexo B Portaria nP 638/90
TABELA I
Capitagio mrixima dos componentes do lanche de voo
Designa~iio

Quantidade
-

Sumo de fruta concentrado .........
Fruta .......................................

0,200 1
0,200 kg

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

0,020 kg

Manteiga

0,O 15 kg

PI0

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

0,100 kg

Fiambre

I

I

Substituiq6es

Quantidade

-

-

--

Iogurte ................................. 1 unidade.
Mortadela .............................. 0,020 kg.
Marmelada ou similar ............... 0,040 kg.
Salchichas em conserva ............ 2 unidades.
................................. 0,025kg.
Margarina .............................. 0,020 kg.
Bolachas ................................. 0,075 kg.

TABELA I1
Ementa das refeig6es de voo (por semana)

I

Designa~iio

Refcic6es

Carne de vaca ......................................................................................................
Galinha ou frango ................................................................................................
Ovos ..................................................................................................................
Carne de porco ......................................................................................................

2
2
1
2

TABELA 111
CapitaqTo diriria do componente base de cada prato das refeisdes de voo
Designa~lo

Carne de vaca de 1." para bife

......

I

Quantidade

I

1I

0,170kg

Carne de porco, limpa ...............
{ Costeleta
de porco ..................

.....................
Ovos ....................................... 1

... ]

Quantidade

0,180 kg.
0,200 kg.

Peru (perna) ...........................
Peru (bife) .............................. 0,160kg.
-

Galinha ou frango

Carne de vaca de 1: para assar

I

Substituic6es

2 unidades
-~.- I
0,180 kg
Carne de porco, limpa para assar
-

I

-

I

I 0,180 kg.

TABELA IV
Capita~desmkimas de outros componentes para os pratos das refeiedes de voo
Designasiio

Quantidade

Arroz .................................... 1
Batata ....................................
Cebola ....................................
Doce de fruta em conserva .........

0,080 kg
0 350 kg
0,010 kg
0,040 kg

...........................
Fiambre .................................
Margarina ..............................
Oleo vegetal ...........................
Ovos .......................................
PI0 .......................................
Queijo ....................................
Sumo de fruta concentrado .........
Tomate fresco ...........................
Fruta Diversa

Condimentos:
Sal ....................................
Alho, coentros, colorau, lim80,
pimentPo doce, etc. ............

kg/0,400 kg
I 0,3000,040
kg

-

0,020 kg
0,025 1
3 unidades
0,100 kg
0,025 kg
0,200 1
0,020 kg

I
Quantidade

-

-

-

Concentrado de tomate

0,400 kg.
0,600 kg.

-

-

-

..........

0,005 kg.
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FormdBrio dietetic0 dos militares para protec~Iocontra into~icap6escom produtos petroliferos,
anexo ii Portaria nP 638190
TABELA
Substitui$Lo
DesignaqBo

Situaqlo

Abono

Quontidade
Quantidade

DesignaqBo

-

Transporte de combustiveis.

Embarque, desembarque, reabastecimento
e limpezas.

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

k i t e de vaca meio
gordo UHT.

A~dcar

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

A~licar

10 g

'I2
'

20 g

Nota:

- SSio

40 g

...

125 g

Leite em p6 meio
gordo.

60 g

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

20 g

...

250 g

Leite em p6 meio
gordo.

120 g

A~iicar

A~licar

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

inacumullveis os abonos conferidos em cada situaqlo.

(D. R., I SQie, nP 182, de 08Ago90.)

30 g

log

Leite condensado

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

623 g

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

Leite condensado

Leite de vaca meio
Lavagem, pintura e
gordo UHT.
desgaseifica~iio de
tanques.
Agiicar

...

Leite em p6 meio
gordo.

-A~iicar

-

Leite condensado

Leite de vaca meio
gordo UHT.

40 g

Todo o pessoal da
guarniglo.

Pessoal que executa
tarefas no exterior
dos tanques.

Pessoal que executa
tarefas no interior
dos tanques.
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MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL
E DAS FINANCAS

de 14 de Agosto
Considerando que o Decreto-Lei n.O 323188, de 23 de Setembro,
fez aplicar ao pessoal civil dos servi~osdepartamentais das forgas
armadas o regime e estrutura das carreiras dos trabalhadores da
administragiio pcblica central decorrentes dos Decretos-Leis n.OS 248185,
de 15 de Julho, e 265188, de 28 de Julho;
Considerando que, no seguimento daquele diploma, o Decreto
Regulamentar n.O 25/89, de 17 de Agosto, veio alterar as carreiras
e categorias do referido pessoal;
Tendo ainda em conta o novo regime juridic0 estatuido pel0
Decreto-Lei n.O 264189, de 18 de Agosto;
Atento o disposto no Decreto-Lei n.O 353-A/89, de 16 de Outubro:
Manda o Governo, pelos Ministros da Defesa Nacional e das
Finangas, nos termos dos n.OS 3 e 4 do artigo 2.0 do Decreto-Lei
nS0323188, de 23 de Setembro, e ao abrigo do artigo 1.O do Decreto-Lei n.O 264189, de 18 de Agosto, o seguinte:
1.0 0 quadro de pessoal civil da Escola do Servigo de Sacde
Militar (QPCIESSM), a que se referem as Portarias n.OS 896182,
de 24 de Setembro, 938185, de 11 de Dezembro, 1/86, de 3 de
Janeiro, e 49/88, de 26 de Janeiro, e o Decreto-Lei n.O 86/88, de
10 de Margo, passa a ser o constante do anexo I ao presente diploma,
que dele faz parte integrante.
2.O 0 contecdo funcional da carreira de tCcnico auxiliar de
artes grdficas C descrito no anexo 11.
MinistBrios da Defesa Nacional e das Finansas.
Assinada em 31 de Julho de 1990.
Pelo Ministro da Defesa Nacional, Eugdnio Manuel dos Santos
Rarnos, Secretlrio de Estado Adjunto do Ministro da Defesa Nacional. -Pelo Ministro das Finangas, Maria Manriela Dias Ferreira
Leite, a Secretiria de Estado do Or~amento.
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Anexo I B Portaria nP 668190
Quadm de pessoal civil da Escola do Serviqo de Satide Militar
(QPCIESSM)
Grupo

--

Serviqos grificos

I

Pessoal
TCcnico
Profissional

-I

---

-I

TCcnico auxiliar Artea grificas

3

.Biblioteca, arquivo e documentaqio (BAD)

-

Ttcnico auxiliar especialista,
Ttcnico auxiliar principal, de
1." classe ou de 2." classe

1

-

-

TCcnico auxiliar de Bibliotece, TCcnico auxiliar especialista,
arquivo e documentaqio
TCcnico auxiliar principal, de
1." classe ou de 2.' classe

1

- - - - - - _ -

Oficial administrative (a)

Administrativa

Pessoal
Administrativo

Oficial administrativo principal
Primeiro-oficial
Segundo-oficial
Terceiro-oficial

3

2

-

Pessoal
Operlrio

--7

Administrativa

Escrituririo-dactil6grafo

Escrituririo-dactil6grafo

Apoio oficinal e manutenqlo
de infraestruturas

Operirio qualificado (Electricista)

Operirio principal ou operlrio

1

Operirio qualificado (Canalizador)

-

1

--

- --

2
2
2
3

2

(b)

Operirio principal ou ~ p e r &
rio

Operirio qualificado (Lit6grafo) Operirio principal ou operiPessoal
Operlrio

1-

I

%.

Operdrio qualificado (Encader-

Apoio oficinal e manutenqio
de infraestruturas

2

( nador)

I 1 I
--

Operdrio principal ou operl-

- I

1

--

-.

Operirio semi-qualificado
(Costureiro)

Abastecimentos

Fie1 de dep6sito e armaztm (c)

Conducio e conservaqio de
veiculos pesados e distribuiqio

Motorista de pesados

Alimentaqiio

Cozinheiro (c)

I rio
Opedrio principal ou oper6-

Chefe de armazCm ou Fie1
principal, de 1." classe ou de
2." classe

I

I

chefe
de 1." classe
de 2." classe
de 3." classe

-

Chefe de mesa
Emareaado de mesa 1." classe
ou de-2." classe

I

-I

Copeiro (c)

Alirnentaqiio

--

Barbeiro (c)

1-1

--

Copeiro de 1." classe, de
2." classe ou de 3." classe
I

Barbeeria

III
l11

I 1 I

Motorista de pesados
Cozinheiro
Cozinheiro
Cozinheiro
Cozinheiro

Empregado de mesa (c)

I

1

Operirio qualificado (Carpin- I Operirio principal ou ope&
teiro)
rio
I

I

2

---

Barbeiro de 1." classe. de
2." classe ou de 3.' cimse

2

1

p
-

Recepqio, emissio e encaminhamento de chamadas telef6nicas

Telefonista

si1-

ta

Apoio, recepqlo e distribuiqio

Auxiliar administrativo

, Auxiliar

administrativo

Apoio geral e limpeza de instalaq6es

Auxiliar de serviqos (c)

I

1

-

I

Auxiliar de serviqos de
1." classe ou de 2: classe

2

7
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Grupo
de
Pessoal
Pessoal

Area

Nivel

Funcional

--SaGde

com regime
especial
Pessoal
corn regime
especial
--

Saiide

-.

.'

N." 8

--

1 Sdrie

I-

Correira

Categoria

--

Grau 4 -Enfermeiro prafessor, ou
Grau 3 - Enfermeiro assistente
----TCcnico auxiliar dos S e r v i ~ Tdcnico auxiliar cwrdenador
Complementares de Diagn6s principal, de 1.' classe ou de
2." classe
tic0 e Terep&utica(e)

Nlirnero
de
Lugares

Eniermagem (d)

2

2

(a) 7 dos lugares s6 podem ser preenchidos A medida que forem extintos os lugares da carreira de Escriturlrio-Dactil6grafo.
(b) 7 lugares o extinguir quando vagarcm.
(c) At6 h definiqfio do novo sistema ketributivo, obedecem ao disposto no Dec.-Reg. n." 25 189, de 17 de Agosto.
( d ) Obedece ao disposto no D e ~ L e ih." 294/87. de 31 de Julho.
(e) Obedcce ao disposto no Dec-Lei n.O 254179, de 28 de Julho.
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Anexo I1 6 Portaria nmo668190
Descrigiio do contet3do funcional
da cal~eirade tecnico auxiliar de artes grhficas
Desempenha funqiies de natureza executiva de aplicaqlo tCcnica,
enquadradas em directivas bem definidas, assegurando a coordena~ I i oe apoio tCcnico na hrea das artes grificas.
Executa, fundamentalmente, as seguintes tarefas:
Coordena e orienta as actividades da oficina grdfica;
Estabelece a arquitectura das obras a imprimir, tendo em conta
a sua finalidade e as instruqdes recebidas;
Estuda, maquetiza, esboqa, desenha e realiza a arte final das
obras a imprimir, que submete h apreciaq50 superior;
Seleciona os processos e materiais a utilizar dentro das t6cnicas de impress50 disponiveis;
Cria e esboqa ilustraqdes para capas, quadros, grhficos, livros,
brochuras ou outras publica~despara p6r em cvidCncia o
seu conteiido;
Efectua a montagem dos eleinentos grhficos por forma a salvaguardar aspectos de carhcter estCtico e funcional;
RevC as provas e efectua as correcqiies necessirias;
Controla as actividades de produqlo e assegura a execuq5o
dos trabalhos oficinais;
Vela pela aquisi~50e gestlo dos materiais ilecesshrios h oficina
grhfica.
(D. R., I SCrie, n.O 187, de 14Ago90.)

IV -DESPACHOS
MINISTBRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior do Exercito
Despacho n.O 09/AG/90/OC
Delegngiio de competkncias. - 1 -Ao abrigo das disposiqdes
dos Decretos-Leis n.OS 48 059 e 949176, respectivamente de 23 de
Novembro de 1967 e de 31 de Dezembro, subdelego no brigadeiro
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Eurico Antdnio de Carvalho e Melo Sales Grade, director do Servigo de Pessoal, a cornpetencia que, nos termos do nP 1 do Despacho
n.O 20189 do general Chefe do Estado-Maior do Ex6rcito de 3 de
Margo de 1989, em mim foi delegada para a prltica de todos os
actos respeitantes a oficiais, sargentos, pragas e servidores civis do
Ex6rcito relativamente aos assuntos relacionados no anexo a este
despacho.
2 -Desde j l fica autorizado o brigadeiro director do Servigo de
Pessoal, Eurico Antdnio de Carvalho e Melo Sales Grade, a subde
legar no subdirector e nos chefes das suas repartig6es a cornpetencia
para a prltica dos actos referidos no n.O 1 deste despacho, bem como
a delegar nas mesmas entidades a sua compet2ncia prdpria relativa
a actos respeitantes Bs fung6es especificas do servigo.
0 AjudanteGeneral, Manuel Ribeiro de Oliveira
10-7-90.Carvalho, general.
Anexo
1

-Obtenglo

de pessoal:

a) Recursos de amparos;
b) Contrato de militares;
C ) Accionamento dos concursos de admisslo para o quadro de
pessoal civil, depois de aprovada a sua abertura.
2 -Movimentos de pessoal:

a) Colocaglo, transferencia e diligencia dos militares at6 ao
posto de capitlo, inclusive, desde que nlo haja determinaglo especial em contrlrio;
b) Nomeaglo, colocaglo, transferencia e diligencia do pessoal
militarizado e civil, excepto t6cnicos superiores, consultores cientificos e pedagdgicos, direcglo de estabelecimentos
de ensino e professores de ensino superior;
C ) Trocas para efeito de colocaglo e prorrogaglo de deslocamento aos militares at6 ao posto de capitlo, inclusive;
d ) Oferecimento, para efeitos de colocagiio e autoriza~iio,para
mudanga de GMP;
e) Pedidos de demora na apresentaglo de militares at6 ao
posto de capitlo, inclusive;
f ) Nomeaglo de militares para a frequencia de cursos nacionais, excepto os do IAEM, de est6gios e de tirocinios;
g) Adiamento da frequdncia de cursos de promoglo aos sargentos, nos termos do artigo 209." do Estatuto dos Militares das Forgas Armadas;
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h) Nomeagiio de militares e de pessoal civil para jdris de
concursos diversos e para provas de selecglo;
i) Nomeaglo de militares at6 ao posto de sargento-ajudante,
inclusive, a ceder a outros ministirios em condigdes jl
regulamentadas.
3 - Promogdes e graduagdes:

a) Promoqi5es e graduagdes de militares at6 ao posto de capitlo, inclusive;
b) Promoglo de pessoal militarizado e civil, except0 t6cnicos
superiores e professores de ensino superior;
C) Concurso de promoglo de pessoal civil e militarizado;
d) Equivaldncia de condi~des de promoglo de sargentos.
4 -Mudangas de situaglo:
a) Homologaglo dos paraceres da JHI e da JER respeitantes
a militares, at6 coronel, inclusive, e a pessoal civil e militarizado;
b) Homologaqlo dos pareceres de juntas de pessoal deficiente
fisico;
c) Autorizaglo para apresentaglo A JHI dos militares e do
pessoal civil e militarizado;
d ) Mudanqa de situaglo de pessoal civil e militarizado;
e) Passagem B reserva de oficiais e sargentos, nos termos das
alineas a) e c) do artigo 168.O do Estatuto dos Militares
das Forgas Armadas;
f ) Passagem B reserva de praqas do QP;
g) Passagem A reforma de militares, nos termos da alineas a),
b) e C) do artigo 175.O do Estatuto dos Militares das Forgas
Armadas;
h) Passagem B reforma extraordinlria de militares, nos termos
do artigo 176.O do Estatuto dos Militares das Forgas Armadas;
i) Autorizaqlo para convocar militares na disponibilidade,
nos termos legais.
5 -Licengas e autorizag6es:
a) Licenga registada aos sargentos e praqas dos QP, nos termos do artigo 218." do Estatuto dos Militares das Forgas
Armadas;
b) Licenga registada aos militares em SMO e em RC, nos
termos do nP 1 do artigo 370P e do nP 1 do artigo 418.O,
respectivamente, do Estatuto dos Militares das Forgas
Armadas;
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c) Licenqas sem vencimento ao pessoal civil;
d) Licenqa ilimitada ao pessoal militarizado;
e) Licenqa ilimitada a praqas do QP;
f ) Autorizaqlo para matricula em cursos civis aos militares,
excepto oficiais generais, sem prejuizo para o serviqo;
g) Autorizaqlo para o desempenho de funqbes civis aos militares, excepto oficiais generais, sem prejuizo para o serviqo;
h) Autorizaqlo para a prestaqlo de serviqo em forqas militarizadas e corporaq6es aos sargentos e pra$as, sem prejuizo
para o serviqo;
i ) Autorizaqlo para a prltica de todos os actos respeitantes
ao regime de trabalho em tempo parcial a conceder ao
pessoal civil.

6-

Pessoal na reserva e na disponibilidade:

a) Requerimentos de militares na situaqgo de reserva, at6 ao
efecposto de tenente-coranel, inclusive, para voltarem
tividade de serviqo, de acordo com as normas em vigor;
6 ) Requerimentos de militares, excepto oficiais generais, na
situaqgo de reserva, para continuarem na efectividade
de serviqo, de acordo corn as normas em vigor, ou para
desistirem da continuidade na efectividade antes do termo
do prazo concedido;
C ) Transferencia de obrigaq6es militares de pessoal na disponibilidade;
d) Autorizaqlo de alistamento de militares na disponibilidade
na GNR, GF ou PSP;
e) Tratamento e hospitalizaqlo de praqas na disponibilidade.
7 - Averbamentos e matricula:
a ) Averbamento de cursos, esthgios e de especialidades nor-

malizadas a militares;
6 ) Averbamento de escolas de recrutas e de aumento de tempo

de serviqo;
c) Averbamentos a iniroduzir nos processos dos reformados;

d) Averbamentos de cursos e estlgios a pessoal civil e militarizado.
8 -Diversos:
a) Cartas-patentes, excepto de oficiais generais;
6 ) Diploma de encarte de sargentos;
C ) Termo de posse ou de aceitaqlo de pessoal militarizado

e civil do ExBrcito:

I.' SBrie
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d) Assuntos relativos aos militares auxiliados das ATFA;
e ) Baixa de posto de militares do complemento por motivo
disciplinar, respectiva reclassificapiio e colocapiio;
f ) Bilhetes de identidade, credenciais de militares na situapiio
de reserva na efectividade de servipos e cartdes de identificaqiio;
g) Autorizapiio para apresenta~iioZi JHI de deficientes fisicos
para atribuipgo ou modifica~iioda percentagem de invalidez;
h) Requerimentos solicitando certificados;
i ) Homologapiio dos pereceres da CPIPIDSS relativamente B
definiqiio do nexo causal entre o servipo e os acidentes ou
doenpa ocorridos no continente ou regides aut6nomas,
ressalvados os casos em que tenham resultados morte ou
desaparecimento da vitima;
j) Visar os processos de falecimento a enviar ao Ministerio da
Defesa Nacional.
0 AjudanteGeneral, Manuel Ribeiro de Oliveira
10-7-90.Carr*alho, general.
(D. R., I1 Sbrie, nP 177, de 02Ago90.)

Despacho n.O 84/90
de 8 de Agosto

Assrmto: Designa~iiode Hospitais Militares.
0 Hospital Militar Regional n.O 1 passa a ter a designapiio
oficial de:
-Hospital Militar Regional n.O 1 (D. Pedro V).

0 Chefe do Estado-Maior do Exbrcito, Ma'rio Firmino Miguel,
general.

Direc~lodo

Service de Pessoal

Despacho UP 7/DP/90/SG
Ao abrigo das disposipdes dos Decretos-Leis n.OS 48 059 e 949176,
respectivamente de 23 de Novembro de 1967 e de 31 de Dezembro
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de 1976, e do Despacho n.O 20189, de 3 de Abril, do general Chefe
do Estado-Maior do Exercito, e, ainda, da faculdade concedida no
n.O 2 do Despacho n.O 9/AG/90/OC, de 10 de Julho, do general
ajudante-general, publicado no Dia'rio da Repriblica, 2." Sdrie, n.O 177,
de 2 de Agosto de 1990, subdelego no coronel de infantaria (51394111),
Fernando Maria Preza de Queiroz Magalhles, subdirector do Serviqo
de Pessoal, a competdncia que me foi atribuida para a prltica de
todos os actos respeitantes aos assuntos a seguir discriminados:
1 - Obtenqlo de pessoal -homologaqlo das listas providrias,
definitivas e finais dos concursos de admisslo do QPCE.
2 -Movimentos de pessoal -nomeaqlo, colocaglo, transferdncia e dilighca de pessoal militarizado e do pessoal civil at6 encarregado de sector e terceiro-oficial administrativo ou equivalente, inclusive, com excepqlo de tdcnicos superiores, consultores cientificos
e pedagcjgicos, direcqlo de estabelecimentos de ensino e professores
de ensino superior.
3 - Promoqdes e graduaqbes:
a) Promoqdes de pessoal militarizado e civil at6 encarregado
de sector e terceiro-oficial administrativo ou equivalente,
inclusive, excepto tdcnicos superiores e professores de ensino superior;
b ) Homologaqlo das listas providrias, definitivas e finais
dos concursos de promoqlo de pessoal militarizado e civil.
4 -Mudanqas de situaqlo:
a) Mudanqa de situaqHo de pessoal civil e militarizado;
b ) Homologaqlo dos pareceres da JHI respeitantes a praqas;
C ) Homologaqlo dos pareceres das juntas de pessoal deficiente
fisico.
5 - Licenqas e autorizaqdes:
a) Licenqas a pessoal civil;
b ) Licenqa ilimitada a pessoal militarizado.

6 - Diversos:
a) Cartas patentes, excepto de oficiais generais;
b ) Diplomas de encarte de sargentos;
C ) Homologaqlo de classificaqlo de servigo de pessoal civil e
militarizado.

-

Despacho naO8/DP/90/SG
Ao abrigo das disposiqdes dos Decretos-Leis n.OS 48 059 e 949176,
respectivamente de 23 de Novembro de 1967 e de 31 de Dezembro
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de 1976, e do Despacho n." 20/89, de 3 de Margo, do general Chefe
do Estado-Maior do Exhito, e, ainda, da faculdade concedida no
n.O 2 do Despacho n.O 9/AG/90/OC, de 10 de Julho, do general
zjudante-general, publicado no Didrio da Repriblica, 2.a SBrie, n.O 177,
de 2 de Agosto de 1990, subdelego no coronel de artilharia
(50568011), Jolo Carlos Rodrigues de Oliveira, chefe da RepartigHo
de Oficiais desta DSP, a compet6ncia que me foi atribuida para a
priitica de todos os actos respeitantes aos mesmos assuntos a seguir
discriminados:
1- Obten~lode pessoal - contratag50 de oficiais de complemento e, bem assirn, a sua renovaglo e desistgncia antes do prazo
estabelecido.
2 -Movimentos de pessoal:
a) Colocag'io, transfersncia e diliggncia dos oficais de comple-

mento, desde que nlo haja determinaglo especial em contrkio;
b) Trocas para efeitos de colocaglo e prorrogagHo de deslocamento aos oficiais de complemento;
C) Pedidos de demora na apresentaglo de oficiais de complemento.
3 - Promogbes de oficais de complemento.
4 -Mudangas de situaglo:

a) Homologaglo dos pareceres da JHI, excepto de oficiais generais que nlo envolvam mudanga de situaqZo;
b) Autoriza~lopara apresentaglo h JHI.
5 - Pessoal na reserva e na disponibilidade:
a) Requerimentos de oficiais, excepto oficiais generais, na
situagiio de reserva para desistirem da continuidade na efectividade de servigo antes do termo do prazo concedido;
b) TransferEncia de obrigagbes militares de oficiais na disponibilidade.
6

-Averbamentos e matricula:
a) Averbamento de cursos, de esthgios e de especialidades normalizadas;
b) Averbamento de escolas de recrutas e de aumento de tempo
de servigo;
C) Averbamento e rectificag6e.s respeitantes a filhos, a mudanga de nome e de estado.
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7 - Diversos:

a) Assuntos relativos a auxiliados da ATFA;
b ) Requerimento solicitando certificados ou declaraqfies, excepto no que respeita a oficais generais;
c) AutorizaqIo para matricula em cursos civis a oficais at6 ao
posto de capitlo, inclusive, sem prejuizo para o servi~o
nem dispCndio para a FN.

Despacho nP 9/DP/90/SG
Ao abrigo das disposi~6esdos Decretos-Leis n.05 45 059 e 949176,
respectivamente de 23 de Novembro de 1967 e de 31 de Dezembro
de 1976, e do Despacho n.O 20189, de 3 de Marqo do general Chefe
do Estado-Maior do ExQcito, e, ainda, da faculdade concedida no
n.O 2 do Despacho n.O 9/AG/90/OC, de 10 de Julho, do general
ajudante-general, publicado no Didrio da Repdblica, 2.a SCrie, n.O 177,
de 2 de Agosto de 1990, subdelego no coronel de infantario
(51869811), Joaquim Pires Antunes Rapoula, chefe da RepartiqIo de
Sargentos desta DSP, a cornpetencia que me foi atribuida para a
prPtica de todos os actos respeitantes aos mesmos assuntos a seguir
discriminados:
1- O b t e n ~ l ode pessoal - contrata~iiode sargentos de complemento e, bem assim, a sua renovac;lo e desistencia antes do prazo
estabelecido.
2 - Movimentos de pessoal.
a) Colocaqiio, transferencia e diligsncia at6 ao posto de sar-

gento-chefe, inclusive, desde que n l o haja determinaqiio
especial em contririo;
b ) Trocas para efeitos de coloca~Hoe prorrogaqlo de deslocamento aos sargentos, at6 ao posto de sargento-chefe, inclusive;
C) Oferecimentos para efeitos de coloca~loe autoriza~lopara
mudanqa da GMP, at6 ao posto de sargento-chefe, inclusive;
d ) Pedidos de demora na apresenta~Iode sargentos de complemento.
3 - PromoGBes - at6 ao posto de sargento-ajudante, inclusive.
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a) Homologas50 dos pareceres da JHI que nHo envolvam mudansa de situasHo;
b ) Autorizaqiio para apresenta~iioB JHI.
5 - Pessoal na reserva e na disponibilidade:
a ) Requerimentos de sargentos na s i t u a ~ l ode reserva para

continuarem na efectividade de servigo, de acordo com as
normas em vigor, ou para desistirem da continuidade na
efectividade de serviso antes do termo do prazo concedido;
b ) Transferencia de obriga~desmilitares de sargentos na disponibilidade.
6 - Averbamentos e matriculas:
a ) Averbamento de cursos, de estigios e de especialidades nor-

malizadas;
b ) Averbamento de escolas de recrutas e de aumenlo de tempo
C)

de serviso;
Averbamento e rectifica~~jes
respeilantes a filhos, a mudansa de nome e de estado.

7 - Diversos:

a) Assuntos relatives a sargentoos e auxiliados da ATFA;
b) Requerimento de sargentos solicitando certificados ou declarasbes;
c) Autoriza~Hoa sargentos para matricula em cursos civis, sem
prejuizo para o serviso nem dispendio para a FN.

Despacho n.O 1 0 / D P / 9 0 / S G
Ao abrigo das disposi~desdos Decretos-Leis n.05 48 059 e 949176,
respectivamente de 23 de Novembro de 1967 e de 31 de Dezembro
de 1976, e do Despacho n.O 20189, de 3 de Marso, do general Chefe
do Estado-Maior do ExCrcito, e, ainda, da faculdade concedida no
n.O 2 do Despacho n.O 9 / A G / 9 0 / O C , de 10 de Julho, do general
ajudante-general, publicado no Dia'rio da Repdblica, 2.n SCrie, n.O 177,
de 2 de Agosto de 1990, subdelego no coronel de infantaria (5139881 I ) ,
Jos6 Medina Ramos, Chefe da Repartislo de P r a ~ a sdesta DSP, a
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competencia que me foi atribuida para a priitica de todos os actos
respeitantes aos assuntos a seguir descriminados:
1- Obtenqlo de pessoal- contrataqlo de praqas e, bem assim,
a sua renovaqSio e desistencia antes do prazo estabelecido.
2 -Movirnentos de pessoal:

a) Distribuiqlo, colocaqlo e transferencia de praqas;
6 ) Trocas e oferecimentos para efeitos de colocaqlo de praqas;
C ) Pedidos de demora na apresentaqgo de pragas.
3 - Promoq6es - at6 cab0 de secqlo, inclusive.
4 - Mudanqas de situaqlo:

a) Homologaqlo dos pareceres da JHI que nlo envolvam mudanqa de situaqlo;
b) AutorizaqSio para apreSenta@~5 ]HI.
5 - Pessoal na reserva e na disponibilidade:

a) Requerimentos de praqas na situaqlo de reserva para
continuarem na efectividade de serviqo, de acordo com as
normas em vigor, ou para desistirem da continuidade na
efectividade de servigo antes do termo do prazoo concedido;
6 ) Transferbncia de obrigaqdes militares de praqas na disponibilidade;
c ) Autorizaqlo de alistamento de pragas na disponibilidade na
GNR, na GF ou na PSP.
6 - Averbamentos e matricula:

a) Averbamento de cursos, de esthgios e de especialidades normalizadas;
b) Averbamento de escolas de recrutas e de aumento de tempo
de serviqo;
C) Averbamento e rectificaqdes respeitantes a filhos, a mudanqa de nome e de estado.
7 - Diversos:

a) Assuntos relativos a praqas e auxiliados da ATFA;
b) Requerimentos de praqas solicitando certificados ou declaraq6es;
C ) AutorizagBo a pragas para matricula em cursos civis, sem
prejuizo para o serviqo nem dispbndio para a FN.
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Despacho nP 11/DP/SO/SG
Ao abrigo das disposig6es dos Decretos-Leis n.OS 48 059 e 949176,
respectivamente de 23 de Novembro de 1967 e de 31 de Dezembro
de 1976, e do Despacho n.O 20189, de 3 de Margo, do general Chefe
do Estado-Maior do Exercito, e, ainda, da faculdade concedida no
nP 2 do Despacho nP 9/AG/90/OC, de 10 de Julho, do general
ajudante-general, publicado no Didrio da Repriblica, 2.a Strie, n . O 177,
de 2 de Agosto de 1990, subdelego no coronel de infantaria
(51402511, Carlos Alberto Pereira Tavares Correia, chefe da Repartipiio de Pessoal Civil desta DSP, a competdncia que me foi atribuida para a prdtica de todos os actos respeitantes aos assuntos
a seguir discriminados:
1- Obtenpiio de pessoal -accionamento dos concursos para
admissiio de pessoal civil, com exceppiio da homologaqiio das listas
e da admissio.
2 Movimento de pessoal- colocagHo e transferdncia de pessoal civil at6 terceiro-oficial ou equivalente, exclusive, e de pessoal
militarizado at6 especialista auxiliar de l.*, inclusive.
3 - Promop6es:

-

a) De pessoal civil at6 terceiro-oficial ou equivalente, exclusive;
b) De pessoal militarizado at6 especialista auxiliar de l.a,
inclusive;
C ) Accionarnento dos concursos de promoqiio de pessoal civil
e militarizado, corn exceppiio da autorizapiio da abertura
e da homologagiio das listas.
4 -Mudangas de situaqiio:
a) HomologapZio dos pareceres da JHI respeitantes a pessoal
civil e militarizado que niio envolvam mudanga de situa@o;
b) Autorizapiio para apresentaplo
JHI de pessoal civil e
militarizado.
5- Averbamentos e matricula:

a) Averbamento de cursos, de estlgios a pessoal civil e militarizado;
b ) Averbamento e rectificaq6es respeitantes a filhos, a mudanpa de nome e de estado.
6 -Diversos -requerimentos solicitando certificados ou declarap6es.
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Despacho nP 12/DP/90/SG
Ao abrigo das disposi~desdos Decretos-Leis n.O-8 059 e 949176,
respectivamente de 23 de Novembro de 1967 e de 31 de Dezembro
de 1976, e do Despacho n.O 20189, de 3 de Marqo, do general Chefe
do Estado-Maior do ExBrcito, e, ainda, da faculdade concedida no
n.O 2 do Despacho n.O 9/AG/90/OC, de 10 de Julho, do general
ajudante-general, publicado no Dia'rio da Rtepriblica, 2.n SBrie, n.O 177,
de 2 de Agosto de 1990, subdelego no coronel de infantaria
(51246911), Jose Pedro Mendes Franco do Carmo, chefe da Repartip50 Geral desta DSP, a cornpetencia que me foi atribuida para
a prltica de todos os actos respeitantes aos assuntos a seguir discriminados:
1- GraduaqBes -graduaqHo de militares na situaqio de reforma extraordinhria at6 ao posto de sargento-ajudante, inclusive.
2 -Averbamentos averbamentos nos processos dos militares
e do pessoal militarizado na situa~8ode reforma.

-

3

-Diversos:
a) Bilhetes de identidade, excepto de oficiais generais;
b ) Credenciais, excepto de oficais generais;
C) Cart6es de identifica~lo;
d) Autoriza@io para apresenta~go JHI de deficientes fisicos
para atribui~goou modificaqlo da percentagem de invalidez;
e) Requerimentos solicitando certificados ou declaraqdes, excepto no que respeita a oficiais generais.

3-8-90. - 0 Director do Serviqo de Pessoal, Eurico Antdnio
Sales Grade, brigadeiro.

Gabirlente do Chefe do Estado-Maior do Exdrcito
Despacho
1 -Ao
abrigo das disposi~des dos Decretos-Leis n.OS 48059
e 949176, respectivamente de 23 de Novembro de 1976 e de 31 de
Dezembro de 1976, subdelego no brigadeiro Eurico Ant6nio de Carvalho e Melo SaIes Grade, director do Serviqo de Pessoal, a compet6ncia que, nos termos do n.O 1 do Despacho n.O 67/90, de 17 de
Maio, do general Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, publicado
no Dia'rio dsr Repriblica, 2." SBrie, n.O 131, de 8 de Junho de 1990,
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em mim foi delegada para a prdtica de todos os actos constantes
da alinea a) do n.O 1 do artigo 14." do Regulamento de Amparos,
aprovado pela Portaria n.O 94/90, de 8 de Fevereiro, para decidir
sobre os processos de amparo respeitantes aos cidadgos aptos para
o servigo militar nZo alistados.
2 -Desde jd fica autorizado o brigadeiro director do Serviqo
de Pessoal, Eurico Ant6nio de Carvalho e Melo Sales Grade a subdelegar no chefe da Reparti~liode Recrutamento a competikcia para
a prdtica dos actos referidos no n.O 1 deste despacho.
6-8-90.- 0 Ajudante-General, Marzut.1 Ribeiro de Oliveira Carmlho, general.
(D. R., I1 SCrie, n.O 195, de 24Ago90.1
0 Chefe do Estado-Maior do Exircito

Mririo Firmino Miguel, general
Est6 conforme:
0 Ajudante-General

/

Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho, general

MINIST~%IO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

ORDEM DO E X ~ R C I T O
I.a SERIE
N."/30
DE SETEMBRO DE 1990
Publica-se ao Exircito o seguinte:

I

-DECRETOS - LEIS

MINISTeRIO DAS FINANCAS
Decreto-Lei nP 289/90
de 20 de Setembro

0 Decreto-Lei n.O 404182, de 24 de Setembro, estabelece a
actual disciplina reguladora da concessiio de pensdes de preso de
sangue ou por servisos excepcionais e relevantes prestados ao Pais.
Neste regime niio se encontra actualmente prevista a atribuisiio
de pensdes a familiares de cidadiios que, distinguindo-se na dedicaqso
ao bem comum, morram enquanto ao serviqo da colectividade.
Para al6m de um act0 de justisa, a regulamentasiio destas situaq k s impde-se como um imperativo de ordem moral, jl que incumbe
ao Estado expressar pGblico reconhecimento pela dedicaqiio destes
cidadiios.
Assim:
Nos termos da alinea a) do n.O 1 do artigo 201.0 da Constitui~b,
o Governo decreta o seguinte:
Art." I ? 0 artigo 2.O do Decreto-Lei n." 404/82, de 24 de Setembro, passa a ter a seguinte redac~iio:
Artigo 2.O

..

2 - ............................. .........................................
3 - Origina, ainda, o direito 5 pens50 de preqo de sangue
o falecimento ou incapacidade fisica de titulares de Brgiios de
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soberania e de 6rglos de govern0 pr6prio das regices autbnomas,
de governadores civis e de presidentes das cdmaras municipais,
ocorrido no exercicio e por causa das suas fun~bes.

,-,-m

Art. 2.O 0 direito h pensrio criado nos termbs do artigo anterior
comega-a rvencer-se-no'-primeiro.diado m&sseguinte ao da publicag8o
do,presente &ploqa,~esde q@erequerido no prazo de 180 dias apds
a sua entrada em vigor, ou a partir do primeiro dia do mbs irnediato
ao da entrega da respectiva peti~lo,caso seja apresentada para alim
daquele prazo.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de Julho de
1990. -Anibal Antbnio Cavaco Silva. -Luis Miguel Couceiro
Pizarro Beleza.
Promulgado em 6 de Setembro de 1990.
Publique-se.
0 Presidente da Repdblica, MBrio Soares.
Referendado em 11 de Setembro de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antbnio Cavaco Silva.

(D. R., I Sirie, n.O 218, de 20Set90.)

I1 - PORTARIAS
MINISTERIOS DA DEFESA NACIONAL E DAS FINANCAS
Portaria

n.O

910/90

de 28 de Setembro

0 Decreto-Lei n.O 269190, de 31 de Agosto, que criou e regulamentou o Fundo de Pensaes dos Militares das For~asArmadas, estabeleceu no seu artigo 6.0 que o valor inicial do Fundo, a sua forma
de realizaqlo, os respectivos pariimetros de enquadramento, bem
como o plano ticnico, financeiro e actuarial, fossem aprovados por
portaria conjunta dos Ministros das Defesa Nacional e das Finansas.
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Assim:
Manda o Governo, pelos Ministros da Defesa Nacional e das
Finanqas, nos termos do n." 2 do artigo 6.O do Decreto-Lei n.O 269/90,
de 31 de Agosto, o seguinte:
1.0 0 plano tdcnico, financeiro e actuarial do Fundo de Pens&
dos Militares das Forqas Armadas 6 o que consta do anexo a esta
portaria e que dela faz parte integrante.
2.0 0 valor inicial do Fundo de Pendes dos Militares das Forqas
Armadas 6 de 12 000 milhdes de escudos, sendo realizado de acordo
corn o seguinte calendlirio, nos termos do n.O 1 do artigo 6.O do
Decreto-Lei ne0 269/90, de 31 de Agosto:
1) At6
2) At6
3) Em
4) Em

-

31 de Dezembro de 1990 3000 milhdes de escudos;
30 de Junho de 1991 -3000 milhdes de escudos;
1992 -3000 milhdes de escudos;
1993 - 3000 milhdes de escudos.

Ministerios da Defesa Nacional e das Finanqas.
Assinada em 19 de Setembro de 1990.
0 Ministro da Defesa Nacional, Joaquim Fernando i\logueu.cc.

- 0 Ministro das Finanqas, Luis Miguel Couceiro Pizarro Beleza.
ANEXO
Platuo tdcnico, financeiro e actuarial
do Fundo de PensBes dos Militares das Forgas Armadas
Setembro de 1990
Normas de enquadramento

0 normativo que suporta este plano t6cnic0, financeiro e actuarial
6 o que se segue:

Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro;
Estatuto da AposentaqIo;
Decreto-Lei n.O 57/90, de 14 de Fevereiro;
Decreto-Lei n." 396/86, de 25 de Novembro;
Normas regulamentares do Instituto de Seguros de Portugal;
Decreto-Lei nP 269/90, de 31 de Agosto;
Tabelas da Caixa Geral de Aposentaqdes.
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Bases thcnicas
Lei de mortalidade - PF 60164.
Taxa de juro tecnica- a definida por norma do Instituto de
Seguros de Portugal.
Taxa assumida para o crescimento das pendes - 2% abaixo da
taxa de juro tdcnica.
Data de avaliaq50 das responsabilidades - 1 de Julho de 1991.
MBtodo para avalia~iio de responsabilidades com reformas
imediatas - capitais de cobertura dos complementos de pens50
a pagar pel0 Fundo calculados com base em anuidades
vitalicias, mensais, postecipadas, crescentes e reversiveis em
50%.
Mdtodos para avalia@io de responsabilidades com futuros
beneficifirios oriundos do pessoal reformado ou na reserva
-valor actual dos capitais de cobertura dos complementos
de pens60 esperados B data da entrada em vigor, tendo em
conta as taxas de evoluq5o salarial indicadas nas hip6teses
de ciilculo.
Hipdteses de c6lculo
Taxas de crescirnento salarial:
12% em Janeiro de 1991;
10% em Janeiro de 1992 - 1993;
8% em Janeiro de 1994 e seguintes.
Taxa media previsivel de rendimento do Fundo:
14% de 1991 a 1993;
10% em 1994 e seguintes.
Percentagem de casados B data do estudo - 70%.
Percentagem de aderentes - 100%.
Popula~iioconsiderada
1 -Reformados

actuais. Ndmero de reformados-5613.

2 -Militares na reserva. Ndmero de participantes - 11 967.
3

- Militares

no activo. Ndmero de participantes -21 900.
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Resultados dos c6lculos
1 - Reformados.
1.1 - Beneficidrios iniciais do Fundo (Janeiro de 1991) - 1 186.
1.2-Complementos
mensais a cargo do Fundo (Taneiro de
1991) - 42 919 contos.
2 -Militares na reserva.
2.1 - Pensdes anuais (14 meses) 19 144 371 contos.
3 -Militares no activo. ,Saldrios anuais (14 meses) - 41 904 544
contos.
4 -Valor actual das responsabilidades com complementos
de penslo:
Em Janeiro de 1991 - 3 193 3 15 contos.
Em Julho de 1991 - 5 317 488 contos.
5

- Responsabilidade inicial - 11 868 658 contos
Beneficios garantidos

0 s constantes no artigo 5.O do Decreto-Lei n.O 269190, de 31 de
Agosto.
Complementos de penslo:
Mdximo - 80%;
Minimo - 60%.
Increment0 anual:
1991 -2,0%;
1993 e seguintes - 2,5%.
Valor de referhcia para o cdlculo dos beneficios -pensPo calculada pela Caixa Geral de Aposentaqdes a partir do vencimento
base e do suplemento da condiglo militar do escalHo 2 do posto e do
tempo de serviqo do beneficdrio enquanto no activo.

Data anivershria a considerar
1 de Janeiro de cada ano.

(D. R., I SCrie, n.O 225, de 28Set90.)
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-DESPACHOS

MINISTBRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior-Genera1 das Forpas Armadas
Despacho conjunto
1 - 0 despacho conjunto de 9-6-88, publicado no DR, 2.°, 147,
de 26-6-88, criou a ComissSio TCcnica Permanente de Muniq6es e
Substlncias Explosivas das Forqas Armadas (COTEPMEFA).
2 -As atribui~6esda COTEPMEFA enquadram-se nas miss6es
de Estado-Maior do lmbito da DivisSio de Logistica do Estado-Maior-General das Forqas Armadas, pelo que se imp6e alterar a constituiqSio
inicialmente prevista para esta ComissSio.
Nestes termos, o n.O 2 do despacho conjunto anteriormente
citado passa a ter a seguinte redacqlo:
2 -A COTEPMEFA, responsive1 pel0 tratamento de uma
materia de grande especificidade, que exige conhecimentos
ticnico-cientificos, B constituida por oficiais de reconhecida competencia na Area das muniG6es e substlncias explosivas e teri
a seguinte composiqiio:
Presidente-Chefe
da DivisSio de Logistica do EMGFA.
Delegados dos ramos -oficiais superiores a nomear pelos
estados-maiores dos ramos.
Delegado do EMGFA -oficial superior a nomear pela
Divislo de Logistica do EMGFA.
11-7-90.- 0 Chefe do Estado-Maior-General das For~asArmadas, Antdnio Soares Carneiro, general. - 0 Chefe do Estado-Maior da
Armada, Antdnio Andrade e Silva, almirante. - 0 Chefe do Estado-Maior do Exercito, Mdrio Firmino Miguel, general. - 0 Chefe do
Estado-Maior da Forsa AQea, Tomds George Concei~iioSilva, general.

(D. R., I1 SBrie, n.O 220, de 22Set90.)

Gabinete do Ministro
Desp. 150/MDN/90
A a d o p ~ l ode um C6digo de Nomenclatura e Valor Relativo dos
Actos Medicos, para efeitos do processamento das comparticipa~8es

.'
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na doenpa aos militares das forqas armadas, tem em vista nIo s6 a
sistematizac$io como a harmonizaqiio da nomenclatura de tais actos
e servi~os,com a utilizapIo pelo Serviqo Nacional de Satide.
Por outro lado, e sem acr6scimo de encargos financeiros, 6
vidvel proceder-se B entrada em vigor da nova nomenclatura dos
actos mCdicos, mantendo-se em vigor os valores estabelecidos nas
tabelas de comparticipa$Io para assistsncia na doenpa aos militares
das forqas armadas.
Nestes termos, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior
e de acordo com o disposto no art. 7 . O do Decreto-Lei n.O 585173,
de 6-11:
1 - Aprovo o C6digo de Nomenclatura e Valor Relativo aos
Actos MCdicos (CNVRAM), que substitui as designaqbes dos actos
medicos e dos serviqos diferenciados incluidas nas tabelas de comparticipapdes para assistencia na doenga aos militares das forqas
armadas, aprovadas pelo Desp. 48/MDN/86, de 3-7.
2 - As alteragdes e actualizapbes da nomenclatura que forem
sendo introduzidas no c6digo utilizado pel0 Serviqo Nacional de
Sadde serIo automaticamente introduzidas no CNVRAM agora
aprovado.

13-7-90.- 0 Ministro da Defesa Nacional, Joaquim Fernando
Nogueira.

(D. R., I1 SCrie, n.O 210, de 11Set90.)

Desp. 164lMDN190
Nos termos do art. 2.O do Decreto-Lei nP 259190, de 17-8,
compete ao Ministro da Defesa Nacional fixar o ntimero de promopdes a vigorar no period0 de 1990- 1992, relativamente aos
militares dos quadros permanentes da Marinha, do Exercito e da
Forpa ABrea.
0 nfimero de promogdes deveri, por um lado, reflectir as necessidades do servi~oe, por outro, assegurar expectativas individuais
gradativamente adequadas aos parlmetros balizadores das carreiras
militares, de acordo com o Estatuto.
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Assim, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior, determino:
1 - 0 niimero de prom0~6eSa vigorar no period0 de 1990 - 1992
6 o constante dos quadros anexos ao presente despacho.
2 - 0 s quantitativos fixados no ntimero anterior nIo incluem as
promoqdes de militares no activo que:

a) Estejam abrangidos pel0 Decreto-Lei n.O 43/76, de 20-1,
e legislaqiio complementar;
6 ) Sejam pronlovidos ao abrigo das disposiq6es legais mantidas
em vigor pel0 art. 37.O do Dec.-Lei 34-A/90, de 24-1;
ANEXO I

Posto

I
1-1990

Ano

1

1991

ANEXO I1

Posto

I

Coronel ....................................
Tenente-coronel ...........................
Major .......................................
Sargento-mor ..............................
Sargento-chefe ...........................
Sargento-ajudante ........................

Ano

1

I992
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- -

--

-

ANEXO 111
Forpa A h a promoplies

-

-

Post0

--

lggO

Coronel ....................................
Tenente-coronel ...........................
Major .......................................
Sargento-mor ..............................
Sargento-chefe ...........................
Sargento-ajudante ........................

15
25
40
12
25
70

C)

I""

Ano

1992
-

15
25
40
12
25
70

15
25
40
12
25
70

Se encontrem na situasiio prevista no art. 5." do Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 241.

22-8-90. -0 Ministro da Defesa National, Joaquim Fernando
Nogueira.

(D.R., I1 Sbrie, nP 203, de 03Set90.)
ESTADO-MAIOR DO EXBRCITO
Direcpso do Serviw de Pessoal
Desp. 16/DP/90/SG
Delega~iio de Competc?ncias.-Ao abrigo das disposiqBes dos
Dec.-Leis 48 059 e 949176, respectivamente, de 23-11-67 e 31-12-76,
e do Desp. 67/90, do general Chefe do Estado-Maior do Exbrcito,
de 17-5-90, e ainda da faculdade concedida no n.O 2 do Despacho do
general ajudante-general, de 6-8-90, publicado no DR, 2?, 195, de
24-8-90, subdelego no coronel de artilharia NMec. 51370811, Luis
Filipe Godinho Bilro, chefe de reparti~iio de Recrutamento desta
Direc~Hodo Servi~ode Pessoal, a compet&nciaque me foi atribuida
para a prltica de todos os actos constantes da al. a) do n.O 1 do
art. 14.0 do Regulamento de Amparos, aprovado pela Port. 94/90,
de 8-2, para decidir sobre os processos de amparo respeitantes am
cidadiios aptos para o serviso militar nSio alistados.
27-8-90. - 0 Director do Servigo de Pessoal, Eurico Antdnio
Sales Grade, brigadeiro.

D. R., 11 SCrie, n.O 211, de 12Set90.)
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0 Chefe do Estado-Maior do Exdrcito

Mdrio Firmino Miguel, general
Estl conforme:

{+yk
Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho, general

1." SCrie

MINIST~RIODA DEFESA NACIONAL

ORDEM DO EXERCITO

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

I.. SERIE
N.? 10/31 DE OUTUBRO DE 1990

Publica-se ao Extrcito o seguinte:
I

-DECRETOS-LEIS

MINISTeRIO DA DEFESA NACIONAL
Decreto-Lei nP 314/90
de 13 de Outubro

0 Decreto-Lei n.O 43/76, de 20 de Janeiro, veio instituir urn
conjunto de direitos e compensa~despara os militares que, no cumprimento do dever e na defesa dos interesses da Pfitria, sofreranl
diminui~5io da sua capacidade geral de ganho, em resultado de
acidente ocorrido em servi~ode campanha ou em circunstdncias
equipariiveis. 0 objectivo de tal medida era criar as condi~despara
a integra~gosocial dos interessados.
Todavia, existem militares que adquiriram deficicncia em circunstlncias que, embora nZio enquadriiveis no regime juridic0 definido por aquele diploma, foram expressamente reconhecidas como
resultado do servigo militar.
De entre estes, importa salientar os portadores de grande deficibncia, originadora de incapacidade quase total e da qua1 adv&m
graves repercussdes, designadamente em encargos adicionais relacionados com a pr6pria deficibncia.
Por isso, devido ao elevado grau de dificuldades com que estes
militares se defrontam, e tendo ainda em aten~Boque a prestaGFio
de servi~omilitar, mesmo em tempo de paz, implica um risco constante pela sua especificidade, afigura-se de toda a justi~a que o
Estado adopte medidas de maior protec@io a tais casos.
Assim:
Nos termos da alinea a) do n.O 1 do artigo 201.O da Constitui~iio,o Governo decreta o seguinte:
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Artigo 1."
Grande deficiente das forqas armadas
1 -E
considerado grande deficiente das forgas armadas
(GDFAS) o cidadHo que, no cumprimento do dever militar e niio
abrangido pel0 Decreto-Lei n.0 43/76, de 20 de Janeiro, adquiriu
uma diminuiqgo pelmanente na sua capacidade geral de ganho, da
qua1 resulte passagem & situagIo de reforma extraordiniiria ou atribuigiio de penslo de invalidez nos termos do n.O 2 do artigo 118.0
e dos artigos 127." e seguintes do Estatuto de AposentagIo, aprovado
pel0 Decreto-Lei n.O 498172, de 9 de Dezembro, e cuja desvalorizagiio
seja igual ou superior a 80%.
2 - Para efeitos do namero anterior sIo automaticamente considerados GDFAS os militares cuja desvalorizagIo, j6 atribuida ou
a atribuir pela junta mCdica da Caixa Geral de Aposentagdes, C
igual ou superior a 80%.
Artigo 2.0
Abono suplementar de invalidez
Aos GDFAS reconhecidos nos termos deste diploma 6 concedido um abono suplementar de invalidez atribuido, calculado e
actualizado nas condig6es previstas nos n.O"
e 2 do artigo 10." e
n.0 2 do artigo 12." do Decreto-Lei n.O 43/76, de 20 de Janeiro, em
fungi0 da percentagem de desvalorizagiio fixada pela junta mtdica
da Caixa Geral de AposentagBes.

Artigo 3.O
Psestaqlo suplementar de invalidez
I -Aos GDFAS a quem seja reconhecida uma percentagem
de incapacidade igual ou superior a 90% 6 devido o pagamento
de prestagIo suplernentar de invalidez nas condig6es previstas
nos n.OS 1 e 2 do artieo
" 11.0 do Decreto-Lei n.O 43/76.
. . de 20 de
Janeiro, em funglo da percentagem de desvalorizagBo fixada pela
junta mCdica da Caixa Geral de Aposentag6es.
2-A
verificagIo da necessidade da atribuiggo da prestagIo
suplementar de invalidez, que se destina a custear os encargos da
utilizag80 de servigos de acompanhante, 6 feita pela junta mCdica
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da Caixa Geral de Aposenta~Bes, podendo esta decisiio ser revista
uma vez em cada tr&s anos, a requerimento do interessado.
3 - 0 s GDFAS com 90% de incapacidade jB reconhecida
podem requerer h Caixa Geral de AposentaqBes a prestaqiio
suplementar de invalidez, a partir da entrada em vigor do presente
diploma.
4 - A prestaqiio referida no niimero anterior niio serl abonada
enquanto os GDFAS estiverem hospitalizados ou internados a
expensas do Estado.
Artigo 4.O
Direitos e regalias dos GDFAS
A todos os GDFAS reconhecidos nos termos deste diploma,
c con1 a finalidade de melhor suportarem as suas deficientes condiqdes
familiascs e sociais, 6 concedido o gozo dos direitos e regalias
constantes das disposiqdes aplicsveis do artigo 13." dos nPs 3 a 9 do
artigo 14." e do artigo 16." do Decreto-Lei n.O 43/76, de 20 de Janeiro.
Artigo 5.O
Do uso do cart50 de GDFAS
Todos os GDFAS tCm direito ao uso do cartiio de identificaqiio
de caracteristicas e condiqdes de utilizaqiio idhticas as do cartgo de
DFA estabelecido pel0 n.O 2 do artigo 14.O do Decreto-Lei nP 43/76,
de 20 de Janeiro.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 23 de Agosto
d,- 1990. -Joaqriim Fernanclo Nogrreira -Joaquim Fernando Nogueira - Lriis Migriel Couceiro Pizarro Beleza.
Promulgado em 28 de Setembro de 1990.
Publique-se.
0 Presidente da Repiiblica, MARIOSOARES.

Referendado em 3 de Outubro de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal A~ztdnio Cavaco Silva.

(D.R., I SCrie, n.O 273, de 130ut90.)
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Decreto-Lei no0323190
de 19 de Outubro

Considerando que a legislaglo reguladora da conduqlo autom6vel por militares dos quadros permanentes das forqas armadas
estabelece a validade dos boletins de conduglo para todos os militares na situa~lodo activo e de reforma e s6 para oficiais na situaqlo de reserva;
Considerando que os sargentos e pragas desses mesmos quadros na
situaglo de reserva estlo excluidos da faculdade de utilizaglo dos
seus boletins de conduglo apenas enquanto se mantem nesta situaggo;
Considerando, por isso, ser necesstirio alargar aos sargentos e
praqas dos quadros permanentes na situaqlo de reserva iddntica
possibilidade 1 que vem sendo aplicada i generalidade dos militares
das forqas armadas no que respeita h utilizaqlo do boletim de conduglo militar;
Assim:
Nos termos da alinea a) do n.O 1 do artigo 201." da Constituiglo, o Governo decreta o seguinte:
Artigo bnico. 0 artigo 1.O do Decreto-Lei n.O 48 673, de 11 de
Novembro de 1968, passa a ter a seguinte redacglo:
Artigo 1.O 0 s boletins de conduglo de que sejam titulares
os oficiais, sargentos e pragas dos quadros permanentes das
forgas armadas continuam a ser viilidos quando aqueles militares se encontrem nas situag8es de reserva ou reforma.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de Setembro
de 1990. -Joaquim Fernando Nogueira. -Joaquirn Fernando Nogueira Joaqrrinz Martins Ferreira do Amaral.

-

Promulgado em 4 de Outubro de 1990.
Publique-se.
0 Presidente da Repliblica, MARIOSOARES.
Referendado em 10 de Outubro de 1990.

0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.

(D.R., I SCrie, nP 242, de 190ut90.)
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-DESPACHOS

ESTADO-MAIOR DO EXeRCITO
Despacho n . O 91/90
de 8 de Outubro

Assunto: Aquisiglo de bens e servigos pelas UEOE aos EFE. Cumprimento de formalidades legais.
Considerando que, no lmbito da sua miss'ao, os estabelecimentos
fabris militares, slo 6rglos indispensfiveis ao apoio logistico do
Extrcito, quer em tempo de paz, quer em situagdes de crise ou de
guerra, o que, alifis, t consagrado no diploma que os criou, numa
perspectiva de defesa nacional e de eficigncia das Forgas Armadas;
Considerando, tambtm, que ao abrigo da 1egislagHo reguladora
da realizaglo de despesas, pode ser dado um tratamento particular
aos mesmos estabelecimentos, permitindo, inclusivamente, a dispensa
de realizag50 de concurso e contrato escrito nas aquisigdes neles
efectuadas;
Dispenso do cumprimentto de formalidades legais (consulta, concurso e contrato escrito) todas as aquisigdes de bens ou servigos a
efectuar pelas unidades, estabelecimentos e brglos do ExCrcito nos
estabelecimentos fabris militares, desde que tais aquisi~des e servigos se situem no dmbito das suas atribuigdes especificas, bastando,
para tanto, a adopglo do ajuste directo.

0 Chefe do Estado-Maior do Extrcito, Mdrio Firmino Miguel,
general.
Despacho n . O 96/90
de 11 de Outubro
Assunto: Integraglo no QPPE das pragas RD que em 01Jan90 se
encontravam na situaglo de reserva.
Considerando que as Pragas readmitidas, nos termos do n.O 1 do
Art.0 3.O do Decreto-Lei 514179, de 29 de Dezembro, se podiam
encontrar na situaglo de activo, reserva ou reforma;
Considerando que nos termos do n.O 1 do Art." 35.O do Decreto-Lei 34-A/90, de 24 de Janeiro, aqueles militares ingressam no QPPE.
Determino:
-As pragas readmitidas que em 1 de Janeiro de 1990 se encontravam na situaglo de reserva, ingressam no QPPE naquela
data, mantendo-se na situaglo em que se encontravam.
0 Chefe do Estado-Maior do Extrcito, Mririo Firmino Miguel,
general.
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Despacho nP 98/90
de 12 de Outubro
Assunto: Efectivos, por postos e quadros especiais, a vigorar para
o ExCrcito, para o ano de 1990.
0 Decreto-Lei n.O 34-A190 de 24 dc Janeiro institui norlnas
relativas aos acessos e carreiras dos militares dos Quadros Permanentes
do Exercito e inclui Disposiqdes Transit6rias para a sua aplicaqBo
nos anos de 1990, 1991 e 1992.
0 Decreto-Lei nP 259190 de 17 de Agosto que estabelece o
Quadro de Pessoal dos Quadros Permanentes do ExCrcito para o
period0 de transiqiio, define a compet&ncia do CEME para a atribuiqiio pelos Quadros Especiais dos quantitativos globais fixados,
sem imposi@io de preenchimento obrigat6rio de vagas.
Necessidades exteriores ao ExCrcito continuariio a exigir o preencl~imentodos lugares que, do antecedente, t&mvindo a ser ocupados
por pessoal do activo.
0 cumprimento, em 1990, do regime juridic0 em vigor, tern
em vista o normal desenvolvimento das carreiras evitando situaqdes
de estrangulamento e os imperativos decorrentes das necessidades
de servi~o.
Esta circunstiincia impde um muito ajustado e criterioso controlo
de efectivos no ExCrcito, n5io s6 nos diversos postos, mas tambCm
dos militares da Reserva na efectividade de serviqo.
Considerando os pressupostos referidos nos termos da competencia que me C conferida pela Lei n.O 29/82 de 11 de Dezembro,
Decreto-Lei nP 34A/90 de 24 de Janeiro e Decreto-Lei n.O 259190
de 17 de Agosto, determino, para o ano de 1990, que:
I. 0 s efectivos, por postos e Quadros Especiais, a vigorar para
o Exercito sejam os constantes do Anexo apenso a este
Despacho.
2. 0 General Ajudante General do Extrcito, nos termos das
competCncias que lhe estiio por mim delegadas, difunda uma
Directiva que, com fundamento neste Despacho, regule o
controlo dos efectivos dos Quadros Especiais do ExCrcito
e do pessoal da Reserva na efectividade de serviqo.
3. Para os anos de 1991 e 1992, deveriio ser tomadas as necessirias medidas para que, progressivamente, o 0rc;amento do
Exercito suporte, somente, os encargos resultantcs do pessoal,
nas diversas situaqdes, em exercicio de fungdes no Exbrcito.
4. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

0 Chefe do Estado-Maior do Extrcito, Ma'rio Finnino Miguel,
general.
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Anexo (Quadros Especiais do Exbrcito para 1990) ao
Despacho nP 98/90 de 12 de Outubro do General CEME
A. Oficiais
--

-

--

-

INF
ART
CAV
ENG
Tm
SS: Med
Farm
Vet
Dent
SAM
SMat

CDM
Man Tm
Expl Tm
Man Mot
SGE
SPIM
QEO
TBcn Secret.
TOTAL

Cor

TCor

Maj

74
33
19
10
10
7
1
2

121
53
30
13
13
10
1
3

130
58
42
34
26
40
5
6

15
4

22
10
1
4
4
11
13
1
20

48
12
4
5
5
20
30
4
21

175

330

Mor
27
12
8
6
4
3
1

Cap+Sub

TOTAL

418
193
101
45
63
49
10
15
3
82
40
6
47
25
96
447
10
1
149

743
337
192
102
112
106
17
26
3
167
66
11
56
34
127
490
15
42
149

490

1800

2795

Chcfe

Ajud

1." 2." Sarg

TOTAL

3
5
2
1
6
1

76
32
23
15
18
13
2
2
11
33
14
3
7
1

215
100
60
50
55
50
5
4
40
105
40
9
60
7

738
316
232
184
286
173
16
22
105
440
215
41
176
9
27

1056
460
323
255
363
239
24
29
159
583
27 1
54
249
18
27

8C

250

800

2980

4110

B. Sargentos

INF
ART
CAV
ENG
Tm
SS: Med
Farm
Vet
SAM
SMAT
BFE: Miis

c/c

SGE
SPM
A~nanuenses
TOTAL

1
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MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL
Gabiete do Ministro
Despacho 196/MDN/90
1 -Nos
termos do art. 4.O, n.O 2, do Decreto-Lei 259190,
de 17 de Agosto, compete ao Ministro da Defesa Nacional definir
por despacho o elenco dos postos, classes, armas e especialidades
que podergo ser abrangidos pelo regime de reforma voluntiria,
antecipada e bonificada, estabelecido nos n.OS 1 e 3 dos mesmos
artigo e diploma.
2 -Assim, ouvidos os Chefes de Estado-Maior, determino que
podem beneficiar do regime aludido no ndmero anterior os militares
abrangidos pel0 quadro anexo ao presente despacho.
8-10-90. 0 Ministro da Defesa Nacional, Fernando Nogueira.

-

ANEXO
Elenco dos postos, classes, armas e especialidades
a que se refere o art. 4.O, nS02, do Decreto-Lei 259190, de 17-8.
I Marinha:
A - Oficiais:

-

Postos

Classes

Vice-almirante.

Marinha

................................. Contra-almirante.
Capitgo-de-mar-e-guerra.

Engenheiros construtores navais

Contra-a1mirante.
Capitgo-de-mar-e-guerra.

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

Contra-almirante.
Capitgo-de-mar-e-guerra.

Engenheiros maquinistas navais

Contra-almirante.
Capitgo-de-mar-e-guerra.

Mtdicos navais

AdministraqGo naval

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

Servi~ogeral/oficiais tCcnicos
Servi~oespecial

...

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

Contra-almirante.
CspitHo-de-mar-e-guerra.
Capitgo de fragata.
Capitgo-tenente.
CapitHo-de-mar-e-guerra.
CapitPo de fragata.
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B - Sargentos e praqas:
Sargento-mor, sargento-chefe, sargento-ajudante, cab0 e primeiro-marinheiro de qualquer das seguintes classes:
Artilheiros.
ElectrotCcnicos.
Maquinistas navais.
Condutores de mbquinas.
Comunicaqbes.
Radaristas.
Electricistas.
Torpedeiros detectores.
Manobra.
Enfermeiros.
M6sicos.
Abastecimento.
Mergulhadores.
Condutores meclnicos de autombveis.
Taifs.
Fuz~leiros.
Carpinteiros.
Ttcnicos de electricidade.
TCcnicos radioelectricistas.
Radiotelegrafistas.
Sinaleiros.
Mestres clarins.
11 -Exbrcito:
A - Oficiais:
1 -Sem
General.
Brigadeiro.
Coronel.
Tenente-Coronel.

distinqiio de arma ou serviqo:

2 - Capitiio de qualquer dos seguintes quadros:

Chefes de banda de miisica.
TCcnico de explora~iiodas transmissBes da arma de transmisdes.
TCcnico de manutenqiio das transmissbes da arma de transmissbes.
TQnico de manuten~lo de material do serviqo de material.
Serviqo geral do Exbrcito.
Scrviqo postal militar.
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B - Sargentos e pragas:
Sem distinglo de arma ou servigo:
Sargento-mor.
Sargento-chefe.
Primeiro-sargento, desde que ingressado nos quadros permanentes
antes de 1-1-77.
Furriel graduado oriundo de cab0 readmitido.
Cabo-adjunto oriundo de praga readmitida.

I I I - Forga ACrea:
A - Oficiais:
1 - General:

Pilotos aviadores e engenheiros aeroniuticos.
2 - Brigadeiro:

Pilotos aviadores, plra-quedistas, engenheiros aeroniuticos, engenheiros electrottcnicos, mCdicos e administraglo aeroniutica.
5 - Coronel:

Pilotos aviadores, pira-quedistas, engenheiros aeroniuticos, engenheiros aer6dromos, engenheiros eletrotCcnicos, mCdicos, administraglo aeronlutica, pilotos, navegadores, tCcnicos de manutenqlo
de material terrestre, tCcnicos de manutenglo de material electrotCcnico, tCcnicos de manutenqlo de armamento e equipamento,
tCcnicos de abastecimento, dcnicos de informltica e tCcnicos
de pessoal e apoio administrativo.

Pira-quedistas, engenheiros aeroniuticos, inCdicos, administrag50 aeronlutica, pilotos, navegadores, tCcnicos de operagdes de comunicagdes e criptografia, tCcnicos de operagdes de meteorologia,
tCcnicos de operagdes de circulaglo aCrea e radar de trlfego,
ttcnicos de operaq6es de detecglo e conduta da intercepqlo, tCcnicos de manuten~lode material aCreo, tCcnicos de manutenglo
de material terrestre, tCcnicos de manutenglo de material electrotCcnico, lCcnicos de manutenglo de armamento e equipamento
tCcnicos de abastecimento, tCcnicos de informltica, tCcnicos de
pessoal e apoio administrativo, policia atrea e serviqo geral pdra-quedista.
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5 - Major:
Pilotos, ttcnicos de operaqdes de comunicagdes e criptografia, tCcnicos de operaqdes de meteorologia, ticnicos de operaqbes de
circulaqlo atrea e radar de trlfego, ticnicos de operaqdes de
detecqlo e conduta da intercepglo, ticnicos de manutenqlo de
material abreo, ttcnicos de manutenqlo de material terrestre,
tCcnicos de manutenglo de material electroticnico, tCcnicos de
manutenglo d e armamento e equipamento, ttcnicos de abastecimento, ttcnicos de informltica, ttcnicos de pessoal e apoio
administrativo e serviqo geral plra-quedista.
6 - Capitlo:

TCcnicos de operaqdes de comunicagdes e criptografia, ttcnicos de
operaqbes de meteorologia, ttcnicos dz operaqdes de circulaqiio
aCrea e radar de trlfego, tCcnicos de operagbes de detecqlo e
conduta da intercepqlo, tCcnicos de manutenqiio de material
aCreo, ticnicos de manutenglo de material terrestre, tCcnicos
de manutenqlo de material electrotbcnico, ticnicos de manutenqlo de armamento e equipamento, LBcnicos de abastecimento,
tCcnicos de pessoal e apoio administrativo, policia abrea, serviqo geral, chefe de banda de mlisica e enfermeiras plraquedistas.

B - Sargentos:
1 - Sargento-mor:

Plra-quedistas, operadores de comunicaqdes, operadores ineteorologistas, operadores radaristas de detecqlo, operadores de sistemas de assistencia e socorros, mecfinicos de material a&reo,
mecdnicos de material terrestre, mecdnicos de armamento e
equipamento, abastecimento, serviqo de salide, policia aCrea,
secretariado e apoio dos serviqos, mlisicos, mecdnicos electricistas, inecdnicos de ridio e mecdnicos de radar.

Plra-quedistas, operadores de co~~iunicaqdes,opcradores meteorologistas, operadores de circulagiio abrea e radaristas de trlfego,
operadores de sistemas de assistencia e socorros, mecdnicos de
material aCreo, mecdnicos de material terrestre, inecdnicos de
armamento e equipamento, abasteciinentos, serviqo de salide,
yolicia abrea, secretariado e apoio dos serviqos, mdsicos, mecdnicos electricistas, mecdnicos de ridio, mecdnicos de radar e
condutores auto.
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Operadores de comunicaqdes, operadores meteorologistas, operadores
de circula~loaCrea e radaristas de trifego, operadores radaristas
de detecqlo, operadores de sistemas de assistencia e socorros,
meclnicos de material aereo, meclnicos de material terrestre,
meclnicos de armamento e equipamento, abastecimento, serviqo de sadde, policia aCrea, secretariado e apoio dos servi~os,
mdsicos, meclnicos electricistas, meclnicos de r6di0, meclnicos de radar e condutores auto.

Opcradores de sistemas de assistCncia e socorros, mecrinicos de material terrestre, meclnicos de armamento e equipamento, abastecimentos, secretariado e apoio dos servi~os,meclnicos electricistas e mecPnicos de ridio.

(D.R., I1 SCrie, n.O 251, de 300ut90.)

MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior do Ex6rcito
Despacho
1 -Ao
abrigo das disposisdes dos Decretos-Leis 48059 e
949176, respectivamente de 23-11-67 e de 31-12, subdelego no brigadeiro Jorge Alberto Gabriel Teixeira, director do serviso de
pessoal, a cornpetencia que, nos termos dos n.OS 1 e 2 dos despachos
do general chefe do Estado-Maior do Exircito respectivamente de
2-4-87 e 17-5-90 em mim foi delegada para a pritica de todos os
actos respeitantes a oficiais, sargentos, prasas e servidores civis
do ExCrcito relativamente aos assuntos relacionados no anexo a
este despacho.
2-Desde j i fica autorizado o brigadeiro director do serviqo
de pessoal, Jorge Alberto Gabriel Teixeira, a subdelegar no subdirector e nos chefes das suas reparti~ces a compet&ncia para a
prltica dos actos referidos no n.O 1 deste despacho, be.m como a
delegar nas mesmas entidades a sua cornpetencia prdpria relativa
a actos respeitantes hs f~nqdesespecificas do serviqo.

10-10-90.- 0 Ajudante-General, Manuel Ribeiro de Oliveira
Carvalho, general.
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309

13/AG/90/OC

1 - Obtenglo de pessoal:

a) Decidir sobre processos de amparo respeitantes a cida
dlos aptos para o servigo militar nlo alistados;
b ) Recursos de amparo;
C ) Levantamento da nota de refractlrio;
d) Contrato de militares;
e ) Accionamento de concursos de admisslo para o quadro
de pessoal civil, depois de aprovada a sua abertura.
2 -Movimentos de pessoal:

a) Colocaplo, transferdncia e diligdncia dos militares at6
ao posto de capitlo, inclusive, desde que nlo haja determinaglo especial em contrkio;
b) Nomeaglo, colocaglo, transferdncia e diligdncia do pessoal
militarizado e civil, excepto ttcnicos superiores, consultores cientificos e pedagdgicos, directores de estabelecimentos de ensino e professores de ensino superior;
c) Trocas para efeito de colocaglo e prorrogaglo de deslocamento aos militares at6 ao posto de capitlo, inclusive;
cl) Oferecimento, para efeitos de colocaglo e autorizaglo para
mudanga de GMP;
e ) Pedidos de demora na apresentaplo de militares at& ao
posto de capitlo, inclusive;
f) Nomeaglo de militares para a frequdncia de cursos nacionais, exceptc os do IAEM, de estlgios e de tirocinios;
g) Adiamento da frequdncia de cursos de promoglo aos
sargentos, nos termos do arLo 209.O do Estatuto dos
Militares das Forgas Armadas;
h) Nomeaplo de militares e de pessoal civil para jliris de
concursos diversos e provas de selecg8o;
i ) Nomeaplo de militares at6 ao posto de sargento-ajudante,
inclusive, a ceder a outros ministerios em condigties j l
regulamentadas.
3 - Promogdes e graduagties:

a) Promopdes e graduagties de militares at6 ao posto de
capitgo inclusive;
6 ) Promoggo de pessoal militarizado e civil, excepto ticnicos
superiores e professores de ensino superior;
C ) Concurso de promoplo de pessoal civil e militarizado;
cl) Equivaldncia de condigties de promoplo de sargentos.
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4 -Mudanqas de situaqlo:

a) Hotnologaqlo dos pareceres da JHI e da JER respeitantes
a militares at6 coronel, inclusive, e a pessoal civil e
militarizado;
b) Homologaglo dos pareceres de juntas de pessoal deficiente fisico;
C) Autorizaqiio para apresentaqgo B JHI dos militares e do
pessoal civil e militarizado;
cl) Mudanqa de situaqlo de pessoal civil e militarizado;
e) Passagem i reserva de oficiais e sargentos, nos termos
das als. a) e c) do art.O 168.O do Estatuto dos Militares
das Forqas Armadas;
j ) Passagetn i~ reserva de praqas do QP;
g) Passagem B reforma de militares, nos termos das al. a),
6 ) e C) do art.O 175.O do Estatuto dos Militares das Forqas Armadas;
h ) Passagem B reforma extraordinaria de militares, nos termos do art.O 176." do Estatuto dos Militares das Forqas
Armadas;
i ) Autorizaqlo para convocar militares de disponibilidade,
nos termos legais.

a) Licenqa registada aos sargentos e praqas do QP, nos

termos do art.O 218.O do Estatuto dos Militares das Forqas Armadas;
b ) Licenqa registada aos militares em SMO e em RC, nos
termos do n.O 1 do arts0 370.O e do n.O 1 do art.O 418.O,
respectivamente, do Estatuto dos Militares das Forqas
Armadas;
C) Licengas sem vencimento ao pessoal civil;
d) Licenga ilimitada ao pessoal militarizado;
e) Licenqa ilimitada a pragas do QP;
j ) Autorizaqlo para matricula em cursos civis aos militares,
excepto oficiais-generais, sem prejuizo para o serviqo;
g) Autorizaqlo para o desempenho de funq8es civis aos militares, excepto oficiais-generais, sem prejuizo para o serviqo;
h) Autorizapiio para prestaglo de servigo em forgas militarizadas e corporaqdes aos sargentos e praqas, sem prejuizo para o servigo;
i) Autorizaqlo para a pratica de todos os actos respeitantes
ao regime de trabalho a tempo parcial a conceder ao
pessoal civil.
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6 - Pessoal na reserva e na disponibilidade:

a) Requerimentos de militares na situaqzo de reserva, at6
ao posto de tenente-coronel, inclusive, para voltarem B
efectividade de servigo, de acordo com as normas em vigor;
b) Requerimentos de militares, excepto oficiais-generais, na
situagzo de reserva, para continuarem na efectividade
de servi~o,de acordo com as normas em vigor, ou para
desistirem da continuidade na efectividade antes do termo
do prazo concedido;
C ) Transferencia de obrigasdes militares de pessoal na disponibilidade;
(1) AutorizasBo de alistamento de militares na disponibi!idade na GNR, GF ou PSP;
e) Tratamento e hopitalizasiio de prasas na disponibilidade.
7 -Averbamentos e matricula:

a) Averbamento de cursos, estrigios e de especialidades normalizadas a militares;
b) Averbamento de escolas de recrutas e de aumento de
tempo de servigo;
c) Averbamentos e rectificasbes respeitantes a filhos, a
mudanga de nome e de estado a militares, pessoal civil
e militarizado;
d ) Averbamentos a introduzir nos processos dos reformados;
e) Averbamentos de cursos e estdgios a pessoal civil e militarizado.
8 -Diversos:

a) Cartas-patentes, excepto de oficiais-generais;
b ) Diploma de encarte de sargentos;
C ) Termo de posse ou de aceitaglo de pessoal militarizado
e civil do ExCrcito;
d ) Assuntos relativos aos militares auxiliados das ATFA;
e) Baixa de posto de militares do complemento por motivo
disciplinar, respectiva reclassificagzo e colocaslo;
f) Bilhetes de identidade; credenciais de militares na situasiio
de reserva na efectividade de servigo e cartdes de identificagzo;
g) Autorizaq5.0 para apsesentagio B JHI de deficientes
fisicos, para atribui~loou modificagBo da percentagein
de invalidez;
h) Requerimentos solicitando certificados;
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i ) Homologaglo dos pareceres da CPIPIDSS relativamente B
definiqlo do nexo causal entre o servigo e os acidentes
ou doen~aocorridos no continente ou regides autbnomas,
ressalvados os casos em que tenha resultado morte ou
desaparecimento da vitima;
j ) Visar os processos de falecimento a enviar ao MinistBrio da Defesa National.
10-10-90.- 0 Ajudante-General, Mar~uel Ribeiro cle Oliveira
Carvalho, general.
(D. R., I1 SBrie, n.O 252, de 310ut90.)

0 Chefe do Estado-Maior do Exdrcito

Ma'rio Firmino Miguel, general
Estl conforme:
0 Ajudante-General

4

Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho, general

MINIST~RIODA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

I..

ORDEM DO E X ~ R C I T O
SERIE

N.? 11/30 DE NOVEMBRO DE 1990
--

- -

Publica-se ao ExCrcito o seguinte:
I

-DECRETOS - LEIS

MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL
Decreto-Lei nP 345190
de 3 de Novembro
0 reequipamento e a modernizapIo das f o r ~ a sarmadas, com
vista a dotl-las das condi~des necessirias ao exercicio das suas
actividades e fi dignidade da ,missiio que lhes estii confiada, sSio
objectivos do Governo no quadro da politica de defesa Nacional.
Neste context0 se desenvolvem programas tendentes ?I racionalizap80 de infra-estruturas e de efectivos militares, incluindo a implementapgo do Fundo de Pensdes dos Militares das Forpas Armadas,
nos termos do artigo 6.O do Decreto-Lei n.O 269190, de 31 de Agosto,
cujo valor serl parcialmente constituido pelo produto da alienaGIo
de im6veis afectos ao Ministerio da Defesa Nacional.
Assim:
Nos termos da alinea a) do n.O 1 do artigo 201.O da Constitui@io,
o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.O- 1 -E autorizada a aliena~go do prCdio militar
designado ccGaragem Militar~,sito em Lisboa, pertencente ao Estado
e registado na 8." Conservat6ria do Registo Predial de Lisboa sob o
n.O 11141170 790/G-1, de SIo SebastiIo da Pedreira.
2 - 0 produto da aliena~goserl aplicado no Fundo de Pensdes
dos Militares das Forpas Armadas em montante que perfaqa a
tranche do respectivo valor inicial, nos termos da Portaria n.O 9101
/90, de 28 de Setembro.
3 -A parte eventualmente remanescente do produto da alienapgo serl aplicada, nos termos e limites do n.O 1 do artigo 2.O do
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Decreto-Lei n." 309/89, de 19 de Setembro, em obras de reinstalaqiio
de serviqos sediados no Quartel de Campolide, realizaqdes a que se
reconhece interesse pdblico.
Art. 2." Ao produto da alienagiio a que se refere o artigo anterior
nlo B aplicdvel o disposto no artigo 24." do Decreto-Lei n.O 105-A/90,
de 23 de Margo.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 4 de Outubro
de 1990. -Anibal Antbnio Cavaco Silva -loaquinz Fernando Nogueira -Luis Miguel Couceiro Pizarro Beleza.
Promulgado em 25 de Outubro de 1990.

0 Presidente da Repdblica, MARIOSOARES.
Referendado em 29 de Outubro de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.

(D. R., I SBrie, n.O 254, de 3Nov90.)

Decreto-Lei nP 347/90
de 5 de Novembro
Torna-se necessitrio, de acordo com a regra da anualidade, proceder B actualizagIo das compensaqdes financeiras dos militares em
serviqo efectivo normal a que se refere o artigo 351." do Estatuto
dos Militares das Forgas Armadas, aprovado pel0 Decreto-Lei n." %-A/
190, de 24 de Janeiro.
Assim:
Nos termos da alinea a) do n." 1 do artigo 201." da ConstituigIo,
o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.O - 1 -As compensagdes financeiras previstas nos
n.OS 1 e 2 do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.0 279189, de 23 de Agosto,
atribuidas aos militares dos trCs ramos das forqas armadas em servigo efectivo normal sIo actualizadas em 12%, com arredondamento
para a centena de escudos imediatamente superior.
2 -As remuneraqdes que do antecedente eram superiores aos
montantes estabelecidos no diploma referido no ndmero anterior sIo
igualmente actualizadas em 12%, com arredondamento para a centena
de escudos imediatamente superior, mantendo-se os respectivos abonos
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enquanto, nos termos estatutariamente aplicheis, os militares se
mantiverem na situaqlo que lhes conferiu o direito Bs mencionadas
remuneragdes.
Art. 2." Siio extintas todas as remuneraqdes acesdrias atribuidas
aos militares em serviqo efectivo normal cujos fundamentos 350 se
enquadrem no estabelecido nos n.OS 1 e 2 do artigo 19." do Decreto
-Lei n.O 184189, de 2 de Junho.
Art. 3.O 0 s subsidios, suplementos, gratificaqdes ou outros abonos
que vinham sendo identificados em lei especial como subsidios, suplementos, gratificaqiio ou abonos de risco, penosidade, insalubridade,
deslocaqiio em servigo e subsidios de deslocamento e de residdncia
mantdm-se nos seus montantes actuais, sujeitos B actualizaqiio nos
termos em que vem sendo feita, at6 B fixaqiio do regime e condiqdet;
de atribuigiio de cada suplemento em decreto-lei, conforme preceitua
o n.O 3 do artigo 19.O do Decreto-Lei n.O 184189, de 2 de Junho.
Art. 4." 0 presente diploma produz efeitos desde 1 de Janeiro de
1990.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 6 de Setembro
de 1990. -Joaquim Fernando Nogueira Eugdnio Manuel dos Santos Ramos Luis Miguel Couceiro Pizarro Beleza.

-

-

Promulgado em 25 de Outubro de 1990.
Publique-se.
0 Presidente da Repiiblica, MARIOSOARES.
Referendado em 30 de Outubro de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Anfdnio Cavaco Silva.
(D. R., I SBrie, n.O 255 de 5Nov90.)

I1

-DECRETOS REGULAMENTARES
MINISTeRIO DAS FINANCAS
Decreto Regulamentar nP 41/90
de 29 de Novembro

0 Decreto-Lei nP 497188, de 30 de Dezembro, estabelece o
regime de f6rias, faltas e licenqas dos funcioniirios e agentes da
Administraqlo Piiblica, disciplinando, nomeadamente, o instituto da
verifica~iiodomiciliiiria da doenqa, complementado pela intervenqiio
de junta mddica, a qua1 funciona na dependdncia da ADSE.

316

ORDEM DO EXBRCITO N." 1 1

1

." Sdrie

A primeira inovagiio decorrente do presente diploma reporta-se
B composigiio e ao funcionamento da junta mCdica. Nesse sentido,
entende-se adequado fixar a dependencia orglnica e funcional da
junta no dirigente mfiximo da ADSE, promovendo, paralelamente, o
funcionamento de sec~6esde Eimbito regional, bem como a eventual
criagiio de secgdes de dmbito geogrfifico mais restrito, sempre que a
experidncia o aconselhe e as disponibilidades da Administragiio o
permit am.
Valora-se, assim, o elemento desconcentrado da Administragiio,
sem prejuizo de a ADSE coordenar e superintender a actuagiio da
junta.
Quanto B competencia da junta mCdica, ela foi delineada de
mod0 a permitir uma intervengilo tiio plena e actuante quanto o
diploma habilitante o permite, no que concerne B apreciagiigo da
capacidade ou aptidiio dos funcionlrios e agentes da Administragiio
para o exercicio de fungdes pGbIicas.
Por outro lado, face B extingiio da junta mCdica existente na
Secretaria-Geral do MinistCrio das Finangas, houve ainda que consagrar no presente diploma a transferencia para a ADSE das atribuigdes que, no Lmbito da realizagiio de inspecgdes e juntas medicas
em materia de acidentes em servigo, competem, no Municipio de
Lisboa, aos mCdicos que exercem fungdes naquela Secretaria-Geral e
Bs juntas mCdicas dos diferentes ministCrios.
Por fim, e tendo presente objectivos de economia de recursos, de
simplificagiio, desburocratizagiio, celeridade, eficiencia de procedimentos e de colaboragiio entre as diversas entidades processadoras de
vencimentos de funcionfirios e agentes, 6 prevista a celebraciio de
protocolos que permitam fazer submeter B junta mCdica da ADSE
funcionfirios e agentes das Regides Autdnomas dos Agores e da
Madeira e do Territdrio de Macau que se encontrem doentes na Area
geogrfifica de intervengiio das suas secsdes.
Ouvidos os Qgiios de govern0 pr6prio das Regides Aut6nomas
dos Agores e da Madeira;
Assim:
Ao abrigo do disposto no n. 2 do artigo 46." do Decreto-Lei n." 497/88, de 30 de Dezembro, e nos termos da alinea c) do
artigo 202.O da Constituisiio, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.O

1 -As disposigdes constantes no presente diploma aplicam-se
aos funcionfirios e agentes da administragiio central, regional e local,
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incluindo os Institutos piiblicos que revistam a natureza de serviqos
personalizados ou de fundos pdblicos.
2 -Mediante protocolos a celebrar com as entidades interessadas e nos termos neles previstos podergo ser submetidos B junta
mCdica da ADSE funcion6rios e agentes das Regides Autdnomas dos
Aqores e da Madeira e do TerritBrio de Macau que se encontrem
doentes na Brea geogrlfica das suas secgdes.
Artigo 2.O
Objecto
1 - 0 presente diploma regulamenta a composiggo, a competencia e o funcionamento da junta mCdica da ADSE.
. 2 -As juntas medicas previstas no n.O 3 do artigo 46.O do
Decreto-Lei n.O 497188, de 30 de Dezembro, regem-se, na parte aplicBvel, pel0 disposto no presente diploma.

Artigo 3.O
Composiqiio
1 -A junta mtdica funciona na dependCncia do director-geral
da ADSE.
2 -A junta m6dica 6 constituida por sec~desde dmbito regional,
funcionando em sessdes cuja frequCncia 6 determinada por despacho
do director-geral da ADSE.
3 - Cada sec~fio6 constituida, sem prejuizo do disposto nos
nlimeros seguintes, por um representante da ADSE, que presidirl, e
por dois mCdicos.
4 - 0 representante da ADSE nas secgdes serti urn dos medicos
do respective quadro, a designar pelo director-geral, ou o funcionhio
mais categorizado dos serviqos dependentes do representante do
Governo.
5 -Enquanto n5o forem implementadas as regides administrativas, os representantes da ADSE nas secg6es do Norte, Centro e Sul
seriio, respectivamente, os secretkios dos Governos Civis do Porto,
de Coimbra e de Evora.
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Artigo 4.O
Participaciio de especialidades
1 - Sempre que pela andlise de hist6ria clinica do doente se
reconheqa aconselhdvel o parecer de um mtdico de determinada especialidade, poderl ser designado para integrar a junta um mtdico
dessa especialidade.
2 - Sempre que, nos termos da legislaqio em vigor, o funciondrio ou agente indicar o seu mtdico assistente para fazer parte da
junta mtdica, esta serd integrada tambtm pel0 referido clinico.

Artigo

5.O

Secgks
1 -As
dreas de jurisdiqgo de cada secqgo da junta mtdica
correspondergo Bs regides administrativas e funcionarlo:

a) Na Regigo de Lisboa, em instalagdes dependentes da ADSE;
b) Nas restantes regides, em instalaq6es dependentes do representante do Governo.
2 - Enquanto nlo forem implementadas as regides administrativas, slo criadas, desde jd, as seguintes Se~qdeS:

a) Do Norte, com sede no Porto, abrangendo os distritos de
Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Branganqa,
a funcionar em instalaqdes dependentes do Governo Civil
do Porto;
b) Do Centro, com sede em Coimbra, abrangendo os distritos de Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda e Leiria, a funcionar em instalagdes dependentes do Governo Civil de
Coimbra;
C) De Lisboa, com sede em Lisboa, abrangendo os distritos
de Lisboa, Castelo Branco, Santartm e Setiibal, a funcionar
em instalaqdes dependentes da ADSE;
d ) DO sul, com sede em Bvora, abrangendo os distritos de
Beja, Gvora, Portalegre e Faro, a funcionar em instalaqdes
dependentes do Governo Civil de Bvora.
3 - Sempre que a experiencia o aconselhar e as disponibilidades
da Administraqgo o permitam, podergo, mediante despacho do Ministro das Finanqas, ser criadas secgdes de lmbito geogrdfico mais
restrito.
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Artigo 6.O
CompetSncia
Compete B junta medica da ADSE, quando solicitada pelas
entidades competentes:

a) Pronunciar-se sobre o estado de doenga do funcionfirio ou
agente cuja ausQnciaao servi~oatingiu 60 dias consecutivos
de faltas, mesmo nos casos em que haja transiqlo de um
ano civil para outro;
6) Pronunciar-se sobre a situagtio de doenga que impossibilite
o funcionirio ou agente de se apresentar ao serviqo;
C ) Pronunciar-se sobre a situa~lodos funcionirios e agentes
que lhe sejam submetidos, nos termos do disposto no
artigo 37.O do Decreto-Lei n.O 497188, de 30 de Dezembro;
d ) Determinar a dura~iioprevisivel da doen~anos casos previstos nas alineas anteriores;
e) Avaliar as capacidades do funcionlrio ou agente que se
revele incapaz para o exercicio das suas fungdes mas apt0
para o desempenho de outras;
f) Determinar a observa~loclinica do funcionirio ou agente
ou a realizaqlo de exames complementares de diagn6stico
por servigos oficiais especializados;
g) Pronunciar-se sobre situagbes de doenga que devam ser
object0 de delibera~iiopela junta mCdica da Caixa Geral
de Aposenta~bes.
Artigo 7O
.
Acidentes em serviso
S60 cometidas B ADSE as atribuigbes que, no Lmbito da realizaglo de inspec~bese juntas mCdicas em mattria de acidantes em
serviso, cornpetem, no Municipio de Lisboa, aos medicos da Secretaria-Geral do MinistCrio das Fintinsas e As juntas m6dicas dos dife
rentes rninist6rios.
Artigo 8.O
Funcionamento
1 - 0 presidente da junta mCdica providenciari para que seja
assegurado o seu regular funcionamento, promovendo com a devida
oportunidade quer a nomeagiio de suplentes quer a preparaptio
dos procesos e outro expediente a examinar.
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2 -As sessdes da junta s l o reservadas e os seus pareceres tomados por unanimidade ou maioria de votos, s6 tendo validade
quando estiverem presentes todos os seus membros.
3 -Nas situaqdes referidas no artigo 4 . O o presidente tem voto
de qualidade em caso de empate na votaqlo.
Artigo 9 . O
Apresentaqio i junta mddica
1 - 0 s serviqos devem comunicar B secqlo da junta mCdic.1
que funciona na respectiva lrea quais os funcionlrios e agentes
que Ihe deverlo ser presentes e informar estes de que deveriio ser
portadores de relat6rio circunstanciado e actualizado da sua situaqlo
clinica, devidamente documentado com elementos auxiliares de
diagn6stico com interesse para apreciaqlo dessa situago.
2 -As secqdes da junta mCdica, em funglo dos pedidos, farlo
de imediato a convocaqlo dos funcionlrios e agentes atravCs de carla
registada com aviso de recepqlo e com a antecedsncia minima de
cinco dias liteis relativamente B data de realizaqlo da junta mCdica.

Artigo 1 0 . O
Falta de comparEncia i junta mddica
1 - 0 funcionirio ou agente impossibilitado, por motivo de
doenqa, de comparecer no local para onde tiver sido convocado deve
comunicar o facto B secqlo da junta mCdica que o haja convocado, e
serB observado no seu domicilio ou no local onde tiver indicado
estar doente por um dos medicos membros da junta, que elaborari
relat6rio circunstanciado para ser presente B junta mCdica, que
sobre ele deliberarfi.
2 - Qualquer outro impediment0 deve ser comunicado e comprovado por qualquer meio admitido em direito.
3 -A n l o aceitaglo da justificaqlo da falta de comparCncia B
junta m6dica implica a injustificaqlo das faltas dadas.

Artigo 1 l . O
Deliberapgo
1 -A junta mCdica fundamenta os seus pareceres na observaqlo
clinica e no exame dos processos.
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2 - A junta mCdica deve elaborar parecer escrito fundamentado
em relagiio a cada funcionfirio ou agente que lhe seja presente, do
mesmo devendo constar, conforme a situagBo:

a) Se o funcionfirio ou agente se encontra apt0 a regressar
ao servigo;
b) A impossibilidade de regressar ao servi~oe a data em que
deve apresentar-se de novo a exame;
C) Se o funcioildrio ou agente necessita de exames clinicos
complementares;
d) Se a situa~iiodo funciondrio ou agente impde que lhe
sejam atribuidos servi~osinoderados e em que condigdes
devem ser prestados;
e) Se o funcionirio ou agente se encontra incapaz para o
exercicio das suas fungdes mas apt0 para o desempenho
de outras;
f ) Se o funciondrio ou agente, para efeitos do disposto no
artigo 37.O do Decreto-Lei n.O 497188, de 30 de Dezembro,
se encontra fisica e psicofisiologicamente apt0 para o exercicio de fungdes na Administragiio Piiblica;
g) A eventual incapacidade permanente para o servigo, com
recomendagBo ao respectivo servigo sugerindo a apresenta~iio5 junta mCdica da Caixa Geral de Aposentagdes.
3 - 0 s membros que discordarem da deliberagiio votada assinarBo avencidosn, devendo justificar o seu voto por meio de declara~iio
escrita fundamentada.
Artigo 12.O

SituagBes de deficiencia
A junta mCdica, ao pronunciar-se sobre a situagBo de funciondros ou agentes corn deficiencia que, no decurso das suas fun~des,
vCem a sua deficisncia agravar-se, ou de funcionfirios ou agentes
que, por factores supervenientes, ficam deficientes, deverd sempre
ter em considera~iioas especificidades do process0 de reconversiio ou
reclassifica~iioprofissional inerentes As situa~desde deficidncia agravada ou tardia.
Artigo 13.O

Comunicaglo da deliberaglo
0 parecer da junta mCdica deve ser comunicado ao funciondrio
ou agente no pr6prio dia e enviado de imediato ao respectivo servigo.
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Artigo 1 4 . O
Exames requisitados pela junta mBdica
0 s servigos de saiide, quando solicitados pela ADSE, devem
proceder B observagiio clinica e B realizagiio dos exames requisitados
pela junta medics, sem prejuizo do funcionamento normal dos servigos.
Artigo 15."
MBdicos
1 -A junta mCdica pode integrar mCdicos da ADSE ou mCdicos
avengados.
2- Por despacho do Ministro das Finangas seri estabelecido
o limite remuneratbrio mixilno a auferir pelos mCdicos avengados
referidos no niimero anterior.
3 - 0 s medicos avengados seriio compensados das despesas de
deslocag50 que efectuarem para realizagiio de inspecgbes domicilitirias,
quando deslocados para fora do municipio em cuja tirea esteja sediada
a S~C@O
da junta mCdica a que se encontrem afectos, sendo ainda
abonados de ajudas de custo equivalentes Bs atribuidas aos funcionirios e agentes da Administragiio Piiblica com a categoria de
tCcnico superior principal.
Artigo 16."
Apoio adrninistrativo
1 - 0 apoio adininistrativo das secgbes, con1 exclusiio da sediada
em Lisboa, seri assegurado por um funcionirio dos servigos dependentes do representante do Governo na respectiva regiiio administrativa ou por um funciontirio do Governo Civil.
2 -Ao funcionirio referido no niimero anterior seri atribuida
uma gratificagiio de montante a fixar por despacho do Ministro das
Finangas, automaticamente actualizivel em fungiio do aumento mCdio
da tabela geral da fung5o piiblica.
Artigo 17.Encargos
1 - 0 s encargos com o funcionamento da junta mCdica, incluindo os decorrentes do disposto nos artigos 4.0 e 5 . O , na alinea f) do
artigo 6.O, no artigo 7 . O , no n . O 1 do artigo 1 0 . O e nos artigos 14.O, 1 5 . O e
16." do presente diploma, siio suportados pel0 orgamento da ADSE.
2 - 0 s encargos decorrentes da participagiio na junta mddica do
medico assistente pel0 funcionirio ou agente s5o por este suportados.
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3 - 0 s encargos decorrentes da apresentagiio do funcionirio ou
agente h junta m6dica por iniciativa da Administraggo seriio suportados pel0 servigo de que aquele depende, com base na tabela de
ajudas de custo em vigor h data da deslocagiio, sempre que esta se
verifique para fora do municipio em cuja Area estl situado o respectivo local de trabalho.
4- 0 s protocolos referidos no n.O 2 do artigo 1.O estabeleceriio
as normas necess6rias h efectivagiio do reembolso, pelas entidades
interessadas, dos encargos suportados pela ADSE decorrentes da realizagiio de juntas medicas relativamente a funcion6rios e agentes que
lhes sejam submetidos.
Artigo 18P
Disposiq6es finais e transit6rias
1 - 0 s m6dicos que exercem fungBes na Secretaria-Geral do
Ministdrio das Finangas em regime de comissiio de servigo amovivel
podergo ser contratados pela ADSE, mediante autorizagiio do Ministro das Finangas.
h extinglo da junta m6dica existente na Secretaria2-At6
-Geral do MinistCrio das Finangas, esta ultimard os processos em
curso e proceder6 h transferencia dos seus arquivos para a ADSE.
Artigo 19.O
Entrada em vigor

0 presente diploma entra em vigor 30 dias a p b a data da sua
publicag80.
Presidgncia do Conselho de Ministros, 24 de Setembro de
1990. -Anibal Antdnio Cavaco Silva -Lino Dias Miguel - Vnsco
Joaquim Rocha Vieira -Luis Miguel Couceiro Pizarro Beleza - Luis
Francisco Valente de Oliveira -Arlindo Gornes de Carvalho -Josk
Albino da Silva Peneda.
Promulgado em 10 de Novembro de 1990.

0 Presidente da Repfiblica, MARIOSOARES.
Referendado em 16 de Novembro de 1990.

0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.

( D . R., I Strie, n." 276, de 29Nov90.)
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-PORTARIAS

MINISTeRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DAS FINANCAS
Portaria
Considerando que o Ex6rcito tern necessidade urgente de continuar a execu@o de um plano de infra-estruturas para apoio de
diversas unidades e estabelecimentos;
Considerando que o prazo de execu~lode parte dessas obras
abrange os anos de 1990 e 1991;
Tendo em vista as disposi~fiesdo art." 10.O do Dec.-Lei 211179,
de 12 de Julho, com as altera~desde quantitativos introduzidas pel0
Dec.-Lei 227185, de 4 de Julho;
Manda o Governo da RepGblica Portuguesa, pelos Ministros da
Defesa Nacional e das Finan~as,o seguinte:
1.O E autorizada a DirecqHo do Servi~ode Fortifica~Bese obras
do Ex6rcito a celebrar contratos, para a execu~lode diversas obras,
at6 ii importlncia de 620 000 000$00.
2.O 0 s encargos or~amentaisresultantes da execu~Hodo presente
diploma nHo poderiio, em cada ano, exceder as seguintes importbncias:

3 . O A importlncia fixada para 1991 serd acrescida do saldo que
se apurar na execuqHo or~amentaldo ano anterior, tendo em vista
a flexibilidade de pagainento e as condi~fiesque melhor sirvam 0s
interesses da fazenda nacional.
4.O 0 s encargos resultantes da execugiio deste diploma serHo satisfeitos pelas verbas adequadas inscritas e a inscrever no Or~amento
do MinistCrio da Defesa Nacional-ExCrcito, que, para o efeito,
poderiio ser refor~adascom receitas provenientes da aliena~Hode patrim6nio afecto Bs f o r ~ a sarmadas.
5." A or~amentaqiiodas despesas em 1991 serd precedida da
apresenta~lode programa de execu~lo,elaborado de acordo com as
normas definidas pel0 MinistQio das Finan~as,atravts da DirecgHo-Geral da Contabilidade Pdblica.

22-10-90. - 0 Ministro da Defesa Nacional, Joaquim F. Nogueira.
- 0 Ministro das Finan~as,Luis Miguel C. P. Beleza.
(D. R., I1 Strie, n.O 255, de 5Nov90.)
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MlNlST$RIO DA DEFESA NACIONAL

Considerando necessdrio proceder a ligeiros aperfei~oamentosno modelo de chdula militar aprovado pela
Portaria n.O 154/89, de 2 de Marco, por nHo permitir
o pleno e eficiente aproveitamento deste documento devido B sua composi~iiogrdfica:
Manda o Governo, pel0 Ministro da Defesa Nacional, ao abrigo da alinea b) do artigo 3.O do Decreto-

OUTROS AVERBAMENTOS
Verba

(Conlinuo~ao)
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-Lei n.O 463/88, de 15 de Dezembro, que aprovou o
Regulamento da Lei do Serviqo Militar, que seja altei-ado o modelo da ctdula militar aprovado pela Portaria n.O 154/89, de 2 de Marqo, passando a vigorar o
modelo anexo a presente portaria.
Ministbrio da Defesa Nacional.
Assinada em 10 de Outubro de 1990.

0 Ministro da Defesa Nacional, Joaquim Fernando
Nogueira.

OBRIGAC~ESMILITARES

Todos os cidadaos portugueses estilo sujeitos ao smico militar e a0 cumprimento das
obrigachs dele decorrentes desde 1 de Janeiro do ano em que completem 18 anos at6
31 de Dezembro do ano em que perfazem
38 anos de idade.

0 cidadgo, quando convocado para se apresentar no Centro de Classificaq30 e Seleq20,
deve ir munido do bilhete de identidade e da
cCdula militar, bem como do certificado de
habilitac6es academicas e profissionais, ou
outros documentos que possam contribuir
para a sua adequada classificacilo.

MINISTBRIO

DA DEFESA NACIONAL

0 cidadilo classificado apt0 6 convocado
para incorporaq30 por editd afutado durante
a I.' quinzena de Dezembro na junta de freguesia por onde est& recenseado.

0 cidadio na reserva de disponibilidade e licenciamento tem o dever de:
- Dar conhecimento das alteraces de residencia A entidade militar de que depende;
- Comunicar mesma entidade a obten$So de habilitachs literhrias, t6cnicas
e profissionais que correspondem a
aquisicio de conhecimentos corn interesse para as foreas armadas;
- Apresentar-se nos dias, horas e locais
que Ihe sejam legalmente determinados
pela autoridade competente.
0 cidadiio na reserva de disponibilidade pode
ser convocado para efeitos de treino, exerckios ou manobras militares.
0 cidadiio na reserva de disponibiidade e licenciamekito ou na reserva territorial est&sujeito A mobiliza@o militar em caso de exce&o ou de guerra.

(Artigo 3.' do Decreto-Lei n.' 463/88,
de 15 de Dezembro)
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I. IDENTIFICAQ~O

1:

3. CLASIFICACAO
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l
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A l i i o em
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.../. ../...
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(Sclo branco do DRM)
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( D . R . , I ~6de,n.O 256, de 6Nov90.) f '
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IV -DESPACHOS
MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Secretlrio de Estado Adjunto do Ministro
Despacho n." 214/MDN/90

0 Governo tem vindo a prestar especial atenGI0 Bs questdes relativas aos estabelecimentos fabris das f o r ~ a sarmadas (EFFAs) e, em
particular, hquelas que se prendem com a situa~Ioprofissional dos
trabalhadores ao seu servi~o.
Estlo envolvidos nessa problemltica significativo ntimero de
trabalhadores que prestam a sua actividade em servisos, alguns deles
de importincia na capacidade de desempenho da misslo das f o r ~ a s
armadas.
T&m,assim, neste dmbito, sido desenvolvidos estudos de natureza
organizacional, econ6mico-financeira e juridico-laboral relativos aos
EFFAs, apontando para medidas de carlcter estrutural, sem prejuizo
de providCncias de natureza urgente quer quanto i organizaqlo quer
quanto aos trabalhadores ao seu servi~o.
Contemplando realidades diferenciadas, que slo cada um dos
EFFAs, os estudos at6 agora realizados, sem deixarem de frisar tais
diferencia~des, apontam para a possibilidade e convenihcia em
actuar numa 6ptica de reorganizaqlo estrutural adaptada i s perspectivas de evoluglo e, em simultdneo, solucionar, com celeridade e
coer&ncia, situag6es pontuais que se deparam aos estabelecimentos
fabris e aos respectivos trabalhadores.
Estgo, assim, hoje reunidas condi~despara, na base dos estudos
j l elaborados e com o contributo de outros elementos de informalo a coligir, se passar B formaliza~losistemltica e i clarificaglo
do enquadramento juridico, econ6mico-financeiro e administrativo
de cada EFFA e, bem assim, do regime dos respectivos trabalhadores.
Nestes termos, determina-se:
1 - E constituido urn grupo de trabalho com o objectivo de analisar e, eventualmente, completar os estudos tendentes a:
1.1-Redefinir,
quando necesslrio, a estrutura dos estabelecimentos fabris das forgas armadas e o regime dos respectivos trabalhadores;
1.2 -Apresentar projectos de diplomas que definam o enquadramento juridico, econ6mico-financeiro, administrativo e laboral de
cada um dos referidos estabelecimentos;
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1.3 - Dar parecer sobre, ou tomar a iniciativa de propor, medidas que assegurem providCncias intercalares em relaslo a estabelecimentos concretos e ou a trabalhadores da 8rea.
2 - 0 grupo de trabalho integra um representante da Direcqlo-Geral de Pessoal e Infra-Estruturas (DGPIE), que presidirl, devendo
agregar, em funqlo das mat6rias e ou das fases de trabalho, os necesstirios elementos do MinistBrio, bem como um representante de
cada ram0 das forqas armadas.
3 - 0 trabalho do grupo desenvolver-se-8 simultaneamente em
dois planos: diagn6stico de situaglo de cada um dos estabelecimentos
fabris das forqas armadas e identifica~lodos factores de adaptaqlo
dinlmica Bs perspectivas de evoluqlo; medidas intercalares de breve
prazo a tomar no interesse geral dos EFFAs e dos seus trabalhadores
ou para dar soluq8o a situaqdes especificas.
4- Fica a cargo da DGPIE o apoio administrativo de que o
grupo de trabalho necessite.
5 -A
DGPIE solicitarti aos estados-maiores as colaboraqdes
necesstirias ao cumprimento da misdo do grupo de trabalho, podendo,
designadamente, proceder a contactos e suscitar das estruturas interessadas as informaqdes, memorandos ou pareceres preparat6rios de
decisdes intermedias e finais.
15-10-90.-Pelo Ministro da Defesa Nacional, Euge'nio Santos
Ramos, Secretirio de Estado Adjunto do Ministro da Defesa Nacional.
(D. R., I1 SCrie, n.O 271, de 23Nov90.)

Gabinete do Ministro
Despacho nP 218190
TCm sido suscitados ao Governo, pelos sindicatos representativos
dos trabalhadores civis ao serviqo de organismos ligados Bs forqas
armadas, preocupaqdes de natureza laboral, entre as quais se contam
as relativas ao exercicio de direitos sindicais e Bs condiqdes de higiene
e seguranqa nos locais de trabalho.
A Constituiqlo reconhece a liberdade sindical e garante aos trabalhadores o direito de exercicio da actividade sindical. Legislaqlo
diversa regula o exercicio desta actividade em organizaqdes que se
revestem de natureza especifica, designadamente em funqlo da sua
estreita ligaqlo h salvaguarda de interesses fundamentais do Estado
e ao normal funcionamento das instituigdes.
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E igualmente importante que as organizaqdes ligadas ao Estado,
designadamente aquelas que tern por objectivo garantir As forgas armadas o fornecimento de bens e a prestaqIo de serviqos necessirios
ao cumprimento da sua missHo, mantenham a preocupagHo de respeito pelas normas que regulam a matiria de higiene e seguranqa
na trabalho, dando, assim, bom testemunho do cumprimento da lei.
Para dar seguimento hs preocupagdes referidas e facilitar o encontro de solugdes que, proporcionalldo o exercicio de direitos juridicamente protegidos, garantam igualmente o normal funcionamento
daquelas organizagdes e salvaguardem a sua especificidade, mostra-se
conveniente definir os interlocutores que, relativamente a cada conjunto de questdes, intervem na sua clarificagIo e solugiio.
Nestes termos, clarifica-se e determina-se o seguinte:
1 - A implementagIo das normas legais e regulamentares relativas garantia de condigdes de exercicio da actividade sindical nos
estabelecimentos fabris e nos serviqos departamentais das forgas
armadas e, bem assim, das disposiqdes sobre higiene e seguranga no
trabalho, 6 da responsabilidade dos respectivos corpos directivos, sem
prejuizo do exercicio dos poderes de superintendencia ou tutela.
2 - Sempre que a natureza ou a especificidade de departamentos
e estabelecimentos das forqas armadas, ou das suas dependencias,
imponham especiais cuidados ao exercicio das actividades sindicais,
devem os correspondentes corpos directivos, ouvidas as estruturas
sindicais legitimas, providenciar soluqdes alternativas ou complementares para garantir condigdes de exercicio de direitos.
3 - 0 s corpos directivos dos estabelecimentos fabris e dos serviqdes departamentais das forgas armadas envidargo esforgos no
sentido da melhoria das condiqdes de higiene e seguranga nos locais
de trabalho, por forma a dar completa execuglo B respectiva legislaqIo, procedendo, para o efeito, a contactos com as estruturas sindicais legitimamente interessadas.
4-E da cornpetencia da DirecgIo-Geral do Pessoal e Infra-Estruturas, em relaqHo aos estabelecimentos fabris das forqas armadas:
a) Apresentar propostas de linhas de politica de gestgo global
dos trabalhadores civis ao seu serviqo;
b) Apresentar propostas de massa salarial, remuneraqdes, quadros e carreiras, duragiio do trabalho e seguranga social;
C) Conduzir, em representaggo do MinistQio da Defesa Nacional, os processos de audigIo sindical.
v

-

- A

z

'

c

-

x,-

5 -Para efeito de exercicio da cornpetencia a que se reporta o
niimero anterior, os corpos directivos dos estabelecimentos fabris das
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forqas armadas tomam as iniciativas e fazem as propostas que considerem adequadas, as quais siio remetidas aos Estados-Maiores dos
ramos, para coordenaqiio e parecer.
6 - 0 s corpos directivos dos serviqos departamentais e dos estabelecimentos fabris das forgas armadas devem colaborar e prestar
toda a informaqiio que lhes for solicitada pela DirecqBo-Geral do
Pessoal e Infra-Estruturas, no Bmbito das matCrias referidas nos
n.O" a 4.
7 - E da compet&nciados Estados-Maiores dos ramos das forgas
armadas com poderes de direcqBo e superintendgncia sobre os serviqos
departamentais e estabelecimentos fabris das forqas armadas:
a) Coordenar a gestiio e iiliciativas dos departamentos e estabelecimentos e garantir informaqdes necessjrias ao exercicio da compet&nciareferida no 11." 4 e aos trabalhos de
reestruturaq'io em curso;
b) Elaborar proposta referentes, designadamente, a materia
salarial, remuneragdes, quadros e carreiras, duraqHo do
trabalho, higiene e seguranqa no trabalho e seguranqa
social.
19-11-90.-Pelo Ministro da Defesa Nacional, Euggnio Santos
Ramos, Secret6rio de Estado Adjunto do Ministro da Defesa Nacional.
(D. R., I1 SCrie, n.O 276, de 29Nov90.)

-

ESTADO MAIOR DO EXGRCITO
Despacho

n.O

99/90

de 19 de Outubro
Assunto: Concess'io de Condecoraq6es a Oficiais e Sargentos
1. Conforme o Regulamento da Medalha Militar e Decreto-

-Lei n.O 397185, de IlOut, a concessHo das medalhas de ouro,
prata e cobre de comportamento exemplar, de m6rito militar
e D. Afonso Henriques, Patrono do ExQcito, niio depende
apenas dos louvores concedidos, de aushcias de puni~desou
de tempo de serviqo, mas de um conjunto de qualidades que
naquele Regulamento e Decreto-Lei sHo expressas da seguinte
forma:
a. A medalha de our0 de cornportanlento exemplar 6 destinada
a distinguir os militares que servem ao longo da sua carreira
com exemplar conduta moral e disciplinar e comprovado
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espirito de lealdade (Art.O 41." do RMM) e tenham sempre
revelado dotes notdveis de zblo pelo servipo e alto sentido
da virtude, da obedidncia e das regras da disciplina militar
(Art." 42." do RMM).
6. As medalhas de prata e cobre de comportnnzento exemplar
sio destinadas a distinguir os militares que servem ao
longo da sua carreira com exemplar conduta moral e
disciplinar e comprovado espirito de lealdade (Art." 41.O
do RMM).
c. A medalha de mdrito militar destina-se a galardoar os militares que revelem excepcionais qualidades e virtudes militares, pelas quais devem ser especialmente apontadas ao
respeito e h considerasio pdblica e que, durante o servigo
e em todos os actos da sua vida, manifestem dotes de
caracter, espirito de obedibncia e aptidio para bem sewir
nas diferentes circunstlncias, pratiquem em elevado grau
a virtude da lealdade e tenham reveiado qualidades de
abnegaglo e de sacrificio exemplares, mostrando-se sempre dignos de ocupar os postos de maior risco, pela afirmagPo constante de reconhecida coragem moral (Art." 33.0
do RMM).
d. A medalha de D. Afonso Henriques, Patrono do Exdrcito
destina-se a galardoar os militares, militarizados e civis que
no dmbito t6cnico-profissional revelem elevada competdncia, extraordlndrio empenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficibncia,
prestigio e cumprimento da missPo do ExBrcito. (Art." 1."
do Dec-Lei n.O 397185).
2. Hd, portanto que, em cada caso, para a16m da folha de servigos, avaliar se os Oficiais e Sargentos propostos tCm revelado os predicados que o pr6prio Regulamento e Dec.-Lei
n.O 397185 referem.
3. Estas mesmas necessidades haviam j l sido salientadas no
despacho 48/AG/84, de 26Nov84, do Ajudante-General e
nota-circular n.O 7884, de 220ut87, da DSJDIEME.
4. Convindo, por6m, melhor precisar alguns aspectos metodologicos que se prendem com a questPo, na perspectiva de que o
RMM deixa plenarnente em aberto a regulamentapio e instrugio dos processos respeitantes aos militares propostos, com
vista a um juizo definitivo sobre a concessio, ou nPo, das
diversas medalhas.
5. Devem os Directores das Armas e Servigos e Chefes de Servigos pronunciarem-se, de forma firme e inequivoca, afirma-
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tiva ou negativamente, sobre o merecimento do Oficial ou
Sargento proposto, muito especialmente no que se refer L
condip6es gerais estabelecidas para cada tip0 de condecorapzo,
tal como j l o preconizava o Despacho nP 48/AG/84, na
mesma linha, alids, do juizo quc, quando h e compete, B formulado pel0 CSDE.
6. Nestes termos, DETERMINO:

a. Sendo a medalha proposta pelos CmdslRM/ZM/l.a BMI/
IBFE, ou por Oficiais Generais com fungBes efectivas
de Comando e Direcgiio ou, tratando-se de medalha de
comportamento exemplar, proposta por subordinados de
uns e de outros, devem ser os Cmds RM/ZM/l.a BMIIBFE,
ou aqueles Oficiais Generais a solicitar directamente aos
DA/Svg e CheflSvG o parecer a que alude em 5., o qual
acornpanhad o respectivo processo.
b. Tratando-se de medalha requerida pel0 prdprio (comportamento exemplar) ou proposta por Oficiais, que nzo os
referidos na alinea a. de 6., manter-se-l o procedimento anterior no sentido de ser o Director do SJD a solicitar directamente o parecer dos DAISvg dos DA/SVGe ChefISvg.
7. Uma vez intruidos em definitivo os respectivos processos
devem eles ser enviados ao Director do SJD, que logo os apresentard a despacho final, o qual serl comunicado ao proponente, por transcripzo do seu contelido.
8. Fica revogado o Despacho n.O 48/AG/84, de 26Nov84.

0 Chefe do Estado-Maior do Exhrcito, Mdrio Firmino Miguel,
general.

Despacho nP 104190
de 13 de Novembm
Assunto: Fixapiio da Indemnizagiio $I Fazenda Nacional de militares
abatidos, a seu pedido, aos Quadros Permanentes do Ex6rcito
Considerando que nos termos da alinea c) do n." 1 do artigo
184.0, do Estatuto dos Militares das Forpas Armadas (EMFAR), podem
ser abatidos aos QP, mediante o pagamento de indemnizagzo B Fazenda Nacional, os militares que nIo tenham cumprido o tempo
minimo de servipo efectivo, ap6s o ingress0 nos QP, estabelecido
pelos artigos 239.O e 301.O do mesmo Estatuto, desde que o requeiram
e a tanto sejam autorizados;
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Considerando que nos termos do n.O 3 do mesmo artigo, na
fixaqlo daquela indemnizaqlo, devem ser tidos em consideraqlo,
designadamente, a duraqlo e custos dos cursos de formaslo e subsequentes acpdes de qualificaplo e actualizaqlo, na perspectiva de utilizap50 efectiva do militar em funqdes pr6prias do quadro especial e
posto decorrente da formaqlo adquirida;
Torna-se necessdrio proceder ZI regulamenta~lo,em obediencia
aos critBrios mencionados, da forma de cdlculo do montante da
indernnizaqlo h Fazenda Nacional;
Assim, ao abrigo do disposto no n.O 1, alinea c) e n.O 3 do
artigo 184.0 do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90, de
24 de Janeiro, e nos termos da alinea a) do n.O 2 do artigo 57:
da Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro, determino o seguinte:
1. A indemnizaqlo a pagar ZI Fazenda Nacional pel0 militar dos
quadros permanentes do ExQcito abatido ao efectivo, a seu
pedido, antes do cumprimento do tempo minimo de servipo
efectivo, serii valorizada de uma forma inversamente proporcional ao tempo de serviso jd prestado, a p b o ingresso nos
quadros permanentes, sendo a f6rmula de cdlculo:

I =Indemnizaslo a pagar pelo militar.
Tm=Tempo minimo de serviqo efectivo estatutariamente exigido para abate aos quadros permanentes.
Ts =Tempo de serviso efectivo, express0 em anos completos,
prestado pelo militar ap6s o ingresso nos quadros permanentes.
Cf =Custos de formaqlo suportados pel0 ExQcito com os
cursos referidos no n.O 3 do artigo 184P do EMFAR.
2. 0 s custos de formasHo serlo apurados de acordo com a seguinte f6rmula:

em que:
R=Valor de todas as remunerasdes pagas ao militar durante
a frequgncia de cursos de formapIo, promoqlo e especializaplo ou qualificaslo, incluindo os subsidios de f6rias
e de Natal, mas exceptuando prestaqdes sociais.
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S =Montante de todos os suplementos pagos durante a frequencia de cursos de formaptio, promopiio e especializapiio
ou qualificaptio.
A=Verba despendida com a alimentaplio e/ou alojamento
desde que abonado a dinheiro, durante o period0 de durap50 de todos os cursos de formapiio, promoptio e especializaptio ou qualificapiio frequentados pel0 militar.
P =Montante despendido, designadamente, em inscripbes e
propinas, em cursos de especializaplo ou qualificaplio frequentados pel0 militar em organismos, nacionais ou estrangeiros, exteriores ao Exbrcito.
T =Despesas de transporte, para a frequencia de cursos de
especializapiio ou qualificaplio no estrangeiro.
3. Nos valores de R, S, A, P e T incluem-se os custos derivados
da repetipiio de cursos, total ou parcial, por falta de aproveitamento por razbes imputheis ao militar.
4. Este despacho aplica-se a todos os militares dos quadros permanentes do Ex6rcito e entra imediatamente em vigor.

0 Chefe do Estado-Maior do ExBrcito, Mdrio Firmino Miguel,
general.

Despacho nP 108190
de 20 de Novembro

Assunto: Curso de Estado-Maior (CEM).
Considerando que o Curso de Estado-Maior (CEM), tem uma evidente utilidade para o ExCrcito;
Considerando que a experi6ncia colhida aconselha, no entanto,
a que se mantenham as matirias do actual curriculo do Curso;
Considerando a necessidade, face B evolupiio da situaplo international, de aprofundar matkrias constantes do curriculo do Curso
e de introduzir outras;
Considerando a necessidade de desenvolver a doutrina nacional;
DETERMINO, ouvido o Conselho Superior do ExBrcito:
1 . Finalidade

0 CEM tem como finalidade desenvolver as capacidades dos
oficiais superiores das Armas e Servipos oriundos da Academia Militar para o desempenho de funpbes de Estado-Maior
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em Grandes Unidades, nos Departamentos e Comandos da
Organiza~loSuperior do ExCrcito e em Estados-Maiores conjuntos e combinados.
0 CEM C um curso de qualificaslo, com a duraqlo de um
ano lectivo e um semestre, ministrado no Instituto de Altos
Estudos Militares (IAEM).
3. Frequ2ncia do CEM
a. 0 CEM 6 frequentado por Majores ou Capitles das Armas
ou Serviqos, oriundos da Academia Militar.
b. 0 niimero de vagas e a faixa de antiguidades dos oficiais
a indigitar para a frequbncia do CEM em cada ano lectivo
B fixado por Despacho do Chefe do Estado-Maior do Ex&cito (CEME), sob proposta do General Ajudante-General,
ouvido o Departamento de Instruqlo.
c. As nornea~cespara o Curso slo da competbncia do CEME,
sob proposta dos Directores das Armas e Serviqos e recairlo
sobre os oficiais j l habilitados com o Curso Geral de
Comando e Estado-Maior (CGCEM) ou com o Curso de
Promoglo a Oficial Superior (CPOS), de Muito Bom e
Bom, com prioridade para os que obtiveram, no respectivo
curso, classificaqlo mais elevada.

a. 0 CEM B seguido de urn estlgio, com a duraqlo de 6
meses, frequentando no Estado-Maior do Exdrcito (EME).
b. 0 estlgio tem como finalidade proporcionar aos oficiais
a prltica do Serviso de Estado-Maior, em complemento dos
conhecimentos adquiridos no CEM.
5 . Classif icagiio
a. No final do Curso de Estado-Maior B atribuida aos oficiais
alunos uma das seguintes classificaqBes:
-DISTINTO
-APROVADO
REPROVADO
b. No final do est6gio referido em 4., os oficiais estagilrios
slo object0 de apreciaqlo nos termos do sRegulamento de
Avaliaqlo do MCrito dos Militares do ExBrcito~constando,
obrigatoriamente, da respectiva avalia~loum c(juizo ampliativou sobre o desempenho das fun~cesde Estado-Maior
que Ihe coube.

-
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Terminado o estlgio e consoante as necessidades do Ex&cito, os Oficiais, atravks de nomeaqzo por escolha, prestarzo
servi~ode EM por um periodo de 3 (tres) anos no EME,
QG/RM/ZM/l.n BMI/BFE, ou, docente no IAEM ou na AM.
7. Outras Disposipies

a. 0 s oficiais que terminam o CEM com aproveitamento
usam no uniforme a insignia do antecedente aprovada para
o CTEM.
6. 0 s 2 anos correspondentes ao Curso e respectivo estigio
contam, para todos os efeitos, como deslocamento para os
oficiais, cuja GMP nlo seja a de Lisboa.
Durante o estlgio, os oficiais mantern o direito aos abonos
inerentes B frequencia de cursos.
c. A p b o estlgio
(1) 0 Departamento de Pessoal procederl Bs coloca$6es
dos oficiais dentro do espirito do n." 6 do presente
Despacho, tendo em consideraqlo os postos correspondentes hs funq6es a desempenhar e, dentro de cada
posto, a qualifica~iioobtida no CEM.
(2) A prestaqlo do serviqo pel0 periodo de tr&s anos seri
sem prejuizo de deslocamento que venham a competir
aos oficiais e, sempre que apliclvel, contarl, para
todos os efeitos, como uma situa~lode desIocamento.
8. Este Despacho entra imediatamente em vigor, com excepqlo
da d u r a ~ l odo curso e estigio, s6 aplichvel a partir do
CEM 91/92, inclusive.
9. Ficam revogados os meus Despachos n." 11 de 23Jan e 36/89
de 02Mai.

0 Chefe do Estado-Maior do E x h i t o , Mdrio Firmino Miguel,
general.
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MINIST~RIO DA DEFESA NACIONAL
2.' Delegaqao da DirecqBo-Geral da Contabilidade Pirblica

De harmonia corn o disposto na parte final do n.' 2 do artigo 6 . O do Decreto-Lei n.O 46/84, de 4 de Fevereiro, se publica que foram autorizadas pelas entidades competentes as seguintes transferencias de verbas no orcamento de 1990, nos terrnos dos n . O S 2 e 3 do artigo 5.' do mesmo diploma:
Classiflcacdo
Ordnia

Em
Econbmica

Rubricas

Rcloreos

Funcional

Capitulo Divileo

d$io

C6digo

ou

Anulagim

inxrigkr

Alinea

04

Ex6rclto

07

Reputrmento de Flnanpa
01

D.rp.ur ~

01.00.00
01.02.00
2.02.0
2.02.0
2.02.0
2.02.0

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04

2.02.0

01.03.02

01.03.00

02.00.00
02.02.00
2.02.0
2.02.0
2.02.0
04

contos

07

01

02.02.06
02.02.07
02.02.08
02.03.00

2.02.0 02.03.01
2.02.0 02.03.02
2.02.0 02.03.08
04.00.00
04.03.00
2.02.0

04.03.01

n l 8

Despesas com o pessoai:
Abonos variivds ou eventuais:
G r a t i f i c a ~ hvarihveis ou eventuais ................
Horas extraordinexias ..............................
AlimentaHo e alojamento.. ........................
Ajudas de custo.. .................................
Sguranca Social:
Abono de famflia

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

27 800
14 500
50 200 .
41 400

--

13 200

-

Aquisiflo de bens e servi~oscorrentes:
Bens nfio duradouros:
Consumos de secretaria ............................
Material dc transporte - P w .....................
Outros bens nHo duradouros .......................

79 600

-

100 600
112 400

AquisiqHo de services:
Encargos das instalac8es ...........................
ConservacBo de bens ..............................
RepresentacHo dos services .........................

150 400

-

3 100

-

175 700

Transfertncias correntes:
Famflias:
Particulares .......................................
8 500
Total do capitulo 04.............. 388 700

2.' Delegacao da Direc~iio-Geralda Contabilidade PGblica, 12 de Ohtubro de 1990.
Graca Fernandes.

388 700

- 0 Director, JoGo da

(D.R., I SCrie,

n.O

268, de 20Nov90.)
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Com fundamento no n.O 2 do artigo 10.' do Decreto-Lei n.' 105-A/90, de 23 de Marco, e no n.O 1 do artigo 6.' do Decreto-Lei n.O 46/84, de 4 de Fevereiro, se publicam as seguintes alterac6es orqamentais efectuadas nos orcamentos abaixo designados e autorizadas por despachos do Ministro das Financas:
ClassilicaHo
Econdmiu

OrgAnics
capitul~ ~ i v i a o

Em cantos

t;io

Rubricus

CMigo

Anul-

in-

Alfnca

04

Exercito

Cablnete do Cbefc do Estndo-Maior do Exdrcito

01
01.00.00
01.01.00
2.02.0
2.02.0

04

Reforw
ou

Funcional

01.01.01
01.01.1 1

Despesas corn o pessoal:
Remuneractks certas e permanentes:
Pessoal dos quadros ...............................
Subsidios de ftrias e de Natal.. ....................

I

2331
3 ~ 1

-

DtpPrtunento de Pessod

03
01

Ollchir

01.00.00
01.01.00
2.02.0
2.02.0
2.02.0
2.02.0

01.01.01
01.01.06
01.01.08
01.01.11

02

Despesas corn o p e d :
Remunera~tkscertas e permanentes:
Pessoal dos quadros ...............................
Pessoal em qualquer outra situa@o
Reprcsenta@o .....................................
Subsidies de fkrias e de Natal.. ....................

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

Ollalrlr

01.00.00
01.03.00
2.02.0
2.02.0

01.03.06
01.03.08

M

--

549 116
48 199
7 915
99 535

-

dm n n f v r

Despesas corn o pessoal:
Seguranca Social:
Pende resma ................................
Outras despesas da Segurang Social ................

03

-

406 277
104 949

-

8
.
Wl p m l

01.00.00
01.01.00
2.02.0
2.02.0

01.01.01
01.01.06

05

Despesas corn o pessoal:
Remuneracaes certas e permanentes:
Pessoal dos quadros ...............................
Pessoal em qualquer outra situa@o .................
Png.8

01.00.00
01.03.00
2.02.0
2.02.0

01.03.06
01.03.08

IN

304 024
100 000

-

-

rItu.Fio d r n w w a

Despesas corn o pessoal:
Segurang Social:

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

Pens& dc reserva
Outras despesas da Segurang Social ................

195 693
45 051

--

I:

ORDEM

Skrie

DO EXCRCITO N." 11

Mllltares contratados

Despesas com o pessoal:
Remuneragdes certas e permanentes:
Pessoal em qualquer outra situagiio .................
Subsldios de fkrias e de Natal.. ....................
Pesroal lore do renlqo

Despesas com o pessoal:
Seguranca Social:
Outras pens&.

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

Despesas com o pessoal:
Remuneracdes certas e permanentes:
Pessoal dos quadros ...............................
Pessoal alkm dos quadros.. ........................
Subsidios de f6rias e de Natal.. ....................

Despesas com o pessoal:
Rernuneracb certas e permanentes:

....

Pessoal dos quadros ......................... .'.
Pessoal em qualquer outra situaciio .................
P a r t i c i p a ~ he prbmios ............................
Subsidios de fkrias e de Natal.. ....................

Departamento de Inatmflo
Despesas corn o pessoal:
Remuneragdes certas e permanentes:
Pessoal dos quadros ..............
Pessoal em qualquer outra situaciio:
Corpo de alunos .............
Subsidios de f6rias e de Natal..

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

Despesas com o pessoal:
Remuneragdes certas e permanentes:
Pessoal dos quadros ...............................
Subsldios de fkrias e de Natal.. ....................

Despesas com o pessoal:
Remunerag6es certas e permanentes:
Pessoal em qualquer outra situagiio:
lnstruendos ..........................
Subsldios de fkrias e de Natal..

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

Despesas com o pessoal:
Remunerachs certas e permanents:
Pessoal dos quadros ...............................
Subsidios de fkrias e de Natal ......................

339

340

ORDEM DO EXkRClTO N.' 11

1.' SCrie

Despwas corn o paroal:

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

d dos qwdros
Subrldior de fCriar c de Natal.. ....................
P

CW~O
6dohb Mblmor

Despuas corn o parorl:
Ranuneraq6a cator e paaunentes:
Pusoal em qunlquer outm sitwflo:
Vcndmentos dos aspirates a ofidlis milicianor.. .

Despcsaa corn o p*uoal:
Remunerae artrr e permanentea:
P d em qualquer outro situa@o:
Vendmentor dc ~gundos-furriQ

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

hoOl8a dr mwutas

Despesas corn o pemd:
RemunltrW ams c pcmuulentcr:
Pessoal em qualquer outra situaflo:
Contingente m..

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

Direcqiio dos Servicos Gerais do Orcamento da Direqiio-Geral da Contabilidade P$blica, 16 de Outubro de
1990. - A Directora, Maria Helena Duarte Tavares Lopes Pereira.

t
(D.R., I Sdrie, n . O 270, de 22Nov90.1
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0 Chefe do Estado-Maior do Exircito

Ma'rio Firmino Miguel, general

Estl conforme:

Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho, general
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N.? 12/31 DE DEZEMBRO DE 1990

I

-DECRETOS-LEIS

MINISTBRIO DAS FINANCAS
. 393/90
Decreto-Lei n1O
de 11 de Dezembro

0 Decreto-Lei n.O 353-A/89, de 16 de Outubro, estabeleceu as
regras sobre o estatuto remuneratdrio dos funcionirios e agentes
da Administraqlo Piiblica e a estrutura das remuneraqbes base das
carreiras e categorias nele contempladas, desenvolvendo os principios gerais de sallrios e gest5o do pessoal da fung5o piiblica constantes do Decreto-Lei n.O 184189, de 2 de Julho.
Determinado o posicionamento de cada funcionlrio e agente na
nova estrutura salarial de harmonia com as regras do aludido Decreto-Lei n.O 353-A/89, estabeleceu este mesmo diploma um period0
de condicionamento de progressiio, durante o qua1 as regras transit6rias para progress50 nos escaldes descongelados nos termos do
artigo 38.O seriam fixadas por decreto regulamentar.
A anllise efectuada com vista necesslria regulamentaqiio do
descongelamento de escalbes, bem como a experiencia recolhida
da aplicaq5o daquele diploma, revelaram a necessidade de proceder
a ajustamentos ao novo sistema retributive e B clarificaq50 de algumas regras, justificando-se assim a forma legal adoptada para o
presente diploma.
Relativamente Bs regras para progress50 nos escalbes descongelados, que pel0 presente diploma se consagram, teve-se em conta
que o condicionamento da progress50 nos escalbes, fixada no artigo
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38.O do Decreto-Lei n.O 353-A/89, foi determinado pela necessidade
de gradualizar o impacte orqamental decorrente do novo sistema
retributivo.
Acresce que a actual politica econ6mica de contenglo da despesa pdblica, assumida pel0 Governo como uma das medidas fundamentais no control0 da inflacgiio, aliada ao forte encargo orgamental decorrente da integral aplicaglo do NSR a todas as carreiras da Administraglo Pdblica, determinam que seja adoptada uma
soluglo de prudencia, pel0 que as regras que se estabelecem definem apenas o sistema de descongelamento de dois escaldes, a
vigorar at6 Janeiro de 1991.
0 presente diploma salvaguarda a situaglo dos funcion~irios
que obteriam pel0 sistema salarial anterior, no period0 compreendido entre 1 de Outubro de 1989 e 31 de Dezembro de 1989, posiqlo mais vantajosa que a resultante da aplicaglo do NSR se tivessem completado uma diuturnidade ou o m6dulo de tempo necesslrio para a progresslo nas carreiras horizontais em que se encontrassem providos.
Nos termos legais, foi o presente diploma objecto de negocia~ i i ocom as organizaqbes sindicais, beln como foram ouvidos os
6rgIos de govern0 pr6prio das Regides Autdnomas dos Agores e
da Madeira.
Assim:
No dese~~volvimento
do regime juridic0 estabelecido pel0 Decreto-Lei n.O 184189, de 2 de Junho, e no termos da alinea c ) do n.O 1
do artigo 201.O da Constitui~iio,o Governo-decretao-seguinte:
Artigo 1.O - 1 - 0 Bmbito de aplicacZo do presente diploma 6 o
constante do artigo 2.0 do Decreto-Lei n.O 353-A189, de 16 de
Outubro.
2 -0 presente diploma nlo 6 aplichvel Bs carreiras cujo regime
de condicionamento de progresslo seja objecto de decreto-lei especifico, bem como b regulamentadas pelos Decretos-Leis n.OS 519-F2179,
de 29 de Dezembro, 92/90, de 17 de Margo, 376187, de 11 de
Dezembro, e 295-A/90, de 21 de Setembro.
Art. 2.O - 1 Desde 1 de Julho de 1990 ficam descongelados
os dois escaldes seguintes ao escallo de integrasslo de cada funcionlrio ou agente.
2 -A progresslo nos escaldes descongelados faz-se de acordo
com as seguintes regras:

-

a) Subida de um escallo quando a antiguidade na categoria seja igual ou superior a 8 ou a 10 anos, consoante o
escallo inicial da respectiva categoria seja 0 ou 1;
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b) subida de dois escaldes quando a antiguidade na categoria seja igual ou superior a 15 ou 16 anos, consoante o
escaliio inicial da respectiva categoria seja 0 ou 1.
3 -Para efeitos do disposto no niimero anterior, a contagem
de tempo de servipo nos casos das carreiras horizontais e das categorias extintas por agrega~lopel0 Decreto-Lei n.O 353-A189 e legislapiio complementar integra o tempo de serviqo globalmente prestad0 na respectiva carreira.
Art. 3.O- 1 - 0 s funcionhrios e agentes que no periodo de
1 de Outubro de 1989 a 31 de Dezembro de 1989 adquirissem o
direito a uma diuturnidade de acordo com as regras do regime
salarial anterior e que, em consequdncia, viessem a auferir um
vencimento superior ao que resultou da sua integrapiio no novo sistema retributivo subirlo um escallo reportado 21 data em que completariam aquela diuturnidade.
2 - 0 s funcionhrios e agentes detentores de categoria integrada
em carreira horizontal que no periodo indicado no niimero anterior
adquirissem o direito B progresslo nas respectivas carreiras e, em
consequencia, viessem a beneficiar de um vencimento superior ao
que resultou da sua integra~lono novo sistema retributivo subiriio
um escallo, reportado B data em que adiquiriram aquele direito.
Art. 4.O A subida de escaldes a que houver direito por aplicaplo das normas transitdrias estabelecidas nos artigos anteriores niio
poderh exceder, em caso algum, o niimero de escaldes descongelados pel0 presente diploma.
Art. 5." 0 artigo 39.O do Decreto-Lei n.O 353-A/89, de 16 de
Outubro, passa a ter a seguinte redacglo:
Artigo 39.O

[...I
1 -Mantdm-se em vigor os concursos cujos avisos de abertura
se encontrem publicados at6 30 de Setembro de- 1989, observando-se as seguintes regras:
a) 0 s candidatos que tenham sido ou vierem a ser aprovados nesses concursos slo integrados no escaliio para
que transitaram os actuais titulares das categorias a que
se candidataram, com iddnticas diuturnidades;
b) A integrapiio prevista na alinea anterior depende de despacho de nomeaplo ou de despacho de transiplo no caso
de categorias extintas e produz efeitos a partir da data
da sua publicaplo no Didrio da Repriblica.
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2-0
regime consignado no niimero precedente 6 aplic h e l apenas As vagas existentes A data da publicaplo dos
avisos de abertura dos respectivos concursos.
Art. 6.0 Ao artigo 11.O do Decreo-Lei n.O 353-A189 6 aditado
um n.O 4, com a seguinte redacpiio:
4- 0 suplemento abonado aos funciondrios que exerpam
funpdes de secretariado nos termos do n.O 3 do artigo 35." do
Decreto-Lei nP 248185, de 15 de Julho, 6 fixado em 35% do
valor do indice 100 da escala indicidria do regime geral.
Art. 7O
. A alinea d ) do n.O 2 do artigo 38." do Decreto-Lei n.O
353-A189 passa a ter a seguinte redacplo:

d ) 0 escallo 0 vigora at6 31 de Dezembro de 1990, equivalente neste periodo, para todos os efeitos legais, com
exceppiio dos retributivos, ao escaliio 1 das respectivas
categorias.
Art. 8.0 Ao 8." escaliio da carreira de telefonista, prevista no
anexo nW01 ao Decreto-Lei n.O 353-A/89, 6 atribuido o indice 215.
Art. 9." 0 disposto nos artigos 6.", 7.O e 8.O, bem como o
regime constante do artigo 39.O do Decreto-Lei n." 353-A/89, na
redacplo que lhe 6 conferida pel0 presente diploma, slo apliclveis
desde 1 de Outubro de 1989.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 11 de Outubro
de 1990. -AnSbal Antdnio Cavaco Silva -Luis Miguel Couceiro
Pizarro Belaa.
Promulgado em 29 de Novembro de 1990.

0 Presidente da Repliblica, MARIOSOARES.
Referendado em 3 de Dezembro de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cnvaco Silva.

(D.R., I SBrie, n.O 284 de 11Dec90.)
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MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL

de 31 de Dezembro
Nos termos do n.O 2 do artigo 3 . O e do n.O 2 do artigo 16.O do
Decreto-Lei n.O 184189, de 2 de Junho, e em consequ2ncia do reconhecimento de realidades funcionais especificas, foram os militares
dos tres ramos das forgas armadas integrados em corpo especial. 0
seu modelo remunerat6ri0, B semelhanga dos demais corpos espe
ciais, traduz-se na criagIo de solu~Sesretributivas prdprias, sem
prejuizo dos principios gerais estabelecidos.
Por sua vez, o Decreto-Lei nP 57/90, de 14 de Fevereiro, aprovou as normas especificas sobre o sistema retributivo dos militares
dos quadros permanentes e em regime de contrato, bem como a
estrutura das remunera~desbase das respectivas carreiras, tal como
definidas no Estatuto dos Militares das For~asArmadas, aprovado
pel0 Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro.
0 Decreto-Lei n.O 57/90, de 14 de Fevereiro, fixou ainda, em
harmonia com a soluqio geral aprovada para os demais servidores
do Estado, um period0 transit6rio durante o qua1 as regras para
progressio nos escaldes seriam estabelecidas em decreto regulamentar.
A estrutura das carreiras militares e o tempo m6dio de permanencia nos postos nIo 6 compar~vel h antiguidade m6dia dos
funciondrios piiblicos nas respectivas categorias, justificando-se, por
isso, solu~Sesdiferenciadas daquelas que foram encontradas para
os restantes servidores do Estado, tratando-se, assim, com equidade
a particular especificidade dos servidores militares.
Acresce, finalmente, que a experiencia entretanto recolhida revelou a necessidade de proceder a ajustamentos ao regime de integra~ I no
o novo sistema retributivo, determinada por razdes de justiga.
Destacam-se particularmente os casos em que, pel0 inovador sistema, os militares tenham visto prejudicados os seus direitos B aquisiglo de diuturnidades.
Assirn:
No desenvolvimento do regime juridic0 estabelecido pelos Decretos-Leis n.Os 184189 e 57/90, de 2 de Julho e de 14 de Fevereiro,
respectivamente, e nos termos da alinea c) do n? 1 do artigo 201.O
da ConstituigHo, o Governo decreta o seguinte:
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Artigo 1.O
Objecto e h b i t o
1 - 0 presente diploma estabelece o ndmero de anos de serv i ~ opara integraq50 nos escalBes descongelados, ao abrigo da alinea a) do n.O 2 do artigo 24.O do Decreto-Lei n.O 57/90, de 14 de
Fevereiro.
2- 0 disposto no presente decreto-lei aplica-se aos militares
do activo e da reserva abrangidos pelos n.OS 1 do artigo la0,2 e 3
do artigo 14.O e 6 do artigo 15." e pelo artigo 27.O do diploma referid0 no ndmero anterior.
3 -A aplicaqlo aos militares a que se refere o n." 2 do artigo
14.O do Decreto-Lei n.O 57/90, de 14 de Fevereiro, entende-se como
reportada ao posto anterior ao de graduaqlo.
Artigo 2.O
Progress50
I -Desde 1 de Julho de 1990 sIo desbloqueados os dois esca16es seguintes ao escalIo em que cada militar tenha sido integrado.
2-A
progress50 nos dois escaIBes desbloqueados obedece Bs
seguintes regras:

a) Progride urn escal5o o militar que tenha entre cinco e
nove anos de permanbncia no posto;
b) Progride dois escalBes o militar que tenha nove ou mais
anos de permangncia no posto.

-

3 0 tempo de permanBncia no posto 6 contado nos termos
dos artigos 50P e 49.O do Estatuto dos Militares das Forgas Armadas,
aprovado pel0 Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro, nIo sendo
contlvel o tempo em que o militar se encontre fora da efectividade
de servi~o.

Artigo 3.O
Salvaguarda de direitos
1 - 0 s militares que, no period0 de 1 de Outubro a 31 de
Dezembro de 1989, adquirissem o direito a uma diuturnidade, de
acordo corn as regras do regime remuneratdrio anterior, e que, em

1.O
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consequ&ncia, viessem a auferir um vencimento superior ao que
resultou da sua integra~lono novo sistema retributivo, subiriio um
escalfio, reportado B data em que completariam aquela diuturnidade.
2-Durante
o periodo de tempo a que se reporta o congelamento de escalaes, as situa~6esque ponham em causa o equilibrio e equidade internos da estrutura de carreiras e do sistema
retributivo dos militares seriio corrigidas de acorda com normas
ttcnicas a definir em diploma pr6prio.
Artigo 4.O
Limites de progcesdo
1 -A mudan~ade escal6es a que houver direito por aplicaqlo das normas estabelecidas nos artigos anteriores nlo poderd exceder, em caso algum, o quantitativo de dois escalBes seguintes ao
escallo de integra~lo.
2 - A progresslo tem como limite o dltimo escallo do posto
respectivo constante das tabelas anexas ao Decreto-Lei n.O 57/90,
de 14 de Fevereiro.
Artigo 5.O
Aspectos processuais
1 - 0 c~lculodo tempo de permanhcia no posto para efeitos
de progressiio B referido a anos inteiros, seguidos ou interpolados.
2 -Compete aos ramos das for~asarmadas promover a elaboraglo e publica~iiodas listas dos militares que, em 30 de Junho
de 1990 e nos meses subsequentes, satisfa~amos requintes necessC
rios B integra~lonos escal6es desbloqueados.
3 - 0 direito B remunera~lopelos novos escaldes verifica-se
no dia 1 do m6s seguinte ao do preenchimento dos requisitos referidos no n.O 2, dependendo o processamento dos abonos da publicaqfio prevista no mesmo ntimero.
Artigo 6.O
Regularizat$50 de Integra@es
1-0s
militares prestando servi~oem comisslo normal fora
do iimbito das f o r ~ a sarmadas e que, por esse facto, tenham sido
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posicionados, durante o period0 transitbrio, na respectiva estrutura remuneratbria, em escaliio superior ao que lhes competiria na
estrutura em vigor nas f o r ~ a s armadas, seriio posicionados, no
regress0
efectividade de serviso nas f o r ~ a sarmadas, no escalHo
que lhes competiria de acordo com as regras do presente diploma,
tendo direito, quando necessbrio, ao abono de urn complemento
correspondente B diferen~aapurada entre as remunera~des base e
respectivos suplementos de condip50 militar, o qua1 serii absorvido
em futura progressiio ou promoqiio.
2- 0 complemento a que se refere o ncmero anterior 6 considerado no ciilculo dos subsidios de f6rias e de Natal e conta para
os efeitos da alinea a) do nS0 1 do artigo 47.O do Estatuto da Aposenta~a'o.
Artigo 7."
Regime transitdrio das remuneragBes de risco
As gratifica~aesde servi~ode imersiio, serviqo de pCa-quedista,
serviso de mergulhador e de operador de ciimara hipobiirica,
enquanto subordinadas ao regime transitbrio dos suplementos contemplados no artigo 23.O do Decreto-Lei n.O 57/90, de 14 de Fevereiro, mantdm-se como remunera~des abrangidas pela alinea a)
do n.O 1 do artigo 47.O do Estatuto da Aposenta~iio,por efeitos do
disposto no artigo 14.O do Decreto-Lei n." 253-A/79, de 27 de Julho.

Artigo 8.O
Passagem it reforma

A base de ciilculo das pensdes de reforma dos militares abrangidos pel0 calendbrio de transi~iioa que se referem os n.OS 1 e 2 do
artigo 1l.O do Decreto-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, integra o
escal5o de remunera~iiodo respectivo posto a que haveria direito,
de acordo com os mddulos de tempo previstos no n.O2 do artigo
15." do Decreto-Lei n.O 57/90, de 14 de Fevereiro, em fun~iiodo
tempo de permandncia no posto, caso niio se verificasse o condicionamento da progressiio.
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Artigo 9.O
Produffio de efeitos

0 presente diploma produz efeitos desde 1 de Julho de 1990,
sem prejuizo do disposto nos artigos 3.O, 6." e 7.0
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 25 de Outubro
de 1990. -Anibal Antdnio Cavaco Silva -Joaquim Fernando Nogueira -Luis Miguel Couceiro Pizarro Beleza.
Promulgado em 10 de Dezembro de 1990.

0 Presidente da Repdblica, MARIOSOARES.

Referendado em 18 de Dezembro de 1990.
0 Primeiro-Ministro, Anibal Antdnio Cavaco Silva.

(D.R.I SBrie, n.O 300 de 30Dec90.)

I1

-PORTARIAS

MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL
Portaria

n.O

1192/90

de 12 de Dezembro
0 Estatuto dos Militares das For~asArmadas, aprovado pel0
Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro, define os principios gerais
da formaqIo militar, revogando legisla~loque, at6 entlo, regulava
as condi~desde acesso dos cidadlos aptos aos diferentes cursos de
formaqHo para ingress0 nas categorias de oficiais, sargentos ou praGas, no dmbito das obrigapdes militares.
Importa, assim, estabelecer as condi~desde acesso dos cidadHos
aptos aos cursos de formaelo para as diferentes categorias do pessoal militar.
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Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.O 3 do artigo 17.O
do Regulamento da Lei do Servipo Militar:
Manda o Governo, pel0 Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:
1.O 0 acesso dos recrutas aos cursos de formacPo de oficiais.
sargentos ou praqas, subjacentes B prestapgo de serviqo efectivo
normal (SEN) nos diferentes ramos, depende do grau de aptid50
psicofisica revelado e das suas habilitaqdes literarias, ttcnicas, profissionais ou outras consideradas de reconhecido interesse para as
forpas armadas.
2.0 S5o destinados B frequencia do curso de formaq5o de praGas (CFP/SEN) de cada ramo os recrutas que possuam habilitapties
literarias inferiores ao 11.O ano de escolaridade completo.
3.0 S5o destinados B frequencia de curso de formaq5o de sargentos (CFS/SEN) de cada ram0 os recrutas que possuam como
habilitaqdes literlrias o 11.O ano de escolaridade completo ou legalmente equivalente.
4.0 S5o destinados B frequCncia do curso de formap50 de oficiais
(CFO/SEN) de cada ram0 os recrutas que possuam como habilitaq8es literlrias minimas uma licenciatura ou legalmente equivalente.
5.0 Podem tambCm ser destinados aos cursos de formaq5o de
oficiais de cada ram0 os recrutas que possuam habilitaqaes literlrias
compreendidas entre as definidas nos n.Os 3.O e 4.O, ficando dependente do resultado das provas complementares de selecp5o e das
necessidades de incorporaq50 nas respectivas categorias.
6.O As habilitaqaes tCcnicas profissionais ou outras de reconhecido interesse militar e, em especial, as que tenham equivalencia,
estabelecida em diploma legal, a especialidades militares s5o tomadas
em considerap50 no acesso aos cursos de formaqlo previstos nos
nlimeros anteriores.
7.0 Aos centros de classificaplo e selecqgo compete a realizaqlo das provas complementares de selecq5o referidas nos n.OV.O e
5.O deste diploma, de acordo com o definido nos artigos 16.O.e 17.O
do Regulamento da Lei de Serviqo Militar, aprovado pel0 Decreto-Lei n.O 463/88, de 15 de Dezembro.
8.0 A estrutura, organizapgo e funcionamento dos cursos de
formap50 de oficiais, sargentos e praqas do SEN 6 definida por despacho do Chefe do Estado-Maior do ramo respectivo.
Ministdrio da Defesa Nacional.
Assinada em 26 de Novembro de 1990.
0 Ministro da Defesa Nacional, Joaquim Fernando Nogueira.
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MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL
E DA AGRICULTURA,
PESCAS E ALIMENTACAO
Portaria no0'1226190
de 21 cle Dezembro
A fauna cinegttica existente ou sustentgvel constitui um recurso
natural renovhel, cujo patrimdnio 6 do interesse nacional, tendo a
Lei da Caqa instituido regras orientadoras de ordenamento e exploraqiio racional deste recurso.
Com a publicaqiio da Lei n.O 30186, de 27 de Agosto, regulamentada pelo Decreto-Lei n.O 274-A/88, de 3 de Agosto, imp6e-se
estabelecer regras que fixem o exercicio da caqa no interior das
zonas militares, de forma a preservar e desenvolver o patrim6nio
cinegenetic0 nacional, e ainda a respeitar os fins a que estiio afectadas as referidas zonas.
As Areas militares cujas caracteristicas de ordem fisica ou bio16gica permitam a constituiqiio de nlicleos com potencialidades cinegtticas siio consideradas terrenos de regime cinegttico especial,
devendo ser criadas zonas de caqa de acordo com as restriqdes militares e corn uma exploraqiio racional e sustentada dos recursos existentes.
Assim, ao serem instituidas zonas militares de caqa, torna-se
necessfirio processar o ordenamento do seu patrim6nio cinegttico
e a organizaqiio do act0 venat6rio atravts de um diploma prhprio,
atendendo ao disposto no nP 4 do artigo 28.O do Decreto-Lei n.O
274-A/88, que cria e regulamenta para cada Area militar a possibilidade do exercicio da caFa.
Nestes termos:
Manda o Governo, pelos Ministros da Defesa Nacional e da
Agricultura, Pescas e Alimentaqiio, o seguinte:
1.O E aprovado o regulamento do Exercicio da Caqa no Interior das Zonas Militares, cujo texto se publica em anexo B presente
portaria e que dela faz parte integrante.
2." Todos os terrenos do Estado afectos ao Ministtrio da Defesa
Nacional siio considerados terrenos de reserva integral por tempo
indeterminado.
3.0 A presente portaria entra em vigor no dia 1 de Janeiro de
1991.
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Ministerio da Defesa Nacional e da Agricultura, Pescas e Alimentaggo.
Assinada em 4 de Dezembro de 1990.
0 Ministro da Defesa Nacional, Joaquim Fernando Nogueira. Ministro da Agricultura, Pescas e Alimentaggo, Alvaro dos
Santos Amaro, Secretlrio de Estado da Agricultura.

-Pelo

Regulamento do Exercicio da Caga
no Interior de Zonas Militares
Artigo 1 . O
Ambito
As disposigties do presente Regulamento aplicam-se ao exercicio da caqa nos terrenos do dominio pdblico e privado afectos
ao Ministtrio da Defesa Nacional, adiante designados por zonas
militares, nomeadamente as unidades, brggos ou estabelecimentos
militares.
Artigo 2 . O
Reserva integral
1 - 0 s terrenos do dominio piiblico e privado exclusivamente
afectos ao Ministtrio da Defesa Nacional constituem reserva integral de caga por tempo indeterminado, sendo como tal proibido
o exercicio da caqa.
2 Exceptuam-se do disposto no niimero anterior os terrenos
onde forem criadas zonas militares de caga, nos termos do presente
diploma.

-

Artigo 3 . O
ConstituigZio
1 -As zonas militares de caga, adiante designadas por ZMC,
sHo constituidas por iniciativa do chefe do estado-maior (CEN) do
ram0 das forgas armadas a que pertence a zona militar, com relacionamento estabelecido com o comandante, director ou chefe de
unidade, 6rglo ou estabelecimento militar, adiante designado por
comandante militar.
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2 -As ZMC siio constituidas por portaria conjunta dos Ministros da Defesa Nacional e da Agricultura, Pescas e Alimentaqlio, por
proposta do chefe do estado-maior do ramo, ouvido o Conselho
Nacional da Capa e da Conservapiio da Fauna.
3 -As ZMC siio constituidas por tempo indeterminado, em terrenos com aptidiio cinegttica, e destinam-se a proporcionar a exploraqiio racional dos recursos cinegtticos.

Artigo

4.O

Zonas Militares de c a p
As ZMC consideram-se submetidas ao regime cinegttico especial,
nos termos das disposip6es da Lei n.O 30186, de 27 de Agosto, para
efeitos de ordenamento e explorapiio cinegttica, policiamento e fiscalizaqiio da capa e responsabilidade criminal, contra-ordenacional
e civil.
Artigo 5.O
Entidade gestora
1 -AS ZMC siio administradas pelo comandante militar ou pela
entidade em quem este delegar, sendo responsiivel pelo cumprimento
dos planos de ordenamento e explorapiio e das disposipdes legais e
regulamentares apliclveis.
2 -A DGF apoiarfi a entidade gestora quando tal for solicitaad POT esta.

Artigo 6.O
Planos de ordenamento e explora@io
1 - 0 s planos de ordenamento e de explorapiio das ZMC siio
elaborados em conjunto pela DGF e pel0 comandante militar da respectiva firea.
2 - 0 s planos de ordenamento e de explorapiio das ZMC siio
aprovados pela DGF, nos termos do artigo 69.0 do Decreto-Lei
n.O 274A188, de 3 de Agosto.
- 3- -Ap6s a aprova~iiodosplanos siio os mesmos submetidos B
ratificaqiio do CEM do ramo.
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Artigo 7.O
Exercicio da caca
1 -S6 6 permitido o exercicio da caqa nas ZMC:
a) Aos caqadores nacionais residentes nos concelhos onde se
encontra localizada a ZMC, organizados em associaqdes
ou clubes;
6 ) Aos casadores militares organizados em associa~des ou
clubes;
C) Aos caqadores nacionais ou estrangeiros convidados pel0
cornandante militar para efeitos de representaqiio militar.
2 - 0 exercicio da caqa s6 6 permitido aos ca~adoresnacionais
e estrangeiros referidos no nlimero anterior quando titulares de carta

de caqador e demais documentos legalmente exigidos, sem prejuizo
do disposto no artigo 8.O da Lei nP 30186.
3 -Para cada ZMC seriio fixadas as regras do exercicio da
caga aprovadas por despacho do CEM do ramo, que as publicitard
atraves de edital.
4 - Seri fixada anualmente por edital do CEM do ram0 a percentagem de entradas diirias a atribuir a cada um dos grupos mencionados no n."l do presente artigo.
Artigo 8.O
Taxas
1 - 0 exercicio da caga nas ZMC fica sujeito ao pagamento de
taxas pelos caqadores, sendo as receitas resultantes aplicadas na
satisfaqHo dos encargos com a sua administragiio.
2 -As taxas a pagar pel0 exercicio da caGa nas ZMC serHo fixadas por portaria conjunta dos Ministros da Defesa Nacional e da
Agricultura, Pescas e Alimentaqiio, sob proposta do CEM do ramo,
ouvida a DGF.
Artigo 9.O
Guardas florestais auxiliares
1 -A fiscalizaqgo da caqa no interior das ZMC seri efectuada
por guardas florestais auxiliares nomeados pela DGF.
2 -A proposta dos candidatos a guarda florestal auxiliar 6 apresentada pela entidade gestora da respectiva ZMC.
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Artigo 10."
Sinalizaqiio
1 -A sinalizaqlo da ZMC 6 da compet2ncia da entidade gestora,
de acordo com o estabelecido nos diplomas em vigor.
2 -A sinalizaqiio a utilizar na delimitaq5io da ZMC 6 a dos
modelos definidos em anexo ao presente Regulamento, sendo-lhe apliclveis as disposiq6es constantes dos nO
. "O
.
e seguintes da Portaria
n.O 697188, de 17 de Outubro, quanto h sua colocaqlo.
Artigo 11P
Casos omissos
Aos casos omissos no presente Regulamento serl aplicsvel o
disposto na Lei da Caqa, no seu regulamento e demais legislaqlo
apliclvel.

ZOMA MlLlTAR

(D.R. I Strie, n.O 293 de 21Dec90.)
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MINISTER10 DAS FINANCAS

Portaria nP 1231-B/90
de 27 de Dezembro
A Portaria n.O 873/82, de 15 de Setembro, aprovou o modelo
do cartlo para uso de todos os beneficihrios da Direcplo-Geral de
Protecplo Social aos Funcion6rios e Agentes da Administraplo Pliblica
(ADSE) e esse cartlo vem, desde entiio, sendo utilizado.
As condipdes actuais da DirecpPo-Geral no tocante ao n6mero
de beneficihrios e aos tipos de organismos que engloba na sua acplo
aconselham, por razdes vhrias, a que no referido cartlo sejam feitas
alterap6es que o tornem, quer para os servipos, quer para os prestadores de cuidados de salide, mais funcional.
Deste modo:
Manda o Governo, pel0 Ministro das Finanpas, que o cart50 a
que se refere o n.O 1." da Portaria n.O 873182, de 15 de Setembro,
passe a ser o constante do modelo anexo e substitua o actualmente
em vigor a partir da data a fixar por despacho do membro do
Governo competente.
Ministerio das Finanpas.
Assinada em 20 de Dezembro de 1990.
Pelo Ministro das Finanpas, Maria Manuela Dias Ferreira Leite,
Secrethria de Estado do Orpamento.
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Esle cart60 s6 far pmvs w m d a acornpanhado do tilhete de ldentidade do bemfk'irio
w do tnular e quo esM Ilipedo, except0 no caso de descendonlea que dnda n8o dlsponham
de Mlhele de idenlidade, siluagh em que dewrA oer aprerentado o do titular w do seu
'ccwwa.

No peu !xWrio inleresss, dsve o benafk'irio lllubr diligencbr, sob pena de pmcedimenlo
lewl. A Irnedhla devohho dos cartdes do pdprh e seus lamiliires logo que deirem de
ter direilo aos beneflciis conced'dos peh ADSE.
ASSINATURA DO BENEFICIARIO

:-

ASSINATURA DO BENEFlClARlO TITULAR

B
f

(D. R., I SBrie,

n.O

297, de 27Dec90.)
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MINISTBRIO DA DEFESA NACIONAL
E DAS FINANCAS

Portaria n.O 1244190
de 31 de Dezembro

A Portaria n.O 910/90, de 28 de Setembro, estabeleceu que o
valor inicial do fundo de pensdes dos militares das forgas armadas
seria de 12 000 milhdes de escudos.
Podendo existir d~vidasquanto B adequada cobertura das responsabilidades avaliadas no plano tkcnico, financeiro e actuarial
anexo Bquela portaria, torna-se necessirio explicitar que os valores
a realizar pel0 MinistBrio da Defesa Nacional irlo cobrir, sempre
e adequadamente, as responsabilidades actuais e futuras constituidas 21 data da sua avaliaglo.
Sendo o valor das mesmas de 11 868,658 milhdes de escudos,
o valor inicial estabelecido para o fundo de pensdes dos militares
das forgas armadas reporta-se Bquela data, pel0 que os montantes
das entregas parcelares do Ministirio da Defesa Nacional, a concretizar segundo o calendirio j i estabelecido, deverlo ser considerados n60 B data da sua entrega B entidade gestora, mas sim da
avaliaglo das responsabilidades.
Nestes termos:
Manda o Governo, pelos Ministros da Defesa Nacional e das
Finangas, o seguinte:
1.O 0 valor inicial do fundo de pensdes dos militares das
f o r ~ a sarmadas, cujo montante e calendirio de realizaglo se encontram definidos no n.O 2.O da Portaria n.O 910190, de 28 de Setembro, i o valor actual B data de avaliaglo das responsabilidades consignadas no anexo B mesma portaria, ou seja, 1 de Julho de 1991.
2.O 0 s valores a realizar em 1992 e 1993 d-10-80 B data de 30
de Junho de cada ano e o seu montante seri entlo calculado de
mod0 a corresponder ao valor de 3000 milhdes de escudos cada
urn, avaliado B data de 1 de Julho de 1991.
3.0 A taxa a utilizar nos cilculos referidos no artigo 2.O desta
portaria serit a da actualizaglo do indice 100 da grelha salarial do
corpo especial dos militares para o mesmo p.eriodo.

1." SBrie

ORDEM DO EXERCITO N." 12

361

4.0 0 valor da prirneira entrega ~ H Oserl object0 da actualiz a ~ 8 oprevista nos artigos anteriores, sern prejuizo de a respectiva
realizaqiio poder ser concluida at6 15 de Janeiro de 1991.

Minist6rios da Defesa Nacional e das Finanqas.
Assinada em 27 de Dezernbro de 1990.

0 Ministro da Defesa Nacional, Joaquim Fernando Nogueira.
Ministro das Finansas, Carlos Manuel Tavares da Silva,
Secretlrio de Estado do Tesouro.
(D.R. I Skrie, n.O 300, de 31Dec90.)

- Pelo

MINISTER10 DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior do Exercito
Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior do ExCrcito, nos termos da
alinea a) do n." 2 do artigo 57." da Lei 29/82, de 11 de Dezernbro,
publicar a iluminura das Armas da Escola Prltica de Cavalaria cuja
descri~Ho hierildica consta da Portaria de 23 de Julho de 1987,
publicada na Ordem do ExCrcito n.0 9, 1." SCrie, ptigina 560 e 561.
MinistCrio da Defesa Nacional, 10 de Janeiro de 1990. - 0 Chefe
do Estado-Maior do Exbrcito, Mhio Firmino Miguel, general.
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ARMAS D A ESCOLA PRATICA DE CAVALARIA

(Anexo 6 Portaria

do EME,

lO/an90.)
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-DESPACHOS

Despacho

n.O

119/90

de 13 de Dezembro

Assunto: Estdgio de Promoglo a Sargento Ajudante (EPSA).
Considerando que:
1. 0 Estatuto dos Militares das Forgas Armadas estabelece como
condiglo especial de promoglo ao posto de Sargento Ajudante a frequencia, com o aproveitamento, de um Estdgio que
terd inicio no ano lectivo de 1991/92 (DL 34-A/90, Art." 320.O
do EMFAR).
2. 0 s Cargos e Fungdes do Sargento Ajudante, nos terrnos do
Art.O 317." do EMFAR siio:

-Adjunto de comandante de subunidade ou 6rglo de escaliio
companhia para assuntos relacionados com a administraglo
e escritura~lo, exercicio de actividades gerais de servigo
interno e desempenho de fun~des,no Bmbito da instru~lo
especializada, nos 6rgiios ticnicos, tdcticos e adrninistrativo-logisticos de escaliio batalhlo, equivalente ou superior
e nos servi~osticnicos respectivos.
DETERMINO:
1. 0 ESTAGIO DE PROMOCAO A SARGENTO-AJUDANTE
(EPSA) serd dividido em 2 Partes:

a) 1." Parte - (Parte Geral) - a rninistrar na ESE.
b) 2." Parte - (Parte Especial) - a ministrar nas Escolas Prdticas das r.espectivas Armas e Servigos.
2. Siio nomeados para a frequcncia do EPSA os Primeiros Sargentos das Armas e Servigos nas condigdes do antecedente estabelecidas para o curso de promogiio a Sargento Ajudante.
3. A finalidade da 1." Parte do EPSA 6 garantir aos l.OS Sargentos, independentemente da Arma ou Servigo, a aquisigiio dos
conhecimentos necessdrios ao exercicio das funqdes que competem aos Sargentos Ajudantes, como Adjuntos dos comandos
de Companhia ou escaliio equivalente e habilitd-10s com os
conhecimentos gerais sobre a estrutura e funcionamento dos
Estados Maiores.
4. A estrutura, disciplinas, carga hordria e coeficientes de classificaglo da 1." Parte do EPSA slo os constantes do Anexo.
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5. A finalidade, estrutura, disciplinas, carga horilria e coeficientes
de classifica@io da 2." Parte do EPSA seriio object0 de proposta
a apresentar pelas respectivas Armas e Serviqos para aprova~iio
do General DDI at6 31Mar91.
6. 0 DI/EME elabora as Normas de Frequcncia e Classificaqiio
do EPSA a aprovar pel0 General DDI.
0 Chefe do Estado-Maior do Exercito, Ma'rio Firmino Miguel,
general.

Anexo ao Despacho neo 119/90 do Gen. CEME de 13Dec90
(Estrutura, disciplinas, carga horlria e coeficientes de classifica~iio
do Estlgio de PromoqHo a Sargento-ajudante- l.n Parte)
GRUPO

/

1

AREA/DISCIPLINA

HORAS

COEFICIENTE

22

1

-I

Horas

22
5,7

B1 OrganizaqHo Miiltar e Tecnica de EM
B2 Escrituraqlo Militar
B3 GestHo Financeira e Intendencia
B4 Legislapiio Militar
B5 Inforrnitica

.-

C1
C2
C3
C4

3
3
3
3

2

Horas

I

Treino Fisico Militar
Exercicios
Etica Militar
Visitas de Estudo

(a)

(b)

-

-

Horas

76
19,8

-

Dl ApresentapHo e Encerramento
D2

14
49

A Disposiqlo do Comando
Horas

i

I

TOTAL

/

Horas

I

NOTA: DURACAO - 11 Sernanas (55 dias(a) De acordo corn o REFE
(b) Sem caricter classificativo

1

63

T

385

I

7H/dia)

-
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Despacho ne0 121/90
de 17 de Dezembro

Assunto: AlteraqBo ao Regulamento de Frequbncia e Classificaqlo
do Curso de Promoqlo a Capit50 (CPC).
0 Regulamento do CPC em vigor, foi aprovado em llDec86.
No programa do CPC, a partir de 1988, foi introduzida a
matdria Preparaqiio Linguistica (Inglbs), B qua1 n5o foi atribuida
qualquer pontua@io.
0 ensino da lingua inglesa no CPC passou a ser obrigat6rio e
sujeito a classificaqiio, de acordo com a tabela classificativa publicada para o efeito.
Com a introduq50 daquela matdria, na instruqlo do CPC,
haverd que ajustar as pontuaqbes do Anexo A, do Regulamento.
Por outro lado, existem no programa do CPC, blocos de matdrias
que s5o fundamentais e preponderantes na preparaq50 dos oficiais-alunos, e que justificam, nSio s6 um pequeno ajustamento das pontuagbes, mas igualmente a altera~gode alguns artigos, respeitantes
ao aproveitamento no curso.
Assim, DETERMINO:
a) A inclus5o no Grupo C-FormaqHo
Complementar, da
matdria C5 -PreparaqSio Linguistica (Inglbs), com a pontuaqiio mlxima de 30 pontos.
b) Que as pontuaq6es mdximas de cada matCria do curso,
sejam as constantes do novo Anexo A, do Regulamento,
conforme o modelo anexo ao presente Despacho.
C) Que o Art.O 8.O do Regulamento tenha a seguinte redacg50:
Artigo 8P
0 aproveitamento final do CPC exige que o oficial-aluno obtenha:
1. Classificaq5o final igual ou superior a 10 (dez) valores.
2. Classificaq50 igual ou superior a 10 (dez), em cada um dos
seguintes Sub-Grupos de matdrias:
B1 -Acqlo de Comando e Estado Maior.
B3 -Tkcnica, Tdctica e Logistica da Arma e Serviqo.
3. No minimo, o nivel de proficibncia linguistica aprovado para
o curso.
d) Que o n.O 1 do Art.O 9.O passe a ter a seguinte redacqiio:
A reprovaq50 verificar-se-8 quando n5o for satisfeita qualquer
das condiq6es descritas no art.O 8.0.
0 Chefe do Estado-Maior do Exbrcito, Mdrio Firmino Miguel,
general.
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ANEXO ( A 0 REGULAMENTO DE FREQUENCIA
E CLASSIFICACAO DO CPC)
PONTUACAO MAXIMA DE CADA MATERIA DO CURS0
-

1

2

GRUPO

MATERIAS

0
1
4

uel

4 2
58

2r+

00

5s

.a < w

54
g

$
r+
d
4

--

3

4

PONT. MAX.

PERCENT.

50
50
90

15%

.

A 1-Comando
A 2 OrganizaqHo e GestLo
A 3 - Tbctica e Logisticas Gerais

-

-

A 4 - Hist6ria e EstratCgia

B 1 -AcqHo de CMD e Em
B 2- OrganizaqHo Militar e das Unidades da Arma/Sewiqo
B 3 TBcnica, Tdctica e Logistics da
ArmafServiqo
B 4 Controlo e Arbitragcm
B 5 Exercicios de PC

-

-

C 1 -MCtodos

220
80
500
40
40

e TCcnicas de InstruqLo

-Administraqio de Sub-Unidades
3O W C 3 Visitas e Confersncias
0<2
4
Treino Fisico-Militar (1)
C
55
C
5
PreparaqHo Linguistics (InglCs)
& 50
0 C 6 - Esthgios
C 2

rn

D 1

70%
Total =880 Pt

60
80

-

15%

20
30

-

Total= 190 Pt

-

-Diversos

~ r iD 2 -Tempo

Total = 190 Pt

de Reserva

a

-1 260 Pt

PontuaqHo Mdxima do CPC

(1) Pontua~Ho Independente das PAF-

Controlo 3
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Despacho n . O 132190
de 26 de Dezembro

Assunto: Distintivo do Curso de Estado-Maior.
Aprovo o Distintivo do Curso de Estado-Maior, cuja reprodulo consta da gravura anexa e com a descri~loseguinte:
-Escudo em esmalte azul escuro perfilado de ouro, com 3,l cm
de altura e 2,65 cm de largura; urn dculo e uma espada, corn
os copos voltados para baixo, passados em aspa e brocante;
uma coroa constituida por um ram0 dz louro frutado ii dextra e
um ram0 de carvalho landado B sinistra, tudo de our0 em relevo.

0 Chefe do Estado-Maior do ExQcito, Ma'rio Firmino Miguel,
general.

ORDEM DO EXERCITO N." 12

370

1.' SBrie

Diregio do Serviqo de Pessoal
Desp. 19/DSP/90/GT. -Ao abrigo das disposigdes dos Decs.-Leis 48 059 e 949176 respectivamente de 23-11-67 e de 31-12, e do
Desp. 20189, de 3-3, do general CEME, e, ainda, da faculdade concedida no n." 2 do despacho do general ajudante-general de 10-10-90,
publicado no DR, 2.;1,252, de 31-10-90, subdelego no coronel de infantaria NM 51398811, Jose Medina Ramos, subdirector do Servi~o
de Pessoal, a compet6ncia que me foi atribuida para a prPtica de
todos os actos respeitantes aos assuntos a seguir discriminados:
1 Obtenglo de pessoal -homologaglo das listas providrias,
definitivas e finais dos concursos de admisslo do QPCE.
2 -Movimentos de pessoal -nomeaglo, colocaglo, transferencia e diligencia de pessoal militarizado e do pessoal civil at6 encarregado de sector e terceiro-oficial administrativo ou equivalente,
inclusivt, com excepglo de tdcnicos superiores, consultores cientificos e pedag6gicos, direcglo de estabelecimentos de ensino e professores de ensino superior.
3 - Promogbes e graduagbes:
a) Promogdes de pessoal militarizado e civil at6 encarregado
de sector e terceiro-oiicial administrativo ou equivalente,
inclusiv6, excepto t6cnicos superiores e professores de
ensino superior;
b) Homologaglo das listas providrias, definitivas e finais dos
concursos de promoglo de pessoal militarizado e civil.

-

4 -Mudan~asde situaglo:
a) Mudanga de situaglo de pessoal civil e militarizado;
b) Homologaglo dos pareceres da JHI respeitantes a praCas;
C ) Homologaglo dos pareceres das juntas de pessoal deficiente
fisico.
5 - Licengas e autorizagdes:
a) Licengas a pessoal civil;
b) Licenga ilirnitada a pessoal militarizado.
6 -Diversos:
a) Cartas patentes, excepto de oficiais generais;
b) Diplomas de encarte de sargentos;
C ) Homologaglo de classificaglo de servigo de pessoal civil
e militarizado.
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Desp. 20/DSP/90/GT.-Ao
abrigo das disposiqbes dos Decs.-Leis 48 059 e 949176 respectivamente de 23-11-67 e de 31-12, e do
Desp. 20189, de 3-3, do general CEME, e, ainda, da faculdade concedida no n.O 2 do despacho do general ajudante-general de 10-10-90,
publicado no DR, 2.", 252, de 31-10-90, subdelego no coronel de artilharia NM 50568011, Jolo Carlos Rodrigues de Oliveira, chefe da
Repartiglo de Oficiais desta DSP, a competdncia que me foi atribuida para a priitica de todos os actos respeitantes aos mesmos
assuntos a seguir discriminados:
1 - Obtenslo de pessoal - contrataglo de oficiais de complement~ e, bein assim, a sua renovas50 e desistdncia antes do
prazo estabelecido.
2 -Movimentos de pessoal:
a) Colocaslo, transferdncia e diligdncia dos oficiais de complement~, desde que n60 haja determinaglo especial em
contrlrio;
b) Trocas para efeitos de colocaslo e prorrogaglo de deslocamento aos oficiais de complemento;
C) Pedidos de demora na apresentaslo de oficiais de complement~.
3 - Promoqbes -de oficiais de complemento.
4 -Mudansas de situaslo:
a) Homologaglo dos pareceres da JHI, excepto de oficiais
generais que nlo envolvam mudanga de situaqlo;
b) Autorizag50 para apresenta~lo ii JHI.
5 - Pessoal na reserva e na disponibilidade:
a) Requerimentos de oficiais, excepto oficiais generais, na
situaglo de reserva para desistirem da continuidade na
efectividade de servigo antes do tempo do prazo concedido;
b) Transferdncia de obrigagbes militares de oficiais na disponibilidade.
6 -Averbamentos e matricula:
a) Averbamento de cursos, de estiigios e de especialidades
normalizadas;
b) Averbamento de escolas de recrutas e de aumentos de
tempo de serviso;
c) Averbamento e rectifica~bes respeitantes a filhos, a
mudanga de nome e de estado.
7 -Diversos:
a) Assuntos relativos a auxiliados da ATFA;
b) Requerimento solicitando certificados ou declaragbes,
excepto no que respeita a oficiais generais;
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c) Autorizaglo para matricula em cursos civis a oficiais at6

ao posto de capitlo, inclusiv6, sem prejuizo para o servigo
nem dispendio para a FN.
Desp. 21/DSP/90/GT. -Ao abrigo das disposig6es dos Decs.-Leis 48 059 e 949176 respectivamente de 23-11-67 e de 31-12, e do
Desp. 20189, de 3-3, do general CEME, e, ainda, da faculdade concedida no n.O 2 do despacho do general ajudante-general de 10-10-90,
publicado no DR, 2.", 252, de 31-10-90, subdelego no coronel de
artilharia NM 51869811, Joaquim Pires Antunes Rapoula, chefe
da Repartiglo de Sargentos desta DSP, a cornpetencia que me foi
atribuida para a prltica de todos os actos respeitantes aos mesmos
assuntos a seguir discriminados:
1 - Obtenglo de pessoal contrataglo de sargentos de complement~ e, bem assim, a sua renovagiio e desistencia antes do
prazo estabelecido.
2 -Movimentos de pessoal:
a) Colocaglo, transferencia e diligCncia at6 ao posto de sargento-chefe, inclusive, desde que nlo haja determinaglo
especial em contrlrio;
b) Trocas, para efeitos de colocaglo e prorrogaqho de deslocamento aos sargentos at6 ao posto de sargento-chefe,
inclusiv6;
C) Oferecimentos para efeitos de colocagfio e autorizagiio para
mudanga de GMP, at6 ao posto de sargento-chefe, inclusiv6;
d) Pedidos de demora na apresentaglo de sargentos de complement~.
3 - Promogbes - at6 ao posto de sargento-ajudante, inclusiv6;
4 -Mudangas de situagiio:
a) HomologagSio dos pareceres da JHI, que nlo envolvam
mudanga de situaglo;
b) Autorizaglo para apresentagiio B JHI.
5 - Pessoal na reserva e na disponibilidade:
a) Requerimentos de sargentos, na situaglo de reserva, para
continuarem na efectividade de servigo, de acordo cam
as normas em vigor, ou para disistirem da continuidade
na efectividade de servigo antes do termo do prazo concedido;
b) Tranferencia de obrigagbes militares de sargentos na disponibilidade.
6 -Averbamentos e matricula:
a) Averbamento de cursos, de estigios e de especialidades
normalizadas;

-
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b) Averbamento e rectificaqdes respeitantes a filhos, a
mudanqa de nome e de estado.
7 -Diversos:
a) Assuntos relativos a sargentos e auxiliados da ATFA;
b) Requerimento de sargentos solicitando certificados ou declaraqdes;
c) AutorizaqBo a sargentos para a matricula em cursos civis,
sem prejuizo para o serviqo nem dispsndio para a FN.
Desp. 22lDSPl901GT. -Ao abrigo das disposiqdes dos Decs.-Leis 48 059 e 949176 respectivamente de 23-11-67 e de 31-12, e do
Desp. 67/90, de 17-5 do general chefe do Estado-Maior do
Exercito, e ainda da faculdade concedida no n.O 2 do despacho do
general ajudante-general de 10-10-90, publicado no DR, 2.0, 252, de
31-10-90, subdelego no coronel de artilharia NM 51370811, Luis
Filipe Godinho Bilro, chefe da Repartiqlo de Recrutamento desta
DSP, a compet&ncia que me foi atribuida para a prfitica de todos
os actos constantes da al. a) do n.Ol do art. 14.O do Regulamento
de Amparos, aprovado pela portaria 94/90, de 8-2, para decidir
sobre os processos de amparo respeitantes aos cidadlos aptos para
o serviqo militar 1160 alistados.
Desp. 23/DSP/90/GT. -Ao abrigo das disposiqdes dos Decs.-Leis 48 059 e 949176 respectivamente de 23-11-67 e de 31-12,
e do Desp. 20189, de 3-3 do general CEME, e ainda da faculdade
concedida no n.O 2 do despacho do general ajudante-general de
10-10-90, publicado no DR, 2.", 252, de 31-10-90, subdelego no coronel de infantaria NM 51402511, Carlos Alberto Pereira Tavares
Correia, chefe da RepartiqBo de Pessoal Civil desta DSP, a competgncia que me foi atribuida para a prfitica de todos os actos respeitantes aos assuntos a seguir discriminados:
1 - Obtenqlo de pessoal- accionamento dos concursos para
admissgo de pessoal civil, corn excepqlo da homologaqlo das listas
e da admisslo.
2 -Movimento do pessoal -colocaqlo, transfersncia de pessoal
civil at6 terceiro-oficial ou equivalente, inclusiv6, e de pessoal militarizado at6 especiailista auxiliar de 1 inclusiv6.
3 - Promoqdes:
a) De pessoal civil at6 terceiro-oficial ou equivalente, inclusiv6;
b) De pessoal militarizado at6 especialista auxiliar de l . a ,
inclusiv6;
C) Accionamento dos concursos de promoqlo de pessoal civil
e militarizado, com excepqlo de autorizaqlo da abertura
e da homologaqlo das listas.
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4 -Mudanqas de situaqio:
a) HomologaqBo dos pareceres da JHI, respeitantes a pessoal
civil e militarizado, que nIo envolvam mudanqa de situaqlo;
b) AutorizaqBo para apresentaqgo h JHI de pessoal civil e
rnilitarizado.
5 -Averbamentos e matricula:
a) Averbamentos de cursos e de estlgios a pessoal civil e
militarizado;
b) Averbamentos e rectificaqces respeitantes a filhos, a
mudansa de nome e de estado.
6 - Diversos -requerimentos solicitando certificados ou declara~des.
Desp. 24/DSP/90/GT. -Ao abrigo das disposiqdes dos Dew-Leis 48 059 e 949176 respectivalnente de 23-11-67 e de 31-12,
e do Desp. 20189, de 3-3, do general CEME, e ainda da faculdade
concedida no n." 2 do despacho do general ajudante-general de
10-10-90, publicado no DR, 2.*, 252, de 31-10-90, subdelego no coronel de infantaria NM 51246911, Jose Pedro Mendes Franco do
Carmo, chefe da RepartiqBo Geral desta DSP, a compet&ncia que
me foi atribuida para a pritica de todos os actos respeitantes aos
assuntos a seguir discriminados:
1 - Graduaqdes -graduaqBo de militares na situaqBo de
reforma extraordinlria at6 ao posto de sargento-ajudante, inclusiv6.
2 -Averbamentos -averbamentos nos processos dos militares
e do pessoal militarizado na situaqIo de reforma.
3 -Diversos:
a) Bilhetes de identidade, excepto de oficiais generais;
b) Credenciais, excepto de oficiais generais;
c) Cartdes de identificaqzo;
d) AutorizaqIo para apresentaqBo 5 JHI de deficientes fisicos,
para atribuiqHo ou modificaqIo da percentagem de invalidez;
e) Requerimentos solicitando certificados ou declara~des,
excepto no que respeita a oficiais generais.

-

31-10-90. - 0 Director do Serviqo de Pessoal, Jorge Alberto
Gabriel Teixeira, brigadeiro.

(D.R. I1 SBrie, nP 278, de 3Dec90.)
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0 Chefe do Estado-Maior do Ex6rcito

Mdrio Firmino Miguel, general
Esti conforme:
0 Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, general
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