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Artigo 1.• Os serviços da Direcção Geral da Secreta.ria do Congresso da República distribuem-se pelos seguintes organismos :
Primeira Repartição;
Segunda -Reparti~ão ;
.
Taquigrafia;
Superintendência: do Palácio do Congresso.
Art. 2. 0 Todos os serviços a que se r~fere o artigo
antocodonto são superintendidos por um dit~ctor gol'al·.
Art. 3. 0 A primeira Repartição subdivide--se em t rCs
secções:
a) Serviços legislatiYos da Câmara dos Deputados; ..
;
Serviços legislatiYos do Senado ;
"·
, · c) Contabilidade.
·
·
Art. 4. • 1 \ segunda ReJ>art!çit? competem ·o'S servt~
·ços:
a) D o rodacç1lo .da Câmara dos Deputados e dó Sónado;·
·
b) Da biblioteca;
- c) Dó arquivo e estatística;
- d } Da. portaria.
§ único. Os serviços de arquivo e estatística. e dn portaria estão directamf\nte subordmados à biblioteca.
Art. 5. 0 A taquigrafia subdh·ide-se em~ ·
a} S<>cçll.o da taquigrafia da.· Câmara dos Deputados;
b) Secção da taquigrafia do Sen.ado;
c) Aula da taquigrafia.
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§ único. Estes serviços ficam directamente subordinados
à Direcção Geral.
Art. 6. 0 A superintendência do Palácio do Congresso
ó exercida pelo director geral, nos termos do artigo 5. 0
do decreto de 18 do Julho do 1911.
§ único. Para a execução das funções dependentes da
superintendência do Palácio do Congresso haverá um almoxarilo com a gradua~ào de s<>gundo oficial o directamente subordinado ao superintendente.
Primeira Repartl9âo
1.• Secçllu
Serviços legislativos da Câmara dos Deputados

Art. 7. ° Compete à 1." secção :
1. 0 Entrada, por extracto, de todas as propostas do
Govêrno, projectos do lei dos Deputados o pareceres
de comissões, com a designa~ão do destino que estas
propostas, projectos e pareceres tiverem; nota dos decretos, regulamentos, instruçõ~s o outras providências
1mblicadas pelo Poder Executivo para execução das leis
om que as mesmas propostas ou projectos hajam sido
convertidos; entrada dos projectos enviados pelo Senado
o organização minuciosa dos processos das diversas propostas ou projectos do lei;
2. 0 Entrada, por extracto, de petições, representações
o requerimentos, tanto colectivos como individuais, com
designação de nomes, data de entrada e assunto, e com
indicação do que a seu respeito houver sido deliberado ;
3. 0 Entrada, por extracto, de toda a correspondência
recebida;
4. 0 Extracto o cópia dos documentos que devem ser
insertos no Diário das Sessões e na acta;
5. 0 Escrituração do registo politico da Câmara;
6. 0 Revisão de documentos, para devoluçll.o daqueles
que pertencerem aos Ministérios ou a outras Repartições, devendo para êste fim oficiar-se a qualquer membro da Câmara que tenha em seu poder documentos
nestas circunstâncias, convidando-o a restituí-los para
-serem enviados às entidades a que pertençam;
7. 0 Publica~ão, no Diário do Governo, do movimento
dos proiectos e propostas de lei de cada sessão legislativa;

ó
8. 0 Registo de todos os trabalhos relativos às olei~l>es
dos membros da 1\Iesa e sua constitul~ão e à eleição ou
nomeação e constituição de comissões ;
9. 0 Elabora~ão de índices de todas as propostas ou
projectos do lei apresentados à Câmara, sendo uns formulados pelo objecto dêles e outros pela proveniência do
Senado ou pelo nome do Deputado apresentante;
10.o Remessa às comissões das propostas ou projecto~>
de lei, requerimentos, representações, peti~ões e escrituração dos respectivos livros ;
11. 0 Remessa para a Imprensa Nacional de requisições para a publicação do originais na fOlha oficial, impressão do pareceres o de outros documentos que digam
respeito a serviços legislativos ;
12. o Organização da ordem do dia para uso da ~1esa,
sua expedição aos membros do Govêrno e inscrição nos
quadros para conhecimento dos Deputados;
13.° Colecção o remessa de pareceres, emendas, aditamentos, alterações e outros documentos para a última
redacção;
14. 0 Organização do autógrafo$, em duplicado, um
para ser levado à assinatura do Presidente da República
e o outro para ficar devidamente arquivado no Congresso;
15. 0 Expedição de requerimentos dos Deputados o escrituração dos livros respectivos para uso da Mesa o
da secretaria, com indicação da data da expedição, da
instância, quando a houYer, o da satisfação do pe•
dido;
16. 0 Escritura~ào dos livros das interpela~l>es para
uso da ~Iesa e da secretaria, com o resumo do assunto
que versam, nome dos Deputados que as anunciaram, dos
inscritos para usar da palavra, indica~ão do dia da participa~ão aos respectivos :Ministros, da sessão om quo
ôlos se deraro por habilitados para responder e da sessão
fixada para a sua realizaçll.o;
·
17.° Correspondência sôbre matéria legi slatiYa o diversa;
18. 0 Registo do toda a correspondência expedida, c
bem assim das deputa~ões nomeadas pela .Mesa e das
convocações de comissões ;
19. 0 Apuramento, no intervalo parlamentar, dos documentos que têm de ser presentes à. Câmara na sessão
legislativa imediata e dos que devem ser arquivados por
se referirem a negócios findos ;
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. 20. 0 Escritura~ilo do livro de decrotos de nomea~ll.o
de Ministros, registo de convoca~ões, adiamentos e prorrogações do traba.lhos parlamentaros;
: 21." Organização das listas dos nomos dos Deputados
com designa~llo dos círculos por onde foram eleitos e
outras com indica~lio dos círculos o moradas ;
22. 0 Elabora~ão de circulares e avisos aos Deputados
o à.s diferentes comissões e deputa~ões;
23." Registo geral, por legislaturas e por sessões legislativas, de todas as leis aprovadas na Câmara e pro-mulgadas pela Prosidência da República, segundo a sua
ordem cronológica, com indica~ão da sua publicação no

cunstâncias, convidando-o a restituí-los para serem ·enviados às entidades a que pertençam ;
.- J •0 Pubijcação, no Diário ·do Govêrno, do movimento
elos projectos e propostas d~ lei de cada sessão legisllf·
-tlvà;
· 8.~ Registo de todos os trabalhos relath·os às eleições
doa membros da .Mesa e sua. cónstitu1çl1ó o à eloiç!i.o ou
nomea.ç110'e constitul~lio do comissões;
9. 0 Elaboração de Íll~ces d&l todos ~s pr<1jectos de lei.
apresentados ao Senad~ ,l'l!én~o , uns formulados pei<>
objecto dêles, o outlTos Iicl.à proveniência da Câmara dos
Deputados, ou pelo nome: d:o. Senadoi· apresentante; · •
10. 0 Remessa às comissões dós projectos de lei, reque-rimentos, representações e petições e escrituração dos
·livros respectivos;
,
11.0 Remessa para a Imprensa Nacional de requisições para a publica~ão do originais na fOlha oficial, impressã.o de pareceres o do outros documentos que dig.am
respeito a serviços legislativos;
12. 0 Organizaçl.o da ordem do dia para uso da Mesa-,
sua oxpediçl!.o aos membros do GoYêrno o inscrição nos
quadros respectivos para conhecimento dos Senadores;
13.° Colecção e remessa de pareceres, emendas, aditamentos, altera~õos e outros aocumentos para a última
redacção;
14. 0 Organização de autógrafos em duplicado, um
1)ara ser levado à nssinatura do Presidente aa República
e o outro para 'ficar devidamente arquiYado no Congresso;
15." Expedi~ão de requerimentos dos Senadores e escrituração dos livros respectivos para uso da :Mesa o da
secretaria, com indicação da data da expedi~ão, da instância, quando a houver, o da satisfação do pedido;
16. 0 Escrituração dos linos das interpela~ões para
uso da Mesa e da secretaria, com o resumo do assunto
que versam, nome dos Senadores que as anunciaram,
dos inscritos para usarem da palavra, indicaç.ão da participa~lto aos respectivos ~finistros , da. sosslo em que
Oles se deram por habilitados para responder o da ses.
s!o fixada para a sua realização ;
17.° Correspondência sObre matórin. legislatiVa e dive.rsa;
18.• Registo de toda a correspondência .expedida, e
bem assim das deput~ões nomeadas pela Mesa e das
conYoca~ões de comissões;

Diário do Gov1-rno ;

24. 0 Requisi~!lo de material e mais artigos destinado&
ao serviço ,a cargo da secção, para ser presente, com o
visto do chofe da Repartição, ao encarregado do depósito de artigos do expediente.
2.• Seeçllo
ServiQOB legislativos do Senado

Art. 8.° Com1Jeto à 2. 3 secç!i.o:
1. 0 Entrada, por extracto, de todos os projectos de
lei dos Senadores e pareceres do comissões, com a designação do dostino que estes projectos o pareceres tiverem, nota dos decretos, regulamontos, instruções e outras providências publicadas pelo Poder Executivo para
execução das leis em que os mesmos projectos de lei
hajam sido convertidos; entrada dos projectos emiados
t)ela Câmara dos Deputados e organiza~ão minuciosa do.s
processos dos projectos de lei;
. 2. 0 Entrada, por extracto, de petições, representações
e requerimentos, tanto colectivos como individuais, com
dcsigna~ão de nomes, data de entrada c assunto, e com
indicação do q no a seu respeito houver sido deliberado ;
3. 0 Entrada, por extracto, do toda a correspondência
recebida;
4. 0 Extracto e cópia dos documentos que devem ser insertos no Diá1·io das Sessões e na acta;
5. 0 Escrituração do registo politico do Senado;
6. 0 Revisão do documentos para devolução daqueles
quo pertencerem aos Ministérios ou a outras repartições;
devendo parn Osto fim oiiciar-so a qualquer membro do
Senado que tenha em seu podor documentos nestas cir•
c
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19. 0 Apuramento, no intervalo parlamentar, dos documentos que tem de ser presentes ao Senado na sessão
legislativa imediata e dos que devem ser arquivados por
11e referirem a negócios findos;
20. 0 Escrituração do livro de decretos de nomeaçOes
de Ministros, registo de convocações, adiamentos e prorrogações dos trabalhos parlamentares;
21. 0 Organiza~ão das listas dos nomes dos Senadores,
com designação dos distritos por onde foram eleitos e
outras com indicação dos distritos e moradas;
22. 0 Elaboração de circulares e avisos aos Senadores
e diferentes comissões e deputa~ões;
23. 0 Registo geral, por legislaturas e por sessões legislativas, de todas as leis aprovadas no Senado e promulgadas pela Presidência da República segundo a sua ordem cronológica, com indicação da sua publicação no
Diário do Govêrno;
24. 0 Requisição de material e mais artigos destinados
ao servi~o a cargo da secção para ser presente, com o
visto do chefe da Reparti~ão, ao encarregado do depósito dos artigos de expediente.

10." A escrituração dos livros auxiliares dos abono" Jos
em pregados;
11.0 A escrituração dos documentos de despesa, par&
pagamento dos quais é indispensável a competentu ordem da Comissão Administrativa;
12. 0 O expediente e os processos de quaisquer dospesas;
13. 0 A organização e escrituração de contas para serem submetidas ao parecer da respectiva comissão J>arlamont<~r, o de todos os mais trabalhos de contabilidade;
14. 0 O registo da correspondência especial da Comissão Administrativa;
15.° Fornecer os esclarecimentos que pelas vias competentes lhe sejam pedidos sôbre a administração acouómica do Congresso ;
16. 0 Registar as declarações de Senadores e Deputados para o efeito dos subsídios ou abonos que lhes forem concedidos por lei, nas quais ficarão exarados mensalmente êsses abonos ;
17. 0 Registar as resoluções, ordens e correspondências
da Comissão Administrativa, e a§ suas actas ;
18. 0 Organiza~ão e escrituração do livro de assentamento de todos os empregados do Congresso;
19. 0 Expediente das nomeações, promoções, aposentações e exonerações, e de quaisquer processos que digam
respeito à aplica~no de penas disciplinares;
20. o Diplomas de nomea~ão e registos dos mesmos;
21. o Termos ·de compromisso e posse;
22. 0 Requisição do material e mais artigos destinados
ao serviço a cargo da secção para ser presente, coru o
visto do chefe da Repartição, ao encarregado do depó·
sito dos artigos do expediente.

8,• Serçlo
Contabilidade

Art. 9. 0 À secção de contabilidade compete:
1. 0 A correspondência para a requisição de fundos e
a elabora~Ao dos recibos para o tesoureiro receber as
quantias requisitadas;
2. 0 O expediente e processo de quaisquer contas de
despesa para o visto do director geral e sanção da Comissão Administrativa;
3. 0 A elaboração dos balancetes mensais ;
4. 0 A escrituração do livro caixa ;
5. 0 A elaboração do orçamento do Congresso ;
6. 0 A elaboração das fôlhas mensais dos vencimentos
do pessoal e das relações em triplicado dos respectivos
descontos;
7. 0 Elaboração de uma nota mensal dos descontos
para o Montepio Oficial;
8. 0 Elaboração das fOlhas de subsídios a Senadores e
Deputados;
9.0 A escrituração do livro de ordens de pagamento;

I

.J.

Se1unda Repartição
Redacção

Art. 9. 0 Os serviços de redacção abrangem:
1. 0 A organização do Manual Parlamentar para uso
dos membros do Poder Legislativo, compreendendo:
a) A Constituição;
b) O índice remissivo da mesma;
c) Os Regimentos do Senado e Câmara dos Deputados
e respectivos índices remissivos;
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d) O regulamento interno dos
e) A loi eleitoral;

sen-i~os

da Secretaria;

• f ) A lei do incompatibilidades;
g) A lei do responsabilidade ministerial;
h) A lei de contabilidade;
i) A organiza~ito- administratin;
j) A organização dos outros corpos pol!ticos;
_
k) Quaisq-u er leis ou decretos qu-o digam respeito aos
membros d.as Câmaras ou aos seus funcionários.
2. 0 A organiza~ão duma publica<:ão especial, feita em
sucessivos volumes, sob a denomina~llo de Subsíd1ott
para a História do Congresso da República Portu{jtlesa,
eom todas as indicações que à mesma história sirnun de
elucidário e que seja rigorosamente cxposith·a.
3. 0 A ex<>cu~llo dos trabalhos r<'lati> os il. publica~1to
dos Diários das Sessões, das duas Câmaras e à clabora~ll.o das actas.
4. 0 Requisi~ão do material e mais artigos destinados M
scn-i~o a seu cargo, para ser presente ao encarregad(}
do depósito de artigos de expedientc.
Art. 11. 0 Os Diários das Sessões publicar-se hão nos
se~uintes termos :
I. 0 A publica~ão de cada sessão diurna deve reali:
zar-se até dois dias depois da sessão, se não fõr feriado;
sendo-o, até tr~s dias depois da sessào. A publica~ào de
cada sessão nocturna devo realizar-~e até três dias de-pois se não fOr feriado, e até quatro dias depois, sendo-o;
2. ° Cada sessão, a partir da primeira preparatóri.'t ou
})ft>paratórias iaclusive., será numerada ;
· 3. 0 llá sessões efectiva.s, aquelas em que se encetam;
nos termos regimentais, os trabalhos Jlarlamentares, o
sessões ner;ativas, aquelas.em que, por falta de número,
êssos trabalhos não podem principiar-se. No primeiro
caso as sessões designam-se, sucessivamente, por algarismos ; no sognndo, o nos mesmos termos, pelas letras
do alfabeto;
4. 0 Os Diários datt Sessões serão divididos cm duas
partos: a primeira referente ao período denominado antes
da ordem do dia c a segunda, à 01·d-em do dia. Quando
tiver havido oradores antes de se encerrar a sessão, arrascontar-se hA uma terceira parte sob essa rubrica;
·
5. 0 Nos Diários far-se há men~ão de todas as propostas e projectos de lei nas sessõcs cm que forem
apresentados o admitidos. Os mesmos projl:cto!l c propostas de lei serão, porem, trttnscritos na integra1 com

os respecti,·os relatórios o pareceres, na sessão em que fOr
iniciada a sua discussão. Tumbêm poder-lo ser tnmscritos os requerimentos, propostas, declara~!les de falta
ou de voto, representa~õcs (){! outros quaisq~r documentos que as lfesas entendam dever ser publicados nn
integra.
6. 0 Os pareceres das comissões que nA-o terminarem
por projecto do lei serão impressos no Diário, segundo
o Regimento;
7. 0 No caso de, por faltá de número, n!lo haver
uo se levantar a sessão antes da hora re~imcntal,
devem ser publicados no Díá1·io das Sessões os nomes
dos Senadores ou Deputados presentes, segundo as do-terminac,:!les regimentais;
8. 0 No princíiJio de cada DiárüJ, .e logo depois da
declara~ão do aberta a sessão, deve publicar-se a nota
do todos os papéis enviados para a Mesa.
Biblioteca

exis-

Art. 12." A Biblioteca é comuosta 11elos lin-os
tentes nas suas salas pri,-ativas, o por todos os outros
que, por conveni<!ncia do sen-i~o se <'ncontr<'m em quaisquer dopend~ncias do Palácio, referentes a assuntos parlamentares ou de erudi~ilo geral o <los quais na mc,..ma
Biblioteca dev~m existir catálogos.
§" 1. o Logo d<>pois de publicados, mandar-s(' hào
encad<>rnar e M'r1to <'m·iados à Biblioteca um <'X<'mplar
do Or~am<>nto G<'ral do Estado, do Diário do Got·êrno c
dos Diários das Se.ssões da Câmara dos Deputados, do 8<'nado c do Congr<>sso.
§ 2. 0 De todos os linos o documcn tos devo existir um catálogo o im·cntál'io, oe que será enviada cópi& •
altlúatica il. Diroc~ão Geral, c devem ser elaborados cattlogr's de buseas dos modelos mais adequados à natureza
c"~'al da Bibliot<'Ca.
' Art. 13.° Compete tambêm à Biblioteca:
I. o A organiza~ão c superintendência dos serviços dÕ
pt'rmuta dos documentos parlamentares;
2. 0 Organizar uma escritura~ào distribuída pelos liv~ os •lo registo ueces~ários, Jlela qual se 1>os~a fáciln: ~utt tomar conhecimento:
a) Dos ofícios entrados;
b) Oos ofícios expedidos ;
• c) Das entradas de livros o oub:os tlocumentos;
>
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tl) Das entradas das publicações l)Orlodicas ;

e) Das expedições do documentos parlamentares })ara
o serviço de permutas;
f) Das despesas da Biblioteca com a compra do livros, impressos e outros documentos, e com encadei·nações;
g) Das requisições de material;
h) Das requisições feitas pela Biblioteca a outras entidades do Congresso.
§ úuico (transitório). Emquanto a Biblioteca não estiver na sua instalação definith·a serão elaborados apenas
catálogos pro,•isórios simplificados.
3. 0 Enviar, se assim o julgar conveniente, à Portaria uma colecção de documentos parlamentares, de consulta constante, para serviço das Salas de Sessões.
4. 0 Propor ao chefe de repartição a aquisição de livros e publicações ptlriódicas;
5.0 Requisitar o material e mais artigos destinados no
serviço a seu cargo, para ser presente, com o visto do
chefe da Repartição ao encarregado do depósito dos ar·
tigos do expediente.
Art. 14. 0 A Biblioteca estará patente normalmente
a todos os membros do Congresso, nos dias úteis, desde
as 11 às 16 horas.
§ único. Estando as Câmaras a funcionar, a BibliotPca
abrirá duas horas antes da hora regimental marcada
para principio da sessão na Câmara que começar a funcionar mais cedo, e conservar-se há aberta até o encerramento da sessão que terminar mais tardo; havendo
sessão nocturna, desde que esta se abre até que se encerra.
Art. 15. 0 Qualquer pessoa estranha ao Congresso, que
des~je visitar ou consultar a Biblioteca, poderá fazê-lo
sondo acompanhado por algum membro do Congresso,
ou obtendo licença duma das )fcsas, do Director Geral,
do chefe da Repartição ou dos conservadores, sendo
nestes casos acompanhado por um empregado para ôsse
fim destinado.
§ único. Serão prestadas aos visitantes todas as in·
formações ou esclarecimentos que em relação à mesma
Biblioteca forem pedidos.
Art. 16. 0 Nenhum livro será facultado aos leitores som
ier o sêlo da Biblioteca.
Art. 17. 0 Ninguêm poderá tirar livros ou quaisquer
Qutros objectos do lugar onde estiverem colocados, se-
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nllo por intermédio do empregado que para êsse fim se
ache presente.
Art. 18. 0 Os livros saídos da Biblioteca por autorização superior não podem estar fora dela por prazo excedente a 15 dias.
§ único. Decorrido êste prazo o primeiro conservador
comunicará à 1\fosa da Câmara a que pertencer o membro do Congresso requisitante, por intermédio do chefe
da Repartição o Director Geral, a infracção dêste artigo.
Arquivo e Estatística

Art. 19. O arquivo ó constituído por todos os documentos já existentes, devidamente arrumados por anos
em cai..-xas especiais, com o respectivo índice, e por todos
os que de novo para ali forem remetidos, que deverão
ser todos os originais do propostas e projectos do lei e
mais documentos apresentados nas sessões ou enviados
às Câmaras.
§ 1. 0 No arquivo se guardarão tambêm, devidamente
lacradas, em conformidade com.o Regimento, as actas
das sessões secretas e us actas do Congresso;
§ 2. 0 Os documentos perter,::entes às diferentes comissões serão igualmente confiados à guarda desta secção;
§ 3. 0 Os processos e provas dos concursos dos funcionários do Congresso ;
§ 4.0 As caixas especiais a que se refere êste artigo,
serão colocadas nas respectivas prateleiras, devendo
constar do catálogo as necessárias indicações de colocação.
Art. 20. 0 .Far-so há tambêm no arquivo o depósito o
arrumação de todas as publicações das duas Câmaras,
Diário do Govêrno, e polo menos dum exemplar de
quaisquer publicações recebidas.
§ 1.0 De todas as publicações recebidas recolherllo ao
Arquivo os exemplares que sobrarem da distribulçllo aos
membros do Congresso;
•
·
§ 2. 0 Todas as publicações a que se rafere êste artigo
serão pela Portaria apresentados no Arquivo.
Art. 21. 0 J<Jm livro especial se lançará nota do recebimento dessas publicações, indicando-se a quantidade e
dia em q_ue foram recebidas. Em outro livro, ou no mesmo para isso devidamente preparado, se descarregará a
salda, indicando o destino e a data em que ela se realizou.
0

\
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_ A.rt. 22. • Dessas publica~ões se farão as possíve!s colecções das quais uma encadernada, quando a Comissllq
Administrativa assim o determine devo eonside.r ar-se pertencente A Biblioteca, e as restantes, havendo-as, servirão para satisfazer a requisi~ões avulso.
Art. 23.° Compete ainda ao Arquivo:
1. ° Fornecer à Biblioteca os Diários das Sessões das duas
Câmaras e do Congresso, que por troca devam ser remetidos aos países estrapgeiros, a fim de se mandarem,
tanto quanto possiYel, quinzenalmente ao seu destino;
2. 0 InYostigar o. coordenar os elementos necessário"
para as certidões ou cópias· autônticas quo sejam requeridas (}autorizadas por despachos das Mesas das duas
Câmaras ou pelo Di,rector Geral;
.
3.° Cuidar da organização das colec~õcs do impresso~
ou :manuscritos, qner sejam publicados pelo Senado ou Câ.
mara dos. Deputados, quer de outra origem, do modo
que as mesmas colecções estejam sempre quanto po><sí~w~~~;
.
4. 0 Ter ém dia: os catálogos respectivos, tanto de impressos como de manuscritos e organizar todos os necessários e relativos a assuntos quo directa ou indircctam~nte inte1·essem ao Congresso;
. 5.° CoQrdeniJ.r os elementos requisitados, para a publi·
ca_ção Sub:tldios para a. liUJtória do Congresso da Rep!lblica,- compreendendo :
.
. Q) Relações nominais do,s tnembros do Senado e . da
Câmara dos Dep1,1tados, com a designa~ll.o dos círculos
p9r onde foram eleitos, das dat.'l.s da aprovação d;t SUl\
eleição, da sua proclama~1to e da posse, indicando-sE)
ta.mbêm se pertencepm a. outra legi-slatura, 011 se eser·
çeram . funções Elm algumas das Mesas ou de Go.-:

' c) ldêntica sinopse relativa aos· projectos de lei· da
iniciativa dos Senadores ou Deputados;
.
d) Lois, na integra, com a indica~il.o do seu número o
dàta e número do Diário do Govêrno em que foram pu•
blicada~; .
e) .mdices das sinopses e das leis;
f) Rcla~ão das publicações enviadas a. qualquer· das
Câmaras;
· g) Número de sessões, dias em que· se realizaram, sua
durn~ão o número de Senadores ou Deputados a elas
presentes;
h) Indica<:ão dos actos <'m que o Parlamonto so fpz re·
presenta.r;
i) Processos o coutas da Comissão Administrativa.;
6. 0 Organizar o Indico do Diário das Sessões, das duas
Càmaras e do Congrcs~o, desde a Ass.emblea :Xacional
Constituinte.
7. 0 Organizar, por anos ou períodos legislatiYOS, registos de: reprosenta~õcs 1 interpelações, moções o rcqucJ·imontos, requerimentos asulsos, resoluções das mesas, resoln~~es do Senado c Câmara dos Deputados, e."CpeJionto com os 1Iinistóri<>s, processos crin1es, fôlhas
dos Yencimentos e gratifi.ca~õos paga~, folhas. pagas da
material e diversas desposas, para- servirem de el.cmentos•~ formac:ã<> :do ostatlstic:~.s. -

N~rüOj

.

\

b) Sinopse das 1)ropostas de lei apresentn.das pelos :Mi~
!listras, ·contendo á data da sua apr~onta.çilo, data ori1
ct!le tiverám parecer e respectivo número, dias em que
foram discutidas, data da sua apresenta~i\o e indica~ão so
tivi:lr~m emendas., ou se Yoltaram à comissll.o, e, . tendo
Yoltado, nvta de- toda a ulterior discussão ató a sua r~
m~ssa. ao Senado;
, As· m~mas indica~ões cQm relação aos diferentes trá·
mitt'fl por que pass-aram no .Senado. Nesta sinopse indi·
~a.r.-se ·h.á tambem o n:Qme do!! m<>mbros do Poder Lrgis\ativo que tQma.ram part.e na discussão das respectivas
propostas de loi;
·

·.

Portaria

..\.rt. 24. o Compete à. Portaria ;
·
1.o .A oontrnlizn~llo de todos .os serviços. pertencentes
no. p!'ssoal menor;
. .
· : ,
·
2. 0 Receber toda a correspog,dência ofi.einl e particular
dirigida às Mesas, Comissão Administratiya., aos Senado:.
res o Deputados, à Direcçll.o Geral e aos empregados do
Congresso e bem assim. a que for expedida pelas Mesas,
Comissão Administrativa ou Direcção Geral, a fim de
imodiatame"!Íte lhe dar o devido destinó;
3. o Receber, para serem distribuídos, de harmonia oom;
as ~mlens superiores, os DilsrilJs deu S88Bões das duas
Qãmãras & .ao: Cong~:esso, os pareceres destinados a dis:
t.Pibulção, os ·Dituios. âo GfYVêrn() ·o qua~quer olltroS:
impr<>ssos que dev-am ser- distritmidos pelos rn<'mbros dó:
Poder ~egislativo:on . p-elas r<>Eii'rtiÇões;.• ., ·
·:
4.9 Recebér ·e ~ar o <tçvioo @stinll, a.GsTOquerinion.tos,
certitlOes, ~a!lln~s1 :lplll'Íicip·~es:JOO, doen~a, atest:v.
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dos médicos e outros documentos que digam respeito ao
pEil-ISOal menor ;
5:> Escriturar os livros de registo dos documentos a
quo se referem os números anteriores, extractando o seu
teor e designando as datas de entrada e salda e o dostino que tiveram ;
6:> Conservar sob sua guarda, devidamente arrumado~, para consulta dos Senad_ores e Deputados, os ~o
cumontos de maior procura, bus como colec~ões de Dtários das Câmaras, pareceres, Diá1·ios do Govêrno, c?lecções de legislação, de leis e tabelas orçamentms e
outros;
§ único. Os livros ou colecções, encadernadas ou oro
brochura, n que se referfl êste número, f~zem parto da
Biblioteca, onde estarão catalogados e reg1stados;
7. 0 As requisições, ao director geral, de fardamento
para o pessoal menor ;
8. 0 A abertura da «Caixa da Porta•, quo haverá dentro do edifício do Congresso, em lugar bem visfvel, determinado pelo director geral, destinada a receber requerimentos, memoriais, representa~ões e reclama~ões,
dirigidas ao Congresso, às Mesas, a Senadores ou Deputados e à Direcçll.o Geral!
.
.
§ único. Junto a essa caiXa haverá nm hvr.o, ~scrttu
rado na Portaria, que estará patente ao pubhco durante as horas do expediente normal ou do funcionamento diurno das Câmaras, onde s~rllo registados os documentos que na referida caixa fo~em encontrados, o bem
assim o destino ou despacho que tiveram ;
9. 0 Requisiçllo do material e mais artigos destina? os
ao serviço a seu cargo, para ser presente, com ? v1sto
do dwfe da Repartição, ao encarregado do depós1to dos
artigos de expediente.

cepcionalmente durante estas, mas sem prejufzo dos serviços mencionados no número anterior.
§ único. Os trabalhos a que se refere êste número serão ex<>cntados, por ordem da respectiva Mesa, a requisição da comissllo inte1·essada.
3. 0 Quaisquer trabalhos taquigráficos mandados fazer
pelas Mesas ou Comissão Administrativa nos intervalos
das sessões legislativas ;
4. 0 Requisi~ão de material e mais artigos destinados
ao serviço a seu cargo, para ser presente, ao encarregado do depósito dos artigos de expediente.
Art. 26. • Os trabalhos que incumbem às duas secções
de taquigrafia durante as sessões devem sujei.tar -so aos
preceitos seguintes :
1. 0 Os quartos serão de 10 minutos e numerados oro
conformidade com a respectiva escala;
2. 0 O chefe da secção regulará o serviço dos quartos
e o movimento da escala conforme julgar mais conveniente, e poderá dirigir-se aos oradores, quando os discursos, por qualquer circunstância, tenham sirlo mal ouvidos, ou difícilmente compreendi<4>s;
3. 0 Os taqufgrafos farão serviço, dois a dois, se o
chefe da secção assim o julgar conveniente, competindo
a êste a organiza~ão dêssos grupos ;
4. 0 Junto dos taqufgrafos que estejam de serviço, quando êste se possa fazer na mesa que lhes é destinada, Sfln·
tar-se hão os que se lhes seguirem, não deixando aqueles de tomar notas, omquanto o chefe lhos não indique
quo terminou o seu quarto;
5.0 Aos taqufgrafos é permitido, sempre que do seu
lugar não possam ouvir os oradores, procurar na sala lugar onde melhor possam desempenhar a sua missão ;
6.• A tradução das notas taquigráficas far-so há imediatamente à terminação do respectivo quarto, incumbindo aos taqufgrafos entregá-las ao chefe de sec~ão logo
que a tiverem terminado;
7. 0 Nas reuniões conjuntas das duas Câmaras, trabalharão alternadamente as duas secções taquigráficas sob
a direcção dos respectivos chefes e consoante a escala
que Nos de comum acôrdo organizem ;
8. 0 Nas mesas destinadas aos taquígrafos só tOm lugar
taqulgrafos e redactores ;
9. 0 Os trabalhos das secções de taquigrafia consideram-se iniciados uma hora antes da oficialmente designada para a abertura das sessões, e terminam quando

Taquigrafia
Art. 25. A cada uma das secções dEI taquigrafia compete:
1.n A escrita, oro sinais taquigráficos, e a sua tradu~il.o em caracteres comuns, dos discursos proferidos nas
ses~õos das duas Câmaras, e o registo, sendo possfvel,
dos incidentes que nessas sessões ocorrerem, para serem publicados no Diá1·io das Sessões;
2.'' Execução de trabalhos taquigráficos relativos ao
sen·i~,:o de comissões, fora das ho:.:as da sessão, ou ex0

r
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chefe os .der por concluídos, não pod<>.ndo antes disso
nenhum taquígrafo ausentar-se sem sua licença.
·.
Art. 27, 0 A aula de taquigrafia reger-se há. pelas disposi~õcs do título II dêste regulamento.
·
• · .~

0

Superintendência do Palácio do Congresso
Art. 28. 0 A Superintendência do Palácio do Congresso, trm a seu cargo a conservação interna ? scguran~a
do edifício do Congrésso e suas dependê~~~a~ e a c~n
sorvação, boa ordem e disposi<:ão do mobtlu\no, alfai~
o outras pertenças do Congresso.

'l'ÍTULO II
Curso taqúigráfico
Art. 29. 0 A aula de taquigrafia será regida por um
0
professor nomeado nos termos do art. 137. dês te Regulamento.
. .
Art. 30. 0 O curso durará dois anos, sendo o yrimorro
destinado à teoria e prática, e o segundo e~clmuvamente
à prática.
·
Art. 31." .A dura<:ão anual do curso será. do novo meses, 0 as lições três por semana, com a du~aç?-<> do hora
0 meia, sendo uma hora destinada ao pnm01ro ano do
curso e a meia hora restante ao segundo ano.
As' lições serão om dias intercalados, o do _manhã,
para. que o professor possa acumulnr ês.so serviÇO com
·
.
o das sessões.
Art. 32." :Rste curso é absolutamente gpatmto o podorào frequentá-lo todos . os indivíd~os maiores de cato~·ze
anos de iuado e eom menos de trmta anos, que vrovem
estar frequentando, pelo menos, a últim~: classe do curso
geral dos liceus, qn~ndo o não tenham Já concluíd.o.
§ único. Sll.o exceptuados do disposto neste artigo os
indivíduos que, à data da publicaç!lo .do prrs~nte Regulamento estrjam já frequentando o curso taqutgráfico, os
quais p~dem ·fazer o exame ~n~l. nas condições cm quo
foram admitidos à. matrícula mtcw.l.
.
Art. 33.• A inscri<:ãO ou matrícula na a.!l~ ~ fetta po.r
meio do requerimento, e~ p~pel se~ado, dingHlo. ao Director G(lt4.l, no qual se mdique filiação,. naturalidade e
morada.
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Devoro acompanhar êste requerimento a certidãO do
· idade ? as cartas do exame qtte o requerente possua, ou
o co_ruficado d? curso que está frequentando, em harmoma com o dtsposto no artigo antecedente.
.
Art. 34. 0 Para a matrícula dos alunos haverá um livro
especial orn quo so lavrará o r ospoctivo tormo co!ll ·.o
nome do matriculado, idade, filiação, natul'alida.do o habilitações.
A rt. 35. 0 A abertura da matrícula será anw1ci.ada
Diário do Gorêrno o cm dois jornais de Lisboa.
,
Art. 36. 0 A aula abrirá no mês do Outubro, o os exames, quer do va~sagem, quer finais, roaliza.r-so hãa no
mOs de Julho.
·
.
Art. 37. 0 Os feriados o férias nesta. anla se~·ll.o os mes~os que forem decretados para os estabelecimentos .do
mstrução dependentes do .Ministério de Insh·uçilo Pública.
Art. 38." O termo de matrícula será assinado pelos
· alunos no dia da abertura do curso.
,
Art. 39.~ Do t?das as li~ões que fõr dando, o profossor lançara, cm livro especial, as notas correspondentes
ao aproveitamento dos diferentes alunos.
Art. 40." Essas notas serão: zero, que correspondo a
mau; um a tres, sofrí~·cl; quatro a seis, suficiente; seto
a dez1 bom; onze, óptimo.
Art. 41." Para que o aluno possa ser admitido a exame do _Pa~sagom, a fim de transitar para o segundo,(!urso, é. i~dtsponsável que t~nha média superior a seis.
§ umco. A mesma média é ·necessária para o aluao
ser admitido a exame final.
•
Art. 42. 0 Todo o aluno que a meio do primoiro · a~o
· do curso, ou soja no fim do quinto mês, não tenha ob.tido
média superior a três, é riscado da freqUência da aula.
Art. 43.° Findo o curso, o professo!' enviará ao Dir~ctor Geral a lista dos alunos que tiverem obtido- médta para oxamo final, a. qual será publicada no Diârio do
Gorêrno, indicando ao mesmo tempo os dias em que· os
exames devem realizar-se.
-'
. Art. 44. 0 Os exames de passagem, quê. constarão do
ditado dr um trreho do Diário das Sessões de qualquer
das Câmaras durante trôs .minutos, com a velocidade de
C<'nto e trinta slla?as P?r minuto, serão feito~ pelo .professor, com a assistêncta dos restantes vogais do júri ()
o resultado desses exames será lançado no livro de matrícula o firmado pelos respectivos examinadores.

.n•
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Art. 45. ~ As provas do exame final constarão de :
§ 1. 0 E~crita taquigráfica e tradução imediata, em caracteres comuns, dum ditado durante três minutos com
a velocidatle do duzentas e treze silabas por minuto.
§ 2. 0 O ditado será. feito por um volume do Dián·o das
Sessões de qualquer das Câmaras, aberto ao araso na
presença dos alunos.
.
§ 3. 0 As provas serão prestadas em p~pel autenticado
com carimbo da Direcção Geral e rubr1ca.do pelos trê:~
membros do júri.
§ 4. 0 O aluno devorá. firmar com o seu nome o número
<le matricula a prova que escrever.
.
Art. 46. 0 O júri dos exames será composto pelos d01s
chefes das secções de taquigrafia e pelo professor da aula,
servindo do presidente o chefe de secção mais antigo.
§ 1. 0 OR vogais do júri apreciam as provas dos ~xa
mina.dos lançando em uma urna o número que expnma
o sou voto. desde O até 10, inclusive. ..\. média da vota.çllo exprimo o resultado final, a que corresponde a seguinte cla~>::lificaç1lo:
De O a :l, inclusive, reprovado.
De 6 a 9, inclusive, aprovado plcnamcnt!'.
De 10, distinto.
§ 2. 0 Quando a fracção resultante da opora~ão para
se obter a média fõr 0,5 ou superior, contn.-se por uma
unidade, c quando inferior, despreza-se.
Art. 47.'' Os alunos aprovados cm exame final podorl'lo requerer à. Dirccçào Geral certidão do sou cx~me, ~uo
será passada pelo professor em papel solad?. i?rncCldo
pelo aluno. tirma.da pelos três membros do .Jlll'l e com
o sôlo branco do Congresso.
Art. 48." O aluno que dor vinte faltas t'Oguidas ou
interpoladns nnm ano sem as ter justificado.' _ou quarenta
justiiica.das, nl\o poderá nesse ano sor adnntulo a exame
do passa~<·m ou tina!.
Art. 49. • O aluno que, por qualquer forma, desrospcitar o professor ou perturbar o regular funcionamento
da aula será, pela primeira vez admoestado pelo professor· se insistir, repreendido pelo chefe de st~<·ç1lo que snperintonde na aula; o no caso do r eincidência st~ríL a falta
comunicada ao Director Geral, que poderá ordenar a
sua exclu~ào .
Art. 50.'' O cht>fc mais antigo de secção do taqui~ra
fia t(lrá. a inspecção superior do curso, d<>vendo visitar
a aula o inquirir do aproveitamento dos uluno!'.

Art. 51. 0 O professor indicará a êsse chefP de secção,
para êste por sua vez a propor ao Director Geral, qual ·
qu<>r modificação que a prática indique dever ser introduzida neste regulamento.
Art. 52. 0 O professor designará de acôrdo com o
mesmo chefe, e proporá ao Director Geral, as horas de
funcionamento da aula. e os dias dos exames.
Art. 53. 0 Para o serviço da aula, e durantt1 apenas as
horas do seu funcionamento, será destacado da Direcção
Geral um empregado menor para ali prestar serviço.
Art. 54. 0 Toda a escrita da aula fica a cargo do professor.
Art. 55. 0 Nos impedimentos do professor s~Jrá o lugar
desempenhado pelo taquígrafo'nomeado pelo Director Geral, sob proposta do chefe mais antigo de secção, o receberá a gratificação correspondente ao tempo que prestar
serviço, se a substituição fõr superior a três dias de aula.
§ 1. 0 A gratificação dada ao substituto será deduzida
na do efectivo.
§ 2. 0 Se a falta do professor se der no comõço do ano,
e fOr alêm de seis meses, o substituto continuará na. regência do curso até o fim do ano lectivo.

'l'ÍTULO III
Atribuições e deveres dos empregados

-

Art. 56. 0 O quadro do pessoal da Direcção Geral da
Secretaria do Congresso, e sua respectiva situação, 6 o
que consta do mapa anexo a êste regulamento, organizado de harmonia com a autorização concedida pela loi
n. 0 81fi, de 6 de Setembro de 1917.
Art. 57. 0 O Director Geral da Secretaria do Congresso designa e inspecciona superiormente os serviços
das repartições que lhe estilo subordinadas, competindo-lhe:
1. 0 Receber, abrir e enYiar aos presidentes e secretários a correspondência oficial e mais papéis que lhos sejam endereçados. A correspondência de carácter particular ou com indicação de confidencial será enviadn., fechada, a.o respectivo destinatário.
§ único. Quando as Câmaras estejam abortas a. correspondência. oficial, que chegue à hora de abrir a sessão ou durante a sua realização, pode, se as Mesas as-
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sini o entenderem, ser enviada fechada. ao respectivo destinatário.
2. 0 Receber e distribuir pelas diversas repartições todos os papéis quo derem entrada na Direcçào Geral, c OS·
que forem enviados pelas ::\lesas }Jara as actas;
3.° Conferir ou mandar conferir as actas com os respectivos documentos originais, bem como mandar-ll10s
dar o competente destino já para as repartições, já para.
as comissões, já para o arquivo;
4." Fazer cumprir as disposições do regulamento c mais
Jlroceitos legais. rclati,'os ao regime o .serYiço geral interno das repartições ;
õ. ° Fazer executar as deliberações ex aradas nas actas
o as ordens das Mesas e da Comissão Administrativa;
· 6." Manter a boa ordem o disciplina, e vigiar quo o
sorviço das repartições se faça com a devida pontualidado;
7. 0 Proscrever as regras necessárias para a instn1Çíi.O·
e expedição dos negócios, e tomar a respeito dOies .as
convenientes decisões nos easos provistos pelas leis, rcgulmnoatos ou resoluções das ::\lesas e da Cornis~ào Administrativa, dirigindo o ('Xaminando a sua execução, e
re:;oh·endo as dúvidas que lhE:~ forem expostas }Hllos rbcfes das repartições ou das secções;
8. 0 Superintender o fiscalizar tod o o scni~o ou rc,ruiss1l.o, remunerados ou não, que pelas Mesas ou Comis:;ões
sejam incumbidos a qualquer empregado;
9. 0 C"orresponder-se directamente, quanto ao querespeitar a negócios da sua competência, com as re}Jarti<;ões
de qualquer dos Ministérios o com as autoridades ou
funcionários que não sejam de categoria suvcrior à sua;
10. 0 Assinar o expcdir.nte da Direcção Geral, as cópias autúnticas e anúncios oficiais da secretaria; .
11. 0 Submeter a despacho superior, devidamente instruidos ou processados, os negócios cuja resolução exceda
as. snas atribuiçõe"S, e interpor, quando seja ncccs~ário,
pare-cer verbal ou escrito;
12. 0 Enviar à assinatura dos Presidentes c secretários
os ofícios, propostas de lei, mensagens o outros papéis;
13.° Fazer prestar pelas diferentes repartições a ro:Hlju"\açllo quo lhes fôr solicitada pela Comissão ,AdministrativA para o cabal exerclcio- de suas funções;
14.° Formular, tendo ouvido os chefes do repartição
e sOC(,'ào, quando assim julgue conwnicntc, e confonne a
natureza das negócios exigir, quaisquer propo!;tas, r<'gulamentos especiais, resoluç~es ou ordens, que julgue ne-

cessários para os serviços da secretaria, ou que lhe sejam
incumbidos pelas .Mesas ;
15. 0 Dar aos Presidentes e secretários as informações
por êlcs pedidas acêrca de qualquer negócio da competência da secretaria, e propor-lhes os melhoramentos o
reformas que mais convenham ao serviço;
16. 0 Inchúr nos Regimentos quaisquex disposiç@es,
emcp.das ou altcra<:ões aprovadas pelas C1lmaras bem
como tomar quaisquer resoluções que tenham por fim ·esclarecer as disposições regulamentares, quando A el..-pO·
rieucia o mostre necessário;
17. o Reunir, cm conselho varticular, para objecto de
serviço ou fim disciplinar, os chefes de topartição, e do
secção e o primeiro conson·ador ~a Biblioteca; .
.
18. 0 Rubricar os livros do sen·1ço da secrotarm, aSSl·
nat· os tormos de abertura o do encerramento, assinar as
certidões qno forem mandadas passar de ordem superior
o a correspondOncia a seu cargo;
Hl. 0 Apresentar às }fesas os diplomas de nome~ção ou
promoçào; mandar lavrar os tPrmos de compromtsso dos
omprcgatlos o couferir-lbos a respectiva. posso; .
,
20. o Distribuir os primeiros, segundos o terceiros oficiais, e os empregados menores, sem 1)rejuízo do disposto
no número seguinte, como lhe parecer mais vant~joso;
21. 0 Distribuir, dnrante as horas da. sessão, os empregados <JUO exerc:am funções policiais, como lhe parecer
conveniente ou lho fôr indicado pelas ~rc~ as;
· 22.° Conceder licenças nos tm·mos dês to regulam(lnto i
· 23. 0 Superintender o serviço dos funciom\rios do Oon·
grosso;
.
·
.
, 24. 0 Dar a sua lllformação, }JOr escnto, acêrca do.s podidos do licença. por mais de quinze dias ;
·
25.° Fn,zor prestar às comisslles e :).QS Senadores ~po
putados os esclarecimentos o informa<;ões q1iO lhe seJam
solicitados 01u objecto de serviço;
.
26.° Conservar sob a sua inspecção os solos das Ctt•
ma.rM;
.
27. 0 Satisfa;r.cr as requi::;ições que lhe sejam dirigid.a.s
por parte do Govúrno, quando entenda que podo att·ndú-las sem ·in(>Oil"\'oniento, e solicitar a resolução das Mesas, a<'úrta das mesmas requisições em quaisquer outros
casos;
. · .- .
1
•
: 28. o .Advertir ou l'Ol'feentlel· os emJWO);MOti tla iie<:rctaria que faltarem aos seus deveres, ou suspenue.Jos até
15 dias consecutivos, nos termos d6sto reg1ilamento;
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29. 0 Visar a nota de despesa mensal, as fõlhas de pagamento, as requisições e quaisquer outros papéi~ que
devam ser pagos pelas Cã.maras, quer durante a ~:~essllo,
quer no intervalo parlamentar.
30.0 Requisitar material e mais artigos destinados ao
servi~o a seu cargo para ser presento ao encarr<>gado do
depósito dos artigos de expediente;
Art. 58.° Como Superintendente do Palácio do Congresso compete ainda ao Director Geral:
1. n Velar pela conservação interna e segurança do
eclitlcio ocupado pelo Congresso e suns dependencias ;
2.0 Autorizar as visitas ao Palácio do Congresso solicitadas por nacionais ou estrangeiros;
3. 0 Velar pela conservação, boa ordem e disposição
do mobiliário, alfaias e mais objectos pertencentes ao
Congresso e suas dependências;
4. 0 Ter sob suas vistas os inventários do mobiliário,
alfaias e mais objectos;
5. 0 A organização e direcção do Museu do Congresso,
onde deverão recolher, para serem devidamente descritos, objectos c documentos de reconhecido valor histórico;
6. 0 Indicar lt Comissão Administrativa os empregados
quo hajam de ter residência no ediflcio, e adoptar as
providências necessárias para que nessas residências se
mantenha boa ordem e asseio;
7. 0 Indicar it Comissão Administrativa quais as obras
ou consertos a realizar no ediflcio ou no mobiliário, e
bom assim as aquisições necoss{trias aos serviços do
Congresso, secretarias e suas dependências.
Art. 59. 0 Ao Director Geral do Congresso, ou a
quem legalmente o substituir, como chefe superior da
polícia interna, compete:
1.0 Receber das Presidências as ordens e instru~ões
concernentes ao serYiço policial do todo o odiflcio do
Congresso;
2. 0 Transmitir aos comandantes das fôrçat~ militares
da guarda ao edifício as instruçõet~ e ordens das Pre·
sirlências;
3.° Fiscalizar, e fazer fiscalizar pelo almoxarife do Palácio do Congresso, todo o servi~o policial.
§ único. No caso de motim, desordem, ou qualquer ,
outro procodimonto irregular que possa dar-se doutro
do edifício do Congresso, poderá ordenar, em nomo das
PresiMncias, a deten~ão do infractor ou infractores no~;
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termos do artigo 156.0 do Regimento da Câmara dos
Deputados e artigo 161. 0 do Regimento do Senado.
Art. 60. 0 Aos chefes do repartição competem as seguintes atribui~ões e deveres comuns:
1. 0 Distribuir e dirigir o scrYiço, examinar, fiscalizar
o promover todos os trabalhos;
2. 0 Distribuir os empregados para as especialidades
do servi~o ; .
3. 0 Redigir, ou mandar r edigir pelos chefes de secção
o de servi~os, os ofícios e mais papéis r elativos aos diYersos negócios ;
4. 0 Apresrntar ao Director Geral, devidamente instruidos o acompanhados do s<>u parec<>r escrito, os n(:lgócios que tenham de ser presentes a despacho superior;
5. 0 Auxiliar com os seus esclarecimentos, se lhes fôrem pedidos, o desempenho dos trabalhos de secretaria;
6. 0 Admoestar os cml)rf\gados que faltem aos seus den•res, e dar parte das faltas ao Director Geral;
7. 0 Des<>mpenhar quaisquer trabalhos a cargo dareparti~ào, qufl srjam compatíveis com o lugar de chrfe;
8. 0 Visar as requisições, feitas pt>los chefes das s<>ct;ões
ou serviços, dos artigos necessários ao expediente darepartição;
9. 0 Prestar informações acêrca de requerimentos de
li.c ença;
10. 0 :Manter a ord<>m e a disciplina;
11.° Cumprir e fazrr cumprir as determinações superiores Pm obj<>cto do serviço;
12. 0 Encrrrar o ponto da sua Rrpartição.
Art. 61. 0 Aos ch(:lfes do repartição incumbo auxiliar,
por si e por meio dos srus subordinados, o trabalho das
outras rrpartiçõ<>s, quando a urgência, sem pr<>juizo do
servi~o a cargo dos mesmos chefes, assim o requ<>ira.
Art. 62. 0 Uompeto ainda, <>m especial, ao chefe da primeira r<'l)arti~ão:
1." Entregar, logo que concluídos, e até o encerramento da sessão ao chefe da 2. a Reparti~ão, os extractos
e cópias dos documentos que devem ser insertos nas actas
e nos Diários das Sessões;
2. 0 Solicitar, ou fazer solicitar, dos secretários das comissõrs a entr<>ga de quaisquer documentos qu<' lh<>s hajam sido confiados;
3. 0 Yerificar, à vista das últimas redacções, a inteira
fidelidade dos autógrafos que transitem duma Câmar&
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pura u outra, ou dos que à sançlto do Présidcnte da República hajam de enviar-se;
4.° Conferir com o Director Geral, t;empre que êsto o
julgar conveniente, os }Japéis a que l'O refere o n. 0 3. 0
dêsté artigo;
õ. 0 :Manter, em tudo quanto depomb das suas atribuições, o mmcto cumprimento dos preteitos e formalidades exigidos na. correspondência :sôhre assuntos legislativos;
G. 0 Y erificar a a'>:actidão das cópias do requerimentos
<los Senadores o Deputados;
7. 0 Evitar que haja demora na ex1>cdic;1lo dos mesmos
requerimento!:!, nas convoeat;õcs de comissões ou na ~a
tisfação das req uüüt;ões das mcsm as1
8. 0 Promover a. pronta cxpedit;ào \los avisos e circulares aos Senadores e Depntadot~ o às· diferentes comissões e deputações;
· 9. 0 Dar expediente, no mesmo dia d:t apre~entação, às
interpel~ôes dos SeDil.dores e Deputado~;;
10. 0 Substituir o Director Geml nos ~eu:; impedimentos.
. Art. 63.° Compete, em espcci:1l, ao chefe da segunda
repartição:
1. 0 Escalar o servit;o da r!'\]a('ção do harmonia com
as necessidades do seniço, tendo em ate!!çilo quo1 ainda
que a sessão srja negativa, os r<'dar.tores a quem o ser·
viço competia sati1>fizcram à sua sessão;
2.0 Distribuir os scrvit;os Jll'lo }'CSI'o:ll menor· desta
repartição; assi~tir quanto possivel <t toda~; as ses,;õos
com o reda<·tor do scniço; promover a regular publicação do Diário; dar conhe(·imento à Direcção Geral de
qualquer atraso que, vor parto da ImprPnsa Nacional,
tonh:~ havido naquela publicação;
3.• Receber dos chf>fos das secções do taquigrafia as
folhas, devidamente numeradas o orgnniz,a<las, da tradu~ão das notas taquigràficas, de forma que- todo o trabalho . taqnigril:fico da s<'ssão lhe estt~a entreg11c, o mais
taroar, até as 23 horas do m'esmo'di&.;
· ,h.• Entregar aos redactores de serviço, à pr.oporf,{iO
que as iôr recebcnoo, as notas taquigráficas com todos
os doc•lmentos necossúrios ·para a organização da ses!!ãO
e com guia que há de aéompanhá·lll à Imprensa N a.cional;
5. 0 Receber do chefe <la primeira rcpal'lição os extractos e cópias dos documentOB quo devem ser insertos. no
Diário das Sessões e na ac.ta;

G. • Entregar ao redactor ela acta todos os documentos, por cópia ou extracto, que. na mesma devam ser
iosortos;
7.° Combinar com a Imprensa Nacional o serviço da
composição e impressão dos Diários das Sessões por
forma que seja d0vidamente feita a revisão de toda a
sessão pelos respectivos reoactores, e que esta seja publicada no prazo indicado no n.• 1. 0 do artigo 11. 0 dêsto
Regulam<>nto;
8." Cobrar da Imprensa Xacional os recibos da e)ltrega <los originais do IJiá1·io, e onviá·los para o arqui,·o
<le Congresso ;
9. • Tomar conhecimento de todas as r<'elamat;õos sôbro o serviço, dar-lhes pronto andamento e, sondo preeiso, solicitar a Ültorforência do Director Goral;
10.• Dar conhecimento imediato ao Director Grral de
qualquer atraso na publica.çào dos Didrios das Sei!Bbes,
bom como das suas causas;
11.• Dar todas as ordens c tomar todas as pro\·idêneias para que sejam rigorosamente cumprioas as disposições dêste R<'gulam('nto sObro os trabalhos do rcd11c~ilo
om ordom a quo nunca deixem deopublicar-se os Diúrios
das Ses.~ões nos termos o prazo fixado no artigo 11. 0 ,
solicitando superiormente todas as medidas que julgue
indisponsávt.>is para o mesmo firo;
12.° Fazer guardar no arquivo o original <las sessões
logo depois da sua publica~ão;
13.• Superintender o serviço da Biblioteca, do Arquivo e da Portaria;
14.° Fiscalizar p.'lra que não saiam da Biblioteca ou
do Arquivo quaisquer livros, publicações ou manut<critos sem ordem rscrita das Mesas, nos termos dêste Re·
guiamento;
15. 0 Requisitar à Comissão Administrativa os liHOS e
publica<:ôes periódicas para. a BibliotLca;
lü.• Propor ao Director Geral os empregados qu(' lhe
parecerem mais convenientes para prestar serviço nesta
r('pru:tic;ão, donde só serào retiraili>s po:r urgente com·eniêncla, ouvido o chef<> da repartic;ão.
Art. 64.• Aos chefe~:~ de becc;ào competem as seguintes atribuições comuns:
1. • Dirigir o servic;o da sua secção, por forma. que ele
t!e execute com toda a regularidade e nas cond.ic;õ.es. est~belecidas neste regulamento;
_
2.° Comunicar ao chefe da repartição qualquer falta
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que se dê no cumprimento do disposto neste rerrula·
mento e a causa que a originou;
"'
3. 0 Entender-se com o chefe da repartição em tudo
que possa concorrer para melhorar o serviço·
4. 0 Propor quaisquer alterações que a práÚca aconselho se devam introduzir neste regulamento;
5. 0 _Tomar, nos casos de urgência, fora das horas do
oxped1ente normal da secretaria, as providencias que as
circunstâncias exigirem, dando participação imediata ao
chefe da repartição do que houver ordenado;
6. 0 Dar conhecimento ao chefe da repartição, todos os
meses, até o dia. 20, das faltas do pessoal da secção,
para conhecimento do Director Geral que as <'nvittrá à
secção do contabilidade, quando essas faltas motiyem
deduções nas fôlhas;
7. 0 Requisitar ao encarregado do d~>pósito dos arti<>os
do expediente o material necessário para a. sua secçã~ e
superintender na sua distribuição e consumo, f'xf'rcf'ndo
a indispensá.v<'l fiscalização para que sf'ja obsf'rvadt~ a
mais rigorosa economia;
_8. 0 Requisitar ~o chefe da repartição os livros o publicações necessár1as para. o serviço da. secção·
9. 0 Auxiliar com os seus esclarecimentos s~ lhe forem pedidos, pelo Director Geral ou chefe 'da repartição, o drsempenho dos serviços da Secretaria.
10. 0 Admoestar os empregados que não cumpram integralmente os seus deveres;
11. 0 Informar os pedidos de licença e requerimentos
qno lhe sejam presentes;
12. 0 :Manter a maior disciplina entre o pessoal da
secção.
§ único. Os chefes das secçõ(ls de taquigrafia para o
desempenho de todas estas funções entender-se hão directamente com (\ Director Geral.
Art. 65. 0 A cada um dos chefes das secçõ!'s da taquigrafia compete em especial :
1.• Organizar a escala de serviço, que será móvel
de forma a tornar o trabalho igual para todos os taqui~
grafos. Esta escala servirá. tambêm de crrtificar!lo de
comparência dos mesmos empregados;
2. 0 Regular a ampulheta durante a sessão;
3. 0 Providenciar para. que todos os taquígrafos façam
a nl.'cessária liga~ão dos quartos f'm ordem a quo, na
tradução, n!lo venham a aparecer lacunas ou repetições;
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4. 0 Promover que lho sejam enttegues à proporção
que forem concluídas as fOlhas da trndu<:ão dos quartos
taquigráficos, entregando-as, logo em seguida e devidamente organizadas e numeradas, ao chefe da se""unda
repartição;
"'
§ único. As últimas fOlhas de tradução dos quartos
taquigráficos deverão impreterivelmente estar-lhe entregues até as 22 horas do mesmo dia.
5. ° Fazer todo o serviço de concurso e de exames
estab~lecid~ neste regula~ento e exercer, quando lhe
compita, a. mspecção supenor do curso taquigráfico.
Art. 66.0 A cada um dos redactores dos Diá1·ios das
Sessões compete:
·
1.° Comparecer na sala da respectiva Câmara uma
hora antes da hora regimental, nos dias em que, segundo a escala, lhe pertença a redacção da sessão;
2. 0 T~ma_r, sob su~ responsabili~ade, todos os apontamentos mdtsponsáYets para a rovtsão das notas taquigráficas, a fi~n de efe~tu~r a reprodu~ão, quanto possível
exacta, da dtscussão, mc1dontes e mats partos da sessão·
3." Solicitar dos oradores os textos das leis ou do~
cumentos que lerem o quaisquer outros el(lmentos necessários para a redacção dos discursos·
§ único. Devo sempre evitar-se qt;e as leis, documentos ou trechos lidos deixem de ser incluldos no texto
pois <[Ue a rubrica cdetu corta a seqMncia da· ar""umon~
ta~ão, sendo corto quo a publica~ão dos discu;sos no
piá1·io ~as ~e.•sões é feita com um fim jurídico, pollttco c h1stónco, o para o conseguir muito preciso se
torna bem definir o esclarecer o sentido da oração ;
4. 0 Preguntar aos oradores se desejam rever os originais dos seus discursos;
5." Organi~ar, redigir o instruir com os respectivos
apont.1.mentos e documentos a sessão a seu cargo, separando, ao m~smo tempo, e mandando logo distribuir,
as notas taqtugrâficas dos discursos, aos oradores que
pretendam revê-los.
§ 1. 0 Para êste efeito a Comissão Administrativa do
Congresso designará os gabinetes necessários para que
os oradores possam rever as notas do sru discurso até
a meia noite do próprio dia da. sessão, se esta for diurna,
o atl· as 16 horas do dia imediato, so fOr nocturna:
§ 2. 0 Quando o orador não fizrr a r(IYisão das notas
taquigráficas do seu discurso, êsto terminará sempro
com a seguinte rubrica: O oradm· não reviu.
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~ -3. • Quando o Órado-r retenha as notas taquigráficas
alêm do prazo marcado no § 1.• insere-se o discurso
redi<>ido pelo redactor, com esta indicnt;ão final: O .diiJcurs~, revisto pelo orador, será publicado na integra
quando S. Ex." devoher as notas taqui,qrúficas. ·
6. 0 Em-iar, com a respectiva guia, à Imprensa Nacio·nal, o original de cada Diário, dentro do prazo ii~a.d<>
no principio de cada sessão legislativa por acôrd~ entre
o chefe da reparti~ão e o director geral da Imprensa
Nacional;
7. • Corrigir as provas impressas o devolvê-las no
prazo fhado nos termos do número á.nt<>rior, podendo
requisitar nova prova, se assim julgar conveniente;
8.0 Avisar o chrfe da reparti~ão srmpre que por parte
da Iinprensa Nacional haja na public~ão dos Diários
qualquer d<'mora;
9. 0 Desempenhar quaisquer trabalhos do redac~ão
compatlvois com os sen·i~os a seu cargo, quando lhes
sejam ordenados pelos respectivos chefes;
10. 0 Entregar ·na reparti~!to, para serem arquivados,
o·s originais das sessõe"s logo depois de publicadas.
ATt. 67. 0 Ao redactor da acta compete:
1. 0 Assistir à sessão tomando os apontamentos neces-sários -para a redacção da acta;
2. 0 Receber do chefe d~ reparti~ll.o os papéis para a
acta;
·
·
.
3·.• Redigi-la, com toda a exactidão, nos termos do Regimento;
4. 0 Apresentar a acta à )fesa, por intermédio do
chefe da roparti~íl.o, e devolver à estação competente os
· documentos que tiver recebido;
5. • Proceder a qualquer rectifica~ão que s11ja ordenada;
.
6. 0 Enviar por intermédio do chefe da Repartt~ilo, à
Direcção Geral, por escrito, imediata notícia da aprovaçi'lo de qualquer parecer, prop&sta ou projecto de lei
urgente, e bem assim de qualquer resolução da Cãma.ra
a que de-..·a dar-se pronto despacho;
1.• Desempenhar quaisquer outros trabalhos. relativos
ao serviço da acta ou do ·redacção que lhe· seJam ordenados pela Mesa, Director Geral ou ch~fe da Repartição.
§ único. A redacção das ·actas das sessões notumas
será feita por um funcionário da secretaria que, p~la
sua provada competência, p~ra isso possa ser esco~h1do
pelo Director Geral a reqmsu;ão do chefe da Repart1~ll.o.

. Art. 68.• ~as= s?s.sOes do Congr~sso o serviço dos Diános e actas ser:\. f01to por escala, mas alternado, entro
os redactores das duns Câmaras.
.
Art. 69.• Ao 1.• oonservador compete:
0
1. Ter todos os volumes sempre devidamente arrumados, o_s catálogos sempre em dia o promo,•er por todos
os meiOs ao seu alcance a prosperidade do. Biblioteca .a
11eu cargo;
0
2. Não permitir a saída do. nenhum lino, revista ou
outro qua~quer documento sem ser a requisição devidamonte assmada por Senador ou Deputado o autorizada
pelo. Presidente de qualquer das Câmaras ·
.
. d. e saída de quaisquer
'
·3.• A ~smar
as gmas
documentos ~u linos qu~ ~he seJam pedidos;
.
4. Não pe~m1ttr a saída de edições raras, esgotadas
ou de que haJa npMns um exemplar, as quais só poderão ser consultadas na sala da Biblioteca ·
5.• Rubricar os linos de escrituração
Biblioteca.
6." Assin~r quaisquer declarações sObro impossibilidade de satisfazer a alguma :~;equisição ·
· 7. • Informar o chefe da -Repa.rtiç.ão 'acêrca de todas
as ocorrências ou faltas relath·as ao serviço e representar-lhe sôbrc os assunto!! de interêsse geral da Biblioteca;
.
0
8. Vigiar pela boa. consen·ação dos documentos existentes na Biblioteca e no Arquivo;
9. o Dar todos os esclarecimentos que lhe forem pedidos para facilitar as consultas~
10.• Superintender na elaboração dos catálogos e na
escolha dos métodos de catalogação;
0
11. A organização o guarda dos arquivos privativos
de cada uma das duas Câmaras ·
0
12. 'l'er devidamente arrumad~ e catalogado o arquivo
dos manuscritos
cada uma das duas Câmaras, por forma a poder satisfazer prontamente o seu exame aos
Senador~s e Deputados, mas não podendo nenhum doc~mento sair do e?ifício sem requisi~ão ·visada pelo Presldonte da respectiva Câmara, sendo préviamente ouvido
o chefe da Repartição.
13. • For~e~er às repartições o~ documentos que lhe
forem reqms1tados pelos respechvos chefes mediante
competente recibo-, e arrecadá-los oportunam~nte.
14. 0 Mencionar em livro especial todos os documentos
saídos do arquivo, indicando a origem da requisição e
sua data, assim como a data da devolução.

da
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15.0 Requisitar superiormen~e os empr~ado~ que j~l
gue indispensáveis para coadJUYarem o servi~O a fim
dêste se manter sempre em dia.
16.° Fiscalizar o serviço da. Portaria;
17. 0 Requisitar os elementos precisos para. om cumpr~
mento do n. 0 2. 0 do artigo 16. 0 poder orgamzar a escn·
turação da Biblioteca.
18.u Superintender nn sala de l.eitur~ do ~ongresso,
recebendo e reooistando todos os JOrnais, revistas e outras publicaçõe~ à mesma destinadas e providenciando
por forma a garantir a sua ~onsulta ~ conser~ação ;
19.° Corresponder-se por mtermédio do Director Geral com os diversos funcionários, repartições e c01·pora·
ções nacionais ou estrangeiras,. sob~o todos os .as~untos
que possam contribuir para o ennquecimento da Biblioteca.
Art. 70.0 Ao 2. 0 conservador compete:
1.0 O servi<;o do expediente da Bibliotecn, o do Arquivo, sob as ordens do 1.° Con.servador;
2.° Fazer a escritura~ão nos hvros para esse fim rubricados pelo 1. 0 conservador;
3. 0 Organizar os inventários e os catál~g~s de todos
os objectos e documentos pertencentes à Biblioteca o Arquivo;
4. 0 Registar nos livros comp~tontes todos ~s. documentos que na Biblioteca e Arqmvo, forem roqms1tado~;
5.0 Dar todos os esclarecimentos que lho forem pedtdos para facilitar as consultas.
Art. 71. 0 Aos primeiros e segundos oficiais compete
em geral:
.
.
,
1. 0 Desempenhar os serviços de que forem mcumb!dos pelos respectivos chefes de repartição do secção
ou de serviços;
2. 0 Ministrar, firmados com a sua assinatura, os esclarecimentos, notas e informa~ões para a boa instrução
dos processos;
.
.
.
3. 0 Expor aos chefes, sob CUJaS ordens Imcdtatas servirem, as dúvidas que tiverem com respeito aos trabalhos de que estejam encarregados.
Art. 72. 0 Aos terceiros oficiais compete em geral :
1.° Fazer os trabalhos de escritura~i'lo que lhes se·
jam distribuídos;
2. 0 Desempenhar qualquer serYi~o parn. quo tenham
habilitações c do quo sejam incumbidos.
Art. 73.0 A todos os primeiros, segundos o terceiros
oficiais e a~pirantes taquígrafos compete cm especial :
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1.• Tomar notas taquigráficas para os Diários das Su3ões, conforme a escala, e o mais disposto neste regula-

mento;
2. 0 Obedecer a todas as indicações do chefe da secção,
respeitantes à execução do serviço ;
3.° CLLmprir e fazer cumprir as disposições regulamentares.
Art. 74. 0 Ao professor da aula pertence:
1. 0 Desempenhar todo o serviço que lho competir coxr.o
taquígrafo;
2. 0 Reger a aula nas condições deste regulamento;
. 3. 0 Requisitar, por .intermédio do chefe da secção que
tiver a sou cargo a mspE:'cção da aula, todo o material
necessário para o serviço da mesma.
§ único. O lugar de professor é incompatível com o
de chefe de secção.
Art. 75. 0 {) professot· entende-se em tudo quanto diga
respeito ao funcionam1mto da aula com o chefe da sE:'C·
?llo de taquigrafia que tenha a seu cargo a respectiva.
mspecção.
Art. 76.° Como auxiliar do sup~intendente e a êle directamente subordinado compete ao almoxarife do Palá·
cio do Congresso, que tem a graduação de segundo oficial, com direito a promoção nos termos dêste regulamento:
1. 0 Proceder aos inventários do mobiliário e mais
objectos pertencentes ao Congresso, ficando sob suaguarda as respectivas arrecadações;
2. ° Fazer nesses inventários todas as alterações que
resultarem das deslocações ou modificações que se forem
dando;
§ 1. 0 Alam do inventário geral do mobiliário, alfaias
o mais objectos pertencentes ao Congresso e suas dependências, haverá um outro organizado por salas, donde
claramente .se possa verificar o que a cada uma pertence.
Destes catálogos haYerá uma cópia fiel a cargo do secretário da Comissão Administrativa, a quem será comunicada qualquer alter~ão que nos mesmos haja a fazer,
por virtude de aquisição ou inutiliz~ão dos objectos re·
l-acionados ou ainda da mudança de colocação que nlo
tenha carácter acidental.
§ 2.• Em cada sala estará afixado um quadro com o inventário do mobiliário, alfaias e outros pertences da
mesma Bula.
s

34.
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. 3. 0 Apresentar ao Director Geral todos os v~les das
dPspesas . miúdas, ~ fim de serem por êle autonzadas e-.
entregues na tesouraria para documentação das mesmas
despesas;
. .
.
. ·
4." Dar expediente às r.eqms1ções de matenal, hvros,
publicações periódicas. e i.wpressos, depois
autorizadas e receber, confenr e entregar no depósito geral ou
na biblioteca, mediante recibo, os fornecimentos adquiridos
e ver1ficar as re.sp('ct~vas. facturas;
.
. _
5.° Fiscalizar os sernços e desposas da ilummaçao,
produção do eloc.trici~ade, aquecim~nto, vcn?J.ação, jardina"'Olll o lavandana, e bem ass1m confenr as coutas
dos furnocimontos de água e gás, dos telefones e quais~
quer outras;
.
. . .
§ único. Para êsto. efeito dmg1rá o trabalho dos cmpregados e assalariados especialmente encarregados dês.
tos serviços;
6. 0 Ter ·a. seu cargo a organização das colecções de
bilhetes de admissão às sessões das duas Câmaras, para
serem entregues às Mesas respectivas;
- 7 .0 Preencher os cartões de admissão a jornalistas
e. outros, para serem distribuJdos cm conformidade com
as instruções das Mesas.;
..
- 8. 0 Preencher os cartões 'd& identidade a Senadoreíl,
Deputados e empregados das Câmaras;
.
9. 0 Propor no Director Geral as providências necessárias para a adjudicação da exp~oração do bufete e fiscalizar o cumprimento do respect1vo contrato;
· 10;• Fiscalizar o serviço ·dos bengaleiras ; •
11. 0 Ter sob !lo sua guarda., ('m armário apropriado,
as chaves das repartições e mais dep('ndências do qongrésso, cóm eiccpção 'das. que pertenÇam à. tesourana .CI
às: portas da. entrada do edifíc:io, que ficarão; respectivámente, s.ob a. res.ponaabilidade do ajudante do tosou~
Peir9 .&.do guarda-portão chefe; ·
.
§ 1. 0 O Director Geral poderá reter em seu J>O"'
der,. qtmlldo o ac'he conveniente, a chave do seu gabi-

df'las pertence, com a designação do fim a que o respectivo compartimento é destinado;
12. 0 Hegistar toda a correspondência relativa à superintendência do Palácio;
13." Receber e executar as ordens que lhe forem dadas pelas Mesas, Comiss~o Administrativa e suparin.tendents.
Art. 77. 0 Ao almoxMife do Palácio do Congresso compete, como delegado fisc.a l da. polícia interna :
1.° Fiscalizar todo o serviço policial, segundo as instruções que lhe forem dadas pelas Mesas ou pelo Director Geral :
§ único. Quando tiver de exercer as funções do policia, o isso se torno indispensável, usará como distintivo, para se fazer conhecer do público, uma bra~adeira
de sêda, das cOres nacionais, com o emblema da República bordado a ouro;
2. 0 Heeolher dos contínuos das galerias reservadas os
bilhetes que êsses empregados tenham recebido, verificai' a sua validado e entregá-los ao :Oirectol' Geral quando constate qualquer facto donde possa inferir-se irregularidade cometida ;
3. 0 Entr.egar às .MC~sas os bilhetes para as galerias rosen·adas, de\'idamente carimbados ·e datados, o acompanhados do uma nota do seu número, conforme a lotaç{lo
das mesmas galerias ; •
'
4. 0 Solicitar do comandante da guarda de honra. segunda as instruções das -:Ilesas ou do Director Geral, _
as sentinelas que forem necessárias.
Art. 78. 0 Ao ajudante do tesoureiro compete:
1. 0 Auxiliar o tesoureiro em todos os ser,riços a seu
eargo;
2. 0 Efectuar os pagnmontos dos subsídios aos lllOlll·
bros do Congresso, dos vencimentos aol! funcionários e
assalariados f1 do material adquirido aos fornecedores,
d<>pois de entt•adas na tesouraria as r('spectivas fOlhas
ou ordens de pagamento, devidamente organizadas, assinadas, visadas e autorizadas ;
3.0 Helacionar e somar mensalmente todos os documC~ntos das despesas miij,das, entregando-os depois ~o
almoxarife do Palácio para os conferir e entregar . ~o
Director Geral;
4. 0 Organizar !l entregar na contabilidade o balaneetQ
.dn receita e despesa mensal ;
5 .0 Escriturar e ter em dia o livro caj.xa, nos terroos

?e

nete·; , ;
:
~ :
,·. §·2. 0 · ; Todas as chaTes gu.ardadas no rt>sp('ctivo anu ària.: tro11.o um nú'm<>rQ e se.ríl.o inscritas cm livro apropriado
a..lim dp rápidnmente se. saber. a. que c~mp~rtimento p('l'-

tenc<>m .
. '§'~3. 0 Para a boa ..('x.ccuç.ão deste s~n·iço orga~iz~.r.s<1
há uma planta topográficá 'do edificlO onde, se llldtquo
todas as portas e o núm<>ro da chaw que .a.,cado. UJ.W.\'

4

37

36
do artigo 146. 0 do Regimento da Câmara dos Deputados
o artigo 151. 0 do do Senado;
Ü. 0 Ter sob sua guarda o depósito do material de expediente da Secretaria;
7. 0 Receber do almoxarifo do Palácio todos os fornocimentos do material de expediente e impressos acompanhado do factura ou guia, em duplicado, passando recibo;
8. 0 Satisfazer ns requisições do materinl de expediente
quo lhe forem apresentndas pelos chefes das sec~ões ou
serviços, com o visto do chefe da. resp<>ctiva Rcpartir:ão;
9. 0 Requisitar o fornecimento para abastecimento dó
depósito do material o expediente da SecrPtaria;
10. 0 Escriturar o movimento do depósito;
11. 0 Ter em vista que é nbsoluta.mente proibido fa:r.or
o pag~mento de fornecimentos fora da tesouraria l' que
só com autoriza~1to da Comissão Administrativa se pode.
fazer o pagamento do subsídios e vencimentos por procurnção.
Art. 79. 0 Ao chefe da portaria com pote :
1. 0 A fiscalização da limpeza das casas do Congresso;
2. 0 Dar o dl'lvido destino a todo o expediente do Congresso, segundo ns indicações superiores, por maneira
quo êsse serviço so realize com toda a ordem o pronti·
dão;
3.0 O serviço do assinaturas do Diário do Govêrno c
publicações conjuntas para os membros do Congresso e
• repartições ;
4. 0 A fiscaiização do pessoal menor, instruindo-o deYidamente sObre as disposições regulamentares, em conformidade com as instruções dadas pelo Director Geral;
5. 0 Participar por escrito ao Director Geral, as faltas cometidas pelo pessoal menor, de que tiver conhecimento;
7.° Com11nicar por escrito ao Director Geral o que
jul ~ar necessário para a boa ordem interna e segurança
do edifício.
6:' Visitnr, quando lhe fOr superiormente ordenado.
cm suas casas, os empregados menores que participem
quo se encontram doentes e dar conhecimento ao Director Geral do rpsultado dessa diligência;
8. 0 Trr na sua posse a chave da caixa da porta, que
diáriamento abrirá. dando o devido destino aos documentos Mla encontrados e escriturando ou mandando escriturar o respectivo livro;

9.° Fazer a requisição do fardamento para o pcssonl
menor e fiscalizar a sua boa conservação o arrumação
nos Yestiários.
Art. 80. 0 Ao ajudante do chefe da portaria compPtc:
1." Auxiliar o chofo da portaria em todos os serviços
que incumbpm à portaria e sob a sua direcção.
2. 0 Substituir o chefe da portaria nos seus impedimentos.
Art. 81.0 Ao escri~urário da portaria compete:
1.° Fazer a escrita da portaria como lhe f~r indicado
p<>lo respectivo chefe;
2. 0 Substituir o ajudante da portn.ria nos seus impedimentos.
Art. 82. 0 Ao auxiliar da portaria comprte desempenhar todos os serviços da portarin do que fOr incumbido
pelo respectivo chefe.
Art. 83. 0 Aos porteiros das salas compete :
1. 0 Tomar nota, na Câmara respoctivn, da entrada
dos Senadores ou Deputados;
2. o Solicitar dos Senadores ou Deputados as declarações de residência e quaisquer out\as a bem do serviço;
3. 0 Distribuir a correspondência particular, destinada
aos Senadores ou Deputados, que lhe fôr entregue pela
Portaria;
4. 0 Acompanhar a respoctivn Mesa nas cerimónias ofi·
ciais;
5. 0 Impedir que pessoas estranhas entrem nas salas
das sessões e nas dos Passos Perdidos, onde só terão ingresso os Deputados, Senadores, membros do Govêrno, os indivíduos munidos dos competentes bilhetes de
livro trânsito, os representantes da imprensa munidos
do bilhetes e os funcionários do Congresso;
ü. 0 Encaminhar para as snlns de espera todas as pessoas quo pretendam falnr aos membros do Congresso ou
funcionários, fazendo-as imediatamente anunciar;
7. 0 Dar parte sul)Oriormente de qualquer ocorrência
que necessito da intervenção do Director Geral;
8. 0 Nas sessões secretas, depois do se terem fechado
118 portas da sala das sessões, vigiar para que não entrem na Sala dos Passos Perdidos ou nos corredoroii
sen1lo os membros do Poder Legislativo ou Executivo.
Art. 84. 0 Aos chefes de contínuos compete:
1. 0 Servir exclusiYamonte os membros das Mesas,
junto dos qnais se conservarão colocados durante as
1>0SSÕOSj
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2. 0 I<'azer distribuir pelos contínuos da sala, segundo
ordens que lhe forem transmitidas, todos os pareceres ou projectos do lei destinados aos Deputados, Senadores, :\linistros, redactores e taquígrafos;
3. 0 Entregar na Mesa os respectivos linos de requerimentos, propostas, projectos de lei e interpelações, e
11uaisquor outros papéis que lhes sejam confiados pelas
reparti~õos com destino a.o Presidente e secretários ;
4.° Cumprir e fazer cumprir as ordens que lhes forem
dadas pelos Presidentes, secretários, ou Director Geral;
5. 0 Organizar e ter à sua guard& as colecções desti~
nallas à. l\[esa e tomar nota do dia da distribuição dos
pareceres;
6. 0 Evitar que faltem nas carteiras da Mesa, dos Deputados, Senadores, :Ministros e funcionários, papel, penas,
tinta o mais artigos do expediente;
7. 0 Distribuir e :fiscalizar, dentro da sala, o serviço do~
contínuos o guardas, e participar ao chefe da Portaria
as faltas que encontrar;
8.° Comunicar ao chefe da Portaria as irregularidades que noto no serviço de limpeza da sala das sessões;
9. 0 Acom}Janhar a respectiva Mesa nas cerimónias oficiais;
10. 0 D esignar dois contínuos para receberem à entrada
tlo vestíbulo, acompanhando-os até as salas das sessões
ou aos seus gabinetes, os Presidentes das duas casat~
do Parlamento ;
11. 0 Não permitir a entrada na sala das sessões a pessoas estranhas, visto que só nela terão ingresso os Deputados, Senadores, membros do Govêrno, Director
Geral, redactores, taquígrafos e outros funcionários do
Congresso quando ali trnham de prestar srrviço;
12. 0 Dar parte Sll}1eriormente de qualquer ocorrência
que necessit6 da inton-enção do Director Oora.l.
Art. 85. 0 Aos contínuos compete:
1.• Fazer o serviço das salas das sessões o cumprir
as ordens de serviço que lhos forem dadas pelos seus
i!Uporiort>s;
2. 0 Jl.cornpanhar as deputações conforme lhes fOr ordonauo;
3. 0 Auxiliar o ~en-iço de distribul~llo de quaisquer
papéis fora uo edifício do Congresso, quando lhes seja
superiormente ordenado.
_
· Art. 86. 0 Os contínuos de serviço nas tribunas do
Uorpo Diplomático só permitirão a entrada aos Emba~a~:~

'

Jtadores, Ministros Plenipotenciários, secretários, adidos,
<~ncarr<'gados dos negócios e outros membros do Corpo
Diplomático cm missão especial, que sejam apresentados
pelos respectivos llinistros.
·
§ único. Na tril>una superior do lado esquerdo só terão
entrada os antigos Senadores e antigol! Deputados.
Art. 87. 0 Os contínuos de serviço na tribuna inferior,
do lado direito da Câmara, não consentirão a entrada a
pessoas que não sejam governadores civis, chefes. de gabinete e secretários dos membros do Governo.
Art. 88. 0 Os contínuos de serviço nas tribunas da
.imprensa não permitirão a entrada a pessoa alguma qúe
não venha munida do respectivo bilhete de . admissão
.passado pelo Director Geral.
Art. HU. 0 Os contínuos do servi(!o na sala dos Passos
Perdidos terão o má.-~imo cuidado em não permitir o
estacionamento nesse recinto de pessoas que n1lo sejam
·Deputados o Senadores, os membros do Governo e seus
secretários, o os quo estejam munidos de bilhete do livre
trânsito.
Art. 90. 0 Aos contínuos de seryiço nas galerias com·poto não dei.."Car entrar mais ninguêm, logo que est<>jam
ocupados todos os bancos e emquanto não houver lugar
vago, do sorte quo as coxias estejam sempte liwes ro
tlesombaraçadas, doYendo, ao ser-lhes ordenada pela Mesa
· ~• saída imediata dos espectadores, fazê-lo sem demora,
· e com prudência.
Art. 91. 0 Aos contínuos das galerias compete mais,
quando tenha lugar alguma sessão "Secreta, verificar se a
·tribuna está vazia, fechar, sem demora, a porta o entregar a chave ao almo.xarife do Palácio do Congresso, qll:e
a conservará OI)l seu poder até que novamente se declare
a Câmara em sessão pública.
·
Art. 92. 0 Os continuos das galerias deverão, uma
·hora antes da designada para a abertura da sessão, estar
colocados no seu pôsto, só permitindo a entrada na gal~
ria quando o Presidente declare aberta a sessão, e observar e fazer observar os preceitos constantes do artigo
145.• do título VI dêste Rt>gulamento que estarão patentes
nos lugares convenientes :
Art. 93. 0 Os contínuos ocuparão nas galerias a coxia
do centro, const>n·ando-se de pé e devendo sempre um
dêies estar postado junto da porta da entrada, para mo, lhor poder exercer cumulath·amente a pollcia da galeria
, e . a vig-illlnciA do corredor.
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Art. 94. 0 Logo que a galeria pública esteja cheia,
um dos contínuos comunicará êste facto ao almoxurife
do Palácio, que adoptará as necessárias providências.
Art. 95. 0 Os contmuos serão 1·igorosamente punidos
se derem antecipadamente entrada a qualquer pessoa
nas galerias, introduzirem clandestinamente espectadores
sem bilhete ou permitirt>m a entrada alê!Jl do número que
as mesmas galerias comportem.
Art. 96. 0 Os contínuos respondem superiormente pela
falta de urbanidade e delicadeza. para com qualquer
pessoa. O indivíduo que se julgar ofendido por algum
dos contínuos poderá recorrer ao Director Geral, devendo,
todavia, fazer-se acompanhar de testemunhas para que,
verificado o facto, o empregado seja devidamente punido,
segundo a gravidade da ofensa.
-.Art. 97. 0 Aos correios em serviço das Presidências
compete executar as ordens que por estt>s lhes forem
dadas, e fora dêsse serviço as que lhos forem transmitidas superiormente.
Art. 98. 0 Aos demais correios compete executar as
ordens que superiormente lhes forem transmitidas e especialmente o serviço da distrihulção e entrega da cor·
re~pondt>ncin. nas Repartições Públicas e aos Senn.dores
e Deputados.
Art. gu.u Os contínuos e correios são responsáveis
peln. entrega de todos os livros, papéis, impressos e
manuscritos quo lhes forem confin.dos para serem distribuídos, e não podem demorar a distribuição alem do
prazo fixado para ela, nem interrompê-la sem ordem
superior. Esta disposição é aplicável aos outros empregados a quem seja incumbido idêntico serviço. ·
Art. 100. 0 Todos os livros e papéis, manuscritos ou
impressos, que os Senadores e Deputados não queiram
receber, devem ser devolvidos sem demora à. Portaria
pelos continuos ou empregados a quem forem entregues, os quais em caso nenhum podem conservar em
sou poder os mesmos papéis, sob pena de suspensão, e
no caso de reincid~ncia, de demissão.
Art. 101. 0 Ha,·erá um guarda-portão chefe, na livre
escolha das Mesas, que farA serviço à. porta principal do
Palácio do Con~resso e a quem compete. alem do serviço de guarda da mt>sma porta:
1.° Fiscalizar o serviço dos outros guarda-portõr~;
2. 0 Recebnr dos outros guarda-portões, ao· terminar o
serviço do cada dia, e conservar sob sua guarda, até q~e
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o serviço recomece, as ch:wes de todas as entradas a
cargo dos mesmos guarda-portões;
3." Dirigir o serviço do limpeza, de todo o edifício do
Congresso;
4.u Tomar o ponto de todo: o pessoal assalariado;
5.° Fazer a fõlha semanal do mesmo po8soal, que entr··~arA para conferência e devido destino ao almoxarife
do Palácio.
Art. 102.0 Aos guarda-portões compete em geral:
1. 0 Abrir e fechar as portas a seu cargo às horas que
superiormentt> lhes forem determinadas;
2. 0 Não consentir que entrem no ediffcio do Congresso
indivíduos armados, exceptuando as sp,ntint-las e os oficiai~ ou oficiais inferiores quando venham rPndê-las ou
rondá-las;
3. 0 Anunciar a entrada dos Presidentes das Mesa~
com quatro toques de sineta;
4. 0 Impedir a entrada a mendigos ou quai!;quer pessoas que não venham vestidas convenientemente;
5. 0 Não permitir a entrada na parte superior do edifício às pessoas munidas com armas, bengalas ou cha•
péus de chuva;
6. 0 Anunciar ao comandante da guarda a saída dos Presidentes, para quo ê!ltO possa mandar bradar às armas e fazer a continência do estilo;
7.0 Evitar que os em pregados menorC's saiam fardados, a não ser em st>rviço;
8. ° Cumprir as ordens que superiormente lhes forem
transmitidas.
Art. 103. o Ao guarda-portão da galeria pública compete em especial:
1. 0 Proibir que o público entre· com armas, bengalas
ou chapéus de chuva;
2. 0 Não permitir a entrada do público logo que tenha
conhecimento de estar cheia a galeria;
3. 0 Não permitir as entradas logo que tenha conhecimento de que a Câmara se acha em sessão secreta;
4. 0 Manter a boa ordem, quer de portas a dentro do
edifício, quer junto da porta, pedindo o auxílio da senti·
nela quando seja neces11ário.
Art. 104. 0 Aos guardas compete:
1.° Fazer a limpeza do todas as dependências do edifício do Congresso ;
2. 0 Auxiliar o serviço dos correios e contínuos, quando
assim lhes seja determinado ;
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3. 0 Executar o serviço que lhes fôr ordonado pelos
empregados superiores ou distribuído llelo chofe da
Portaria.
•\..rt. 105. 0 Ao iluminador compete:
1.0 A limpeza e conservação dos candeeiros do gás o
·electricidade o de todo o material eléctrico o acender o
apagar os candeeiros às horas que superiormente lho forem indicadas;
.
2. 0 A ro1'aração o conservação das canalizações do
água e gás;
3. 0 Acender os caloríferos das Salas das Sessões o
regular as ventoinhas eléctricas;
4. 0 A conservação o reparação dos elevadores ;
5. 0 A conservação das bOcas de incêndio ;
6. 0 Proceder a quaisquer pequenos consertos do ser1'alharia, carpintaria e outros;
7.'' Cumprir as ordens que superiormente lho forem
trapsmitidas.
Art. 106. 0 Ao guarda que tiver de auxiliar o iluminar·dor, compete em especial a limpeza dos metais.
· Art. 107. Ao fogueiro compete todo o serviço inerente
ao seu cargo, o mórmente acender e manter em laboração a caldeira quando superiormente lhe fOr ordenado,
'tratar da sua limpeza e conservação, rachar l('nha, auxiliar a descarga e arr!'cadação do combustin'll, limpar
os calorffpros e quaisquer outros serdços que superiorment<' lhe sejam ordenados.
Art. 108. 0 Todos os. empregados menores se apr('sentarão fardados durante as horas do serviço, sondo para
ésto efeito providos de fardamento pela Comissão Administrativa.
§ 1. 0 Os empregados que receberem uniforme tom
obrigação do o conservar em bom estado durante três
anos, pelo menos.
§ 2. 0 Nenhum empregado poderá usar o seu uniforme
fom dos actos de serviço, sendo obrigado a conservá-lo
guardado no vestiário da Câmara em que fizer serviço.
Art. 109. 0 Os porteiros da sala, continues, correios,
·gllardas e guarda-portões são agentes do polícia para os.
efeitos do título vr dêste Regulamento.

TÍTULO IV
Restituição de documentos, representações, requerimentos
e mais papéis
Art. 110. 0 Todos os papéis enviados pelo Govêrno às
Câmara~. com cláusula de restituição, devem ser do,·olvidos aos l'Cspoctivos Ministérios logo que os Senadores
o Deputados quo os receberam os hajam on,·iado à Secretaria, se nll.o fôr necessário ainda antes solicitar a.
t~ntroga dos mesmos documentos no caso do requisição
tlo Govêrno.
A.rt. 111. 0 Incumbo à 1." Repartição empregar os
meios convenientes para que os papéis, a que se refere
o artigo antecedente, sejam remetidos à Secretaria pclos Senadores o Deputados emquanto o Congresso funcione. Se, }JOrtlm, acontecer que a sessão legislativa ter·
mine, firando em poder dalguns lflgisladorC's quaisquer
}lapéis que devam sor restituídos ao Govêrno, pela dita.
repartiçl'to se lhos oficiará, rogando-lhes os façam entregar na. Secretaria.
•
Art. 112. 0 .\..s repre~ontações o petições dirigidas às
Cfimaras ou às 11osas não se restituem aos interessados,
que podem pedir delas o dos l:ospectivos despachos as
certidões do quo precisarem.
§ 1. 0 A regra dêste artigo não compreende os roquerimontos oro quo so pedem certidões.
§ 2.0 Os documentos juntos a quaisquer petições só
se ontrC'gam aos int<'r<'ssados quando êles dcsü;tam das
pretensões antes da resolução. Tomada esta, só so restituem os docmuontos originais mediante recibo, e entregando os int<'l'('Ssados, cm substituição e à sua custa;
públicas formas nos termos legais.
Art. 113." A Secretaria não responde por documen•
tos ou papóis quo não tenham registo de entrada.
TÍTULO V
Provimento dos lugares da Secretaria do Congresso
da República
Art. 114.0 Todos os lugares da Direcção Geral da
Secretaria do Congresso da República, fixados no rosc
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pectivo quadro, são providos <>m reunião conjunta das
Mesas.
Art. 115. 0 O lugar de Director Geral será provido
livremente em qualquer pessoa que reúna os requisitos
necessários para bem o desempenhar.
Art. 116.0 A nomeaç.1o para o lugar do chefe da 1.~
Repartiç-ão recairá num dos chefes de secção da mesma
Repartiç-ão desde que tenha comprovada idoneidade.
§ único. Nas mesmas circunstâncias serão proYidos
os chefes de secção do entre os primeiros oficiais.
Art. 117. 0 0 lugar de· Chefe da 2. a Repartiç-ão é }lrOvido de Pntre os redactores.
Art. 118. 0 A promoção a chefe de secção de taquigrafia será feita entre os primeiros oficiais taqulgrafos,
de reconhl:'cida. compPtência e idoneidade.
Art. 119. o Os lugares de redactores si'to proYidos
entre indivíduos que tqnham um curso superior ou que
sejam autores de obras literárias de reconhecido morecimento, ou entro indivíduos que tenham dado proYa do
competência no jornalismo ou no professorado e ainda entre os primeiros oficiais taquígrafos com serviç-os distintos.
Art. 120. 0 O lugar de 1. 0 conservador da Biblioteca
é de acrsso e nele será provido o 2. 0 conservador desde
que tenha comprovada idoneidade.
Art. 121. 0 O lugar de 2. 0 conservador é provido em
qualquer individuo que reúna os requisitos necessários
para bem o d(lsempenhar.
Art. 122. 0 Os lugares de primeiro e seguuclo oficial
da secretaria são providos alternadamente por antiguidade e por concurso <>ntrf\ os funcionários da classe im<'diatamente infrrior.
§ único. O primeiro provimento a fazer após a data
do presente regulamento será por antiguidade.
Art. 123. 0 Os lugares de terceiro oficial da secretaria S(lrão providos em indivíduos que:
1. 0 Sejam portugueses;
2. 0 Não contem mais de trinta anos de idade;
3. 0 Provem bom comportamento moral e civil;
4. 0 Apresentem certidão, pelo menos, do exame de
saída do curso geral (2. a secç-ão) dos liceus ;
5. 0 Tenham satisfeito aos preceitos da. lei do recrutamento;
6.0 Tenham prática de dactilografia.
. Art. 124. 0 As vagas do prim~>iro e sPgundo oficial
-de taquigrafia são providas alt<>rnadamente, uma por

concurso e outra por antiguidade de entre os funcioná·
rios de categoria imediatamente inferior.
§ único O preenchimento da primeira vaga que exista
ou venha a dar-se em quaisquer outras classes será feito
por antiguidade.
Art. 125. 0 As vagas do terceiro oficial de taquigrafia são proYidas por concurso do mtre os aspirantes
com, pelo menos, dois anos do serviç-o.
Art. 126.0 O provimento do lugar de aspirante será
sempro frito por concurso.
§ 1. 0 :ll:ssC' provimento será provisório e viilido por
dois anos, findos os quais o aspirante será rrconduzido,
mediante proposta às M<>sas feita pelo Director Geral,
baseado nos relatórios anuais sôbro o sen•iço prestado
pelos aspirantes, elaborados pelos chefes das duns secções taquigráficas.
§ 2. 0 Quando os relatórios a. que se refere o parágrafo
antecedente demonstrem que da parte de qualquer aspirante houve negligência ou menos aptidão para o serviço
será o mesmo exonerado pelas Mesas e impos!<ibilitado
do podrr ser novamente nomeado. para o serviço de taquigrafia do Congresso.
§ 3. 0 Se, decorridos dois anos depois de qualquer re·
condução, o aspirante não tiver sido nomeado terceiro
oficial por falta de vaga ou por não ter obtido a precisa
classificaç-ão em concurso, será reconduzido novamente
se so derem as circunstâncias a quo se refere o § 1.0
dêsto artigo.
§ 4. 0 Aos aspirantes de taquigrafia efectivos à data
da publicação dêsto Regulamento são mantidos os direitos e r~>galias que já usufrulam.
Art. 127 .• Aos concursos para os lugares de aspirantes serão admitidos quaisquer indivíduos de idade não
inferior a 18 anos, possuindo, pelo menos, o curso g<>ral
dos liceus (2. a secção) (I o ex:\me final do curl:!o de taquigrafia professado na aula oficial do Congresso.
§ único. As condiç-ões de idade e habilitações literá·
rias não são apliccí.vois aos quP à data da publicaçlto
dêsto regulamento já estejam admitidos a praticar na
sala das sessões.
Art. 128. 0 Os concursos para o provimento dos Jogares a que se refere o artigo 122.0 sl1o feitos }>Or meiC>
de provas escritas sõbra pontos tirados à sorte e acomo·
dados à categoria dos lugares e natureza dos serviços
que lhes pertencem.
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§ único. Os pontos serão feitos pelo Director Geral.
Art. 129.• As provas dos concursos a quo so refere Q
:1rtigo antecedente serão prestadas perante um júri de
três membros composto do Director Geral o do chefes
de reparti~llo ou de sec~ão.
,
§ 1. 0 O Director Geral sen·e de presidente . .
§ .2. J As provas do concurso são classificadas em escrutínio secreto pelas letras M B muito bom, B bom,
S suficiente e M mau.
§ 3. 0 Ao júri pertence apreciar as provas e mais ci.J:cunstll.ncias dos concorrentes 0 formular a 1)roposta graduada quo tem do ser submetida à delibera~llo das Mel!as, lanando-se acta de tudo que ocorrer.
··
Art. 130. 0 Nos concursos para 1.", 2.•, 3. 0 oficial o
para aspirante de taquigrafia, haverá duas provas escritas cm caractores taqnigráficos dum trecho do Diá1·io
das Se88ões ditado, durante 10 minutos na primeira
pro,·a c durante cinco minutos na segunda proyn, com a
Mguiute velocidade média por minuto :

· .Axt. 133." -~s provas dos concursos de taquirrrafia
~ào classificadas em escrutínio secreto, e ao júri co~pete
formular a pl"Oposta graduada que tem de ser subwetida à delibera~ão das )lesas, laYrando-se acta de tudo o
que O<'OIT<'r.
§ 1." J;js~a c·lassifica~ào faz-se do seguiute modo:
Muito hom. . . . . . M B - 10 valores.
Bom . . . . . . . . . . .
B - De 9 a 6 valores.
Suficirnto.......
S ~ De 5 a 3 Yalores.
~Iau.. . . . . . . . . . .
:u ~ De 2 a O Yalores.
.
§ 2." A v.otaçito faz-se por escrutínio seereto e o r<'·
sultado final obtêm-se tomando a ::média dos Yalores lan~ados ua utna.
·
.
Art. 1134.• Quando dois concorrentes aos lugares d<'
taquígrafos obtenham igual classifica~ão, serão condiqào
<lo preforCncia para oficiais : primeiro a antignidndf' no.
categoria inferior; segundo, o maior número do hàhilitações litoniria~; para aspirantes, o maior número de habilita~ões literárias.
Art. 135. 0 Os concursos para aspirantes de taquigrafia serão anunciados no Diário. df{ Gàrêrno, com Y.intc
dias de antecedência.
§ único. Para os concursos para oficias, será feita a
comunicação aos interessados coni tinte dias de antceipa~ão.
.
Art. 136. 0 O júri para os conco.rsos de taquigrafia
s~rá composto pelo D.irector Geral, qno servirá de prP::ndente, e pelos chcles das duas secções taquigráficns.
Art. 137." A nomea~ão de professor da aula, fica dependente do concurso, entre os primeiros, se«undos
u
0
te::c~iros oficiais, sogun<fo .um programa elaborndo 'na
ocasião <'m quo trnha dr se fazer o .pro\ilnento da rudl'i
ra pelos dois cliofes dàs sec~ões) e o provido tom direito·
à respectiva g1·atifica~ão, alêm do orden.ado.
Art. 138.• O lugar de almoxarife do Palítcio do Conwesso é provido pelas ~lesas em qualquer pessoa que
reúna os requisitos necessários p:ua bem o desempenhar.
Art. 139.• O lugar de ajudante do tesoureiro 6 provi~
llo pela ME-sas em indivíduo que ofere~a a idoneidade ind-ispensfivel -para o exercício do sPU eargo.
'
~ único. Para o desrmpenho· dêste cargô será obriga-.
tóna a prestação de caução por mPio de títolos do dh·ida pública do valor efectivo de 2.0008.
Art. .uo.a O~ lugares de chefe da portaria, ajudante
do chetr de portaria, escriturário a auxiliar da portaria•.

Para primeiro oficial :
1. prova -:260 silab&s ;
2. • prova- 280 sílabas;
3

Para 2. • oficial:
1.• prova - 240 silabas ;
2. • prova- 260 sílabas;
Para 3. 0 oficial:
1.a prova-2 13 sílabas;
2. a prova- 240 sílabas j
Pára áspirante:
1. • prova -190 sílabas ;
2. 3 prova- 213 sílabas.
·Art. 131. 0 Esta.s pro,•as serão prestadas cm <lois <lia~\,
mediando entre elas o tempo quo o Director Geral determinar.
Art. 132.0 Todas as provas a que se referem os artigo~ antef'edcntes serão traduzidas imediatamente à vistll.
do júri tendo pára a tradu<;ão das pront'< <le 10 minuto~
o prar.o máximo de quatro hm:as e para a~ ti\• 5 minutos
o d0 duas horas.
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portriros da ~ala, chefes de contínuos e guarda-portão-chefe :>erão providos pelas :Mesas, precedendo informação do Director Geral, de entro os empregados de
categoria imediatamente inferior que tenham comprovada
irloneid:.~.de, respeitando-se, quanto possível, o principio
da :mtiguidadc.
§ único. Da mesma forma, e em obediência aos mesmos princípios, se procederá ao provimento das vagas
do rontínuos, correios e guarda-portões.
.\.rt. 141. 0 Os lugares de guardas são providos livremrntc pelas )lesas em indiYíduos que provem:
1. 0 Ser portugueses;
2. 0 'l'or exame do instruç1to primária do 2. 0 grau;
3. 0 Ter bom comportamento moral o civil;
4. 0 Haverem satisfeito aos preceitos da lei do recrutamento;
f>. 0 Terem suficiente robu~trz;
6. 0 Não tcrrm mais de trinta anos de idade.
.Art. 142. 0 A substituição dos emprt>gados, nos casos
de falta ou impedimento temporários, regula-se em con
formidado com o disposto nos números seguintes:
1. 0 O Director Geral será substituído pelo chefe da
1." Repartição ;
2. 0 O chefe da 1." Repartição é substituído pelo chefe
dr secção mais antigo da mesma Repartição;
3. 0 O chefo da 2. ~ Repartição 6 substituído pelo redactor mais antigo;
4. 0 Os chefes de secção são substituídos pelos empregados mais graduados, segundo indicação do Director
Geral;
5.n O primeiro conservador da biblioteca é substituído
pelo segundo conservador;
•
6.0 O professor de taquigrafia é substituído, nos termos do artigo 55. 0 e seus parágrafos, pelo taquígrafo
designado pela Direcção Geral;
7. 0 Os primeiros o segundos oficiais são substituídos
pelos cmpr(>gados das categorias imediatamente inferiores;
8.0 O almoxarife do Palácio do Congresso e o ajudante
do tesoureiro são substituídos pelos funcionários supe•
riores que as Mesas indicarem;
9. 0 O chefe da portaria é substituído pelo seu ajudante e os porteiros da sala e chefes de contínuos são
substituídos pelos (>mpregados do categoria imediatamente inferior e de comprovada idoneidadé.

§ 1. 0 As substituições dos n. 06 6.0 , í. 0 e 9. 0 , serão
determinadas por simples despacho do Director Geral
depois de ouvir os respectivos cheft>s.
'
§ 2. 0 O Director Geral dará imediato conhecimento às
Mesas do nso que fizer das atribuições que lhe sllo conferidas por êste artigo.
:"-rt. 143. 0 Sempre que no quadro dos oficiais de taq utgrafia se dê vaga ou impedimento superior a oito dias
durante o período das sessões das duas Câmaras o respectivo chefe de secção indicará ao Director G~ral que
o proporà às Mesa<~, o aspirante que deve passar a fazer
s~rvi~o do oficial durante aquele impedimento e o candtdato a_t>rovado em concurso que deve passar a desempenhar o serviço de aspirante, de forma que nunca deixe
do haver nas duas Câmaras o número de taquígrafos em
efectividade de serviço fixado no quadro anexo a êsto
Regulamento.
Art. 144. 0 Nenhum empregado poderi1 tomar }JOsse
do lugar para que fõr nomeado sem que pré,·iamento
apresente atestado do robustez passado pelo médi<'o indicado pelas Mesas .
. § único. Deste exame médico cabe recurso para uma
JUnta composta de dois médicos indicados p<'las )f<>sas o
um terceiro da e~colha do interessado.

1
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TITULO VI
Polícia interna do Congresso

Art. 145. 0 Nas galerias devem ser observados os seguintes preceitos quo estarão patentes em quadros bem
visíveis o devidamente conservados:
1. 0 Todas as pessoas presentes nas galet·ias devem
ser mudos espectadores dns discussões, vot.'\~ões e mais
. actos dos mombros do Congresso;
2. 0 Qualquer aclamação ou rumor, indício de aprovação .on des:~provação, lhes é rigorosamente proibido·
.3. 0 Quem q.uer que fôr intimado pelo!> contínuos ~ara
satr da galona, deve obedecer imediatamente e sem a
menor resistência;
4. 0 Nenhum individuo, qualquer que seja à classe a
que pertença, pode entrar armado no recinto do Congresso nem na galeria, excepto as sentinelas o os oficiais
on oficiais inferiores que Yem rendê-las ou rondá-las;

'
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[).P Quem entrar nas galerias deYe descobrir-se e con·
servar-se descoberto;
6. 0 Não haverá nas galerias públicas lugares privilegiàdos, nem precedêncüt alguma de lugares e ass~t?s;
· 1. 0 O corpo diplomático e os redactores dos d1ános.
políticos tem na sala das sessões lugares especiais;
8. 0 As pessoas existentes nas galerias devem sair delas
·imediatamente, e em silêncio, apenas pelo Presidente fOr
anunciada a formação da Câmara em sessão secreta, ou
quando dê a sessão por interrompida ou encerrada;
9. 0 Estando ocupados todos os bancos, não se deixará
entrar mais ninguêm emquanto não houver lugar vago!
de sorte q.ue as coxias estejam sempre desocupadas.
. Art.146.0 Nas termos dos artigos 156. 0 do Regimento da
Câmara dos Dt>putados e 161. 0 do do Senado, os empregados da policia do Congresso poderão prender e~ ft~
granto delito a pessoa ou pessoas que dentro. do ed1fiCIO
respectivo promoverem qualquer perturbação da ordem
ou cometerrm qualquer delito, e fá-las hão conduzir à
esta~:ilo policial competentl" mais próxima, onde prrsta.rã.o os esclarrcimentos que puderem servir de funda·
mento ao auto qur ali se lenmtar, dando imediatamrnte
parte à Mesa do que houver ocorri'ào.
·
Art. 147. 0 Pela Direcção Geral da Secretaria do Congresso serão dadas à fõrça militar pormanent~ do edifício as seguintes instruções, em nome dos Presidentes das
duas cas:l.s do Congresso~
1. 0 A guarda, para o fim de fazor continências, sómente será chamada às armas à passagem do Chefe do
Estado e aos Presidentes das Câmaras Legislativas;
2. 0 As sentinelas sã.o as das armas, a do lado da Cal~nda da Estrêla <' n. das trazriras do <'dificio;
3. 0 A sentinela das armas, alêm das obrigações inerentes ao seu pOsto, impedirá. que prejudiquem f? monumento ao orador José Estêv!lo Coelho de Magalb11.os, as
árvores o as grades do largo, e vigiará pela conservação da boa ordem e asseio do vestíbulo do Palácio, n1lo
permitindo nele nenhum ajuntamento e mantendo lnTe a
passagem;
. 4. 0 As sentinelas do lado da Cal~:ada da Estrêla r das
trasl'iras do !'diflcio cumpre vigiar pela seguran~:a do
Palâcio e conserYar o trânsito desimpedido ;
5. 0 O comandante da guarda entender-se há, em tudo
quanto diga respeito ao serYiço privativo de cada nma.
das Câmaras, com o Director Geral;

.6. ° Cumpre a todas as sentinelas não deteriorar-em,
new. ~rmitirem que. seja dereriqrada, qualquer ptU'teo:do
edifício, recomendando~se ao co1;0andante da g11arda haja
de fa1.er observar rigorosamoo.te estas instr11ções p-ara
evitar que tenha de representar-se. superiormente à autoridade militar.
.
~
-i\..rt. 148. 0 Pela Di-recç!o Geral da Secretaria do Cmgrosso serão dadas à. fô1·ça militar da guarda de honrn
às duas casas do Congresso, e em nome dos respectivos Presidentes, as seguintes instruções :
· .
.
l. 0 Prestar a continência militar à. entrada e salda
.
dos Presidentes das duas casas do Congresso;
2. 0 Prestar o número de sentinelas que, em virtude
de ordem superior, lorem indicadas pelo almoxarne do
Palácw do Congresso, que designará o local onde devem
ser colocadas ;
..
3 . 0 Auxiliar os empregados de policia da Câmara (alr
moxarife do palácio, porteiro, contínuos e gllardas-portões) por meio da:s sentinelas, quando aq11eles empregados a elas recorram;
:
4. 0 A guarda só poderá retirar depois de lhe ~r
comunicado, da parte da Direcção Geral, que se encerraram as sessões;
5. 0 Prestar o auxílio da fOrça quando seja requisitado
pelas presidências, nas circunstâncias que elas· julguem
oportunas;
•
'!
6.0 Não permitir aglomeração de pessoas junto da
porta sul da entrada do edifício e no vestíbulo .até a escadaria que dá ingresso ao primeiro andar;
7. 0 Não consentir a entrada no edifício de qnaisquer
manifestantes ou comissões, sem prévia autorização das
Mesa~, mandando f~char os portões, com exoop~llo do do
·
·
sul, sendo necessáno;
· 8. 0 Ordenar a permanência de três g11ardas, pelo IM·
nos, junto ao patamar da escadaria que dá ingresso pua
a sala dos «.Passos Perdidos-, Ail.o permitindo aglomeração ;de pessoas nesse patlmlar. - ;~
·. · ·
1
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Disposições vãrias e disciplinares
0

Art. 149. Emquanto funeiGna -o- Congresso, os tralJalhos começam, na 1." e 2. a repar~ões o secções de taquigrafia, todos os dias nã.o feriados, uma hora antes da
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fixada para a abertura das sessões das câmaras ou das
·comissões o terminam quando os serviços diários a cargo
·d essas repartições e secções se achem cumpridos.
Art. 150. 0 No comêço de cada sessão legislativa o
Director Geral formulará o horário das entradas dos empregados menores que submeterá à aprovação das Mesas.
Art. 151.° Fechado o Congresso e nos dias em que
não haja sessões das Câmaras ou de comissões, os trabalhos começam em todos os dias não feriados às onze
horas o acabam às dezasseis.
Art. 152." As disposições dêstos artigos não excluem
para nenhum empregado o serviço om dia feriado, so
excepcional urgência assim o exigir.
Art. 153.° Chegada a hora da saída, quer esteja funcionando o Congresso quer não, nenhum empregado so
retirará sem que superiormente se declaro concluído o
serviço do dia.
Art. 154. 0 Durante o interYalo das sessões, o Director Geral determinará o serviço de cada uma das repartições, tendo em vista pôr em dia todos os serviços e a
realização dos especialmente indicados neste regulamento
para este período.
Art. 155.0 O Director Geral, se entender que nllo M
inconveniente, pode em relatório, donde conste o estado
dos serviços nas diferentes secçõE's da SE>cretaria do Congresso, propor às Mesas a distribuição por turnos dos
serviços de todos os empregados durante o encerramento
do Congresso.
§ 1. 0 Os turnos interrompem-se logo que extraordinal'iamente reúnam as Câmaras.
§ 2.0 O estabelecimento dos turnos ni'lo autoriza os
funcionários de folga a ausentarem-se de Lisboa s<'m
prévia licença das ME>sas e mesmo nesta hipótE>se doV<'m
dttixar indicado na Direcção Geral o local onde possam
ser procurados para. objecto do serviço.
Art. 156.° Continuam a aplicnr-sa a todos os funcionários da Secretaria do Congresso da República as disposições da lei n. 0 403 de 9 de Setembro de 1915 sObro
vencimentos do exercícios e abonos de vencim«:>ntos no
caso de faltas ou licenças, na }>arte nllo contrariada por
este regulamento.
Art. 157.° Consideram-se faltas não justificadas:
1.0 A ausência, sem licença, !:Iom que o empregado
a justifique até a hora do encerramento do ponto de entrada;
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2. 0 A ausência, sem licença, por mais de tres dias,
sem que o empregado mande certidão do facultativo
comprovativa do doença;
3. 0 A saida para fora da repartição, sem licença, depois d<> ter assinado o ponto.
§ 1.~ As faltas não justificadas importam sempre
perda de vencimento durante os dias em que fOrem cometidas, independentemente de qualquer outra penalidade que haja de ser aplicada.
§ 2. 0 O desconto pelas faltas não justificadas efectua-se no vencimento do mês em que as faltas se verificarem, se fOrem dadas até o dia 20, e no vencimento do
mês seguinte, se· fOrem dadas depois dêste dia.
§ 3.0 Até o referido dia 20 os respectivos chefes
comunicarão ao Director Geral os nomes dos emprega·
dos sujeitos a descontos, com indicação dos dias que.
faltarem. Por seu turno o Director Geral enviará essa
nota à secção de contabilidade para os efeitos do desconto.
§ 4.° Consideram-se justificadas as faltas por motivo
de nojo até três dias, e as de serviço público obrigatório.
§ 5. 0 As faltas às sessões nocturnas são contadas
como as das diurnas.
Art. 158.0 O empregado que der trinta faltas seguidas, não justificadas, ou ses~enta interpoladas durante
um ano, tambêm não justificadas, incorre na pena de
perda do lugar por abandono.
Art. 159.• O empregado que adoecer enviará parte de
doente ao seu chefe, e assim justificará faltas até três
dias. Findos estes, so continuar doente, enviará certidão
de facultativo, a qual poderá jqstificar faltas até trinta
dias. Se a doença se prolongar alêm de trinta dias, o.
em1>regado solicitará licença nos termos do § 1. 0 do artigo 161. 0 dêste regulam<>nto.
§ único. O empregado que der parto de doente ou
mandar certidão de facultativo, fica sujeito a ser inspeccionado no seu domicilio por um ou mais facultatLvos
escolhidos pelas Mesas.
Art. 160. 0 O empregado que estiver doente mais de
seis meses seguidos, será mandado inspeccionar por facul-,
tativos; se fôr julgado completamente incapaz do serviÇo·
será aposentado, estando nos termos de o ser e exone- ;
rado se o não estiver. Se, porêm, não fOr julgado com--.
pletamente incapaz para o serviço, poderá ser-lhe concedida licença para se tratar até um ano.
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.. .Art. 161. o As licenças só podem ser concedidas por
doença ou por motivo justo, alegado por escrito.
§ 1. 0 Se a liconc;a fOr requerida por motivo de doença
o- respectivo requerimento será acompanhado do certidã~
afirmativa do facultativo e informação do Director Geral. ~a hipótese dêste parágrafo é aplicável ao reqnerooto o disposto no ~ único do artigo 1!)9':0
§ 2.0 A licença solicitada por motivo justo, que nil.o
soja de doença, pode ser concedida:
1.° Com todo o vencimento, até trinta dias, dentro
de cada ano ciYil, consecutivos ou interpolados, aos
fnncionários com boas informac;ões e com mais dõ um
ano de serviço efectivo, sem falt."\s exef'dentes às permitidas no § 1. 0 do artigo 3. o da lei n. 0 403 de 9 de Setembro de 1915 e quando a sua ausência não prejudique
os trabalhos da rest>ectiva repartição, sendo, porêm,
ooscontados 0!:1 dias de faltas que os funcionários tenham
dado no mesmo ano civil ató a data em quo a Jic~>nça
haja sido requerida, qualquer que seja a justificação referida no § 1. 0 do artigo 3. 0 da citada lei n. 0 403;
2. 0 Sem Yencimento até três meses. Quando requeridas por maior número de meses concedei-se há licença
ilimitada, ficando vago o r~>specti,·o cargo que Sl'rá
preenchido nos termos das disposições gorais aplicáveis ;
§ 3." O funcionário em gOzo de licença ilimitada não
poderá regressar ao serviço e ser colocado no quadro
antes de decorrido um ano após a concesslo d:~. licença,
pertencendo-lhe depois a primeira vaga da sua categoria
quando assim o tenha requerido com antecedência nlo
inferior a trinta dias.
·
. § 4.0 As licenças ao .Director Geral são concedid~s
pelas Mf'sas e bem assim as re-queridas pelos chefes de
repnrtição e de secçilo e por outros empregados de análoga categoria. As requeridas pelos demais funcionários
setão concedidas. pelo Director Guai1 até qnilW) dias, e
pelas Jclerms al~m· dêss.e tempo. ·, .. ;! • · 1."
.. , .
-; ·§ 5."" Pelas- licenças COJ:leedidas .nos tcnnos dos. pará-grafos antecedentes cabe o pagamentõ -do imJWSto de
sélo a que se refer.o o n.0; 102.• .da :tabela gerai do imJXSsto do sêlo de-.24 de Maio de·1902., desde.. o- momento
<p.e a eoneesão dessas lieen~s nã:o vá alêm de 15 dias,
d&vendo as licença& coneedidas por ma.ior :prazo ficar,
sujeitas ao. pagamento preceituado pela. tabela do~ emolllo100ntos ~ das seeret:uins de Est:ldo, !)rgAnizada nos.
termos do artigo 3..o dos.1deeretos de. 27 ~ de. AbriL e 26

f-

.de ::\laio de 1911 e artigo 11." da lei de 30 de Junlío
do 1914.
.
. Art. 162. 0 ~os casos de licença, quando excedam 30
.dias serão suprimidas quaisquer gratificações que façam
parte dos vencimentos dos funcionários, quer sejAD;l autorizadas por lei, quer por despachos da.s 'Me!>as.
§ único. Não havendo divisão de vencimento, cou.sidtJrar-se há. como gratificação do exerclcio, nos t<'rni.os. do
§ 4. 0 do artigo 5. 0 da lei, n. 0 403 de 9 de Sotemhro de
1915 um sexto do vencimento de categoria.
" rr·.
A;t. 163. 0 As faltas excedentes a trinta dias em c~da
0
ano ciYil, com exclusllo daquelas a que se refc.re o § -4:.
do artigo 151. 0 , são descontadas n& detenrunaçito da
.antiguidade para o efeito de promoção- à classe superior.
Art. 16-!.0 As faltas não justificadas, ou não havidas
como tal são contadas pelo triplo para o fim mencionado
no artigo anterior. .
Art. 165.0 A Direcr;ão Geral enviará ao secretáriO da
·Comissll.o Administrativa rraa. nota semanal das faitas
.dadas e licenças concedidas a todos os empregados da
secretaria do Congresso da Repúbfica.
. Art. 166.0 Pela direcção geral da S<'cretaria do Con,gresso da República serão publicadas ~nualme~te, no
Diário do Govêrno, até o dia 31 de Jane•ro, as listas de
antio-uidude, referidas ao dia 31 de Dezembro anterior,
..do pessoal dependente da mesma Direcção Geral! sendo
permitido aos empregados recorrerem da class1ficaçlo
para as M:esas, no prazo do oito dias, contados da data
da publicação.
§ único. As primeiras listas da. antiguidade referir-se
,hão ao dia 31 de Dezembro do corrente ano, tendo' em
atenção o disposto neste titulo e na lei n.O 4.03 citada. e
cont"findo-se sómente o tempo de serviço no qUAdro em
:que actuabnent~ .servem, fl 1,1io. ser ,qlJe, por disposi.c;io
expressa em diploma legal;. outro- deva .s$r contado. ,·
, Art. 167.0 Na contagem· do teq~po para. a aposentação
$erão .de Í!lturo ape5a~ descontadas as .faltas não justi.iicadas e a.s de ·q ualquer sitnaçãQ ~em vencimento,~
eeptuando o afastamento do serviço-.po,r..motive de pro.'-!esso di.!fcipl.inar de que o. funcionário fi&ia. ab:JOlvido.
.Art. 16&.• Cada t·eparti~ãp tem mn liv.ro .destinado
-&O ponto dos seus empregados, qp.e o :J.Ssiuario to~~ os
.Jias dentro do moia. .hor.a -depois da hor• determinada
para a entrada; e bem assim haverá na portaJia.,.os
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livros que forem necessários para o ponto dos empre·
gados menores, os quais procederão de igual modo.
Estes livros, logo que expire aquele prazo, deverão ser
presentes ao Director Geral acompanhados dos documentos que abonem as faltas para serem por êle rubricados.
§ 1. 0 O almoxarife do Palácio do Congresso assina
o ponto em livro especial perante o Director Geral.
§ 2. 0 As escalas de serviço dos taquigrafos servirão
de certificação de comparência. dos mesmos empregados,
cumprindo aos chefes de secção, dentro de meia hora
depois da hora determinada para a entrada, apresentá-las, com os documentos que abonem quaisquer faltas,
ao Director Geral, que as rubricará.
Art. 169. 0 As penas disciplinares aplicáveis aos empregados da secretaria e menores são as seguintes :
1. a Advertência;
2. a Repreensão verbal ou registada;
3. a Suspensão;
4.a Demit~são.
§ único. A aplicação destas penas é independente de
qualquer outra penalidade que o Poder Judicial lhes
possa imvor.
Art. 170. 0 São caus1L de repreensão: a negligência, as
faltas ao servi.,;o, o mau procedimento ou as ofensas ao
decôro da repartição.
Art. 171. 0 Silo causas de suspensão:
1. 0 A pronúncia cm qualquer crime, logo que ores·
pectivo despacho tenha sido intimado ao réu;
2. 0 A condenação judicial. quo não fôr motivo do de·
ruissilo;
3. 0 A insubordinação;
4. 0 A desobediência voluntária its ordens superiores,
em objecto do sen·iço;
5. 0 A negligência, ou qualquer outro motivo culposo,
relo qual o empregado falte ao cumprimento dos seuK
deveres, depois de repreendido;
6. 0 A falta de comparência na repat·tição, sem a competente justificação; a saída da repartição, sem prévia licença; a repetida falta de pontualidade na hora da entrada Jlam o serviço.
§ 1. 0 A suspensão, fora dos casos de que tratam os
n. os 1. 0 • o 2. 0 deste artigo, não pode exceder a um ano.
• § 2. 0 O efeito da suspensão é privar o empregado suspenso do cxerrkio do omprt-go e do vencimento correspondente.

§ 3. 0 Serão restituídos os vencimentos ao empregado
que, tendo sido suspenso por virtude do n. 0 1. 0 dês te
artigo, fõr absolvido ou despronunciado.
Art. 172. 0 Silo causas do demissão:
1. 0 As condenações om qualquer pena maior, ou em
qualquer pena correccional, por actos quo envolvam falta
de probidade ou desdouro público, manifestação contra
a ordem pública, ou cumplicidade na sua perturbação;
2. 0 A revelação de negócios confidenciais, ou o abuso
de confiança em matéria do serviço público;
3. 0 As repetidas faltas, contínuas ou interpoladas, ao
serviço, sem causa justificada;
4.~ Os actos graves do indisciplina, ou as injúrias aos
superiores;
5. 0 A reincidência em facto pelo qual o empregado já
tonha sido suspenso por duas vezes.
§ único. Fora dos rasos a que se referem os n. 0 ' 1. 0
e 3. 0 dêsto artigo, nenhum empregado pode ser demitido
sem ser ouvido verbalmente ou por escrito, em processo
convenientemente instaurado para aquele fim.
Art. 173. 0 A pena do advertência é aplicada por qualquer funcionário superior ao inferior. A pena do rellreen1\ão é aplicada pelas Mesas ou pelo Direetor Geral. A
pena de suspensão, nos casos dos n. o• 1. 0 o 2. 0 do artigo 171. 0 , é imvosta pelas Mesas ou Director Geral, e nos
casos dos n. 0 ' 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 e 6. 0 do mesmo artigo pode
ser imposta pelas Mosas até um ano, e pelo Director Geral até quinze dias.
§ único. Da pena de suspensão aplicada pelo Director
Geral cabe recurso para as Mesas.
Art. 174. 0 A pena dõ demissão, em todos os casos do
artigo 172. 0 , é imposta }>elas Mesas, em sessão conjunta,
precedendo processo no qual deverá ser ouvido, verbalmente ou vor escrito, o empregado arguido.

TiTULO YIII
Administração éconómica do Congresso da República
Comissli.o Administrativa

Art. 175. 0 A adroinistra~ão económica do Congresso
da República. pertence à Comissão Administrativa, de
conformidade com 11 lei n. 0 329, do 20 do Julho d&

1915.
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, Art. 176. 0 A Comissão Administrativa compõe-se dos
presidentes das duas Câmaras, dos secretários das mes·
mas duas Cílmaras, e de um sen:ulor e um deputado respecth·amente eleitos.
, 1." O presidente da Comissão Administrativa será o
.presidente do Congresso;
, 2. 0 O secretário da Comissão será o ,rrimeiro secre·
túrio da Camara a qne não pertença o Presidente ;
3. 0 O tesoureiro será. escolhido de entre os seus membros eleitos.
Art. 177. 0 :?:\a falta ou no impedimento dos presiden·
tes ou dos secretários, fazem as suas vezes os respectivos vice-presidantes e vice-secretários.
Art. 178. 0 ~a falta ou no imJlOdimento de qualquer
dos outros vogais, pertence à Câmara respectiva procedE-r a noYa elei~ão.
,\rt. 179.° Constituída a Comissão Administrativo., entra em fun~õcs no próprio dia da sua constitulçll.o, do
que se laxrará. acta.
§ único. Desta acta constará o saldo que transitar do tesoureiro da Comissão cujas funções hajam findado, e
nma cópia autêntica da parte rcspecth·a da mesma acta
s.ervirá. ao -primeiro de recibo de entrega.
·
Art. 180. 0 A Comissão Administrath·a exerce todas
as fun~ões (jue pela Constitulção da R<'pública ou pelos
Regimentos das duas Câmaras não sejam da competênciaoxclusiva das Mesas.
Art. 181." A Comissão Administrati:vo. tom uma sessll.o
<>rdinária. em cada semana. O Secretário lavra, ou manda
lavrar a acta, que é lida perante os vogais e assinad&
por todos.
. § único. O Presidente pode com·ocar a Comissão extra.ordinárüun.ento quando· as circunstâncias assim o requeiram.
Art. 182. 0 C"ompete especialmente à Comissão Administrativa:
1." Fazer inventariar bl! móveis.pe'rtencentes às Câmaras;
2. 0 Organizar, assinar _e fazer enviar ao :llinistério_das
Fina!i~&s .o <>l'ÇflmNitll d~ GOO~l'ef!.'SO'. '
r
.r. ·:·
3. 0 Ordenar ~· pa?a~?~~to ~os .s .~?f:\id,ips aos membros
do Congresso.
, · • · Q Ordenar ~.pagamento dos 'Vencimentos .dó pessGal.
l·l 5,4 Ordenar o pagamento do. despesa que se re4lizar
com. a. public.·t~ll.o das s~ões, d~s parccerel'/ .e mais documentos.
;

. 6.o Requisitar até 15 do cadà mês, pelo llinistério das
Fmanças, o duodécimo da sua dotação para fazer face
aol:l pagamentos mensais.
7 .• Orden:J.r qualquer despesa autorizada no orçamento
par:J. o serviço do üongresw, e bem assim ordenar o
respectivo pagamento .
8. • ~~oceder a todos os trabalhos que digam respeito
.à adl.lllrustração superior do Ü<>ngresso.
9. 0 Prestar conta anual às Câmaras.
Art. 183.• O tesoureiro da Comissão Administrativ:J.
~ o único responsável pela guard:J. dos fundos que lhe
são confiados, . deduzida a responsabilidade que possa
caber ao seu aJudante dentro da respectiva cau~ão.
0
Art~ 18~. Nenhum:J. despesa e nenhum pagamento
poderao efectuar-se sem haverem sido ordenados pela
Comissão.
Exceptuam-se quaisquer despesas miúdas e urgentes,
quo poderito ser pagas pela tesouraria até a quantia
mensal que será fixada pela Comissão Administrativll. no
princípio de cada se~ são legislatiya, devendo a respectiva
{tOnta ser mensalmente enviada à mesma Comis~>ão.
Art. 185. 0 <:? chefe da contab.iloi.dade apresenta mensalmente ao J?lrector Geral todas as contas que tenham
de ser submetH.Ias à aprova~ão da Comissão Administra!iva, assim ~orno as ordens de pagamento daquelas que
Já tenham s1do aprovadas e os balancetes da receita ~
despesa do mês anterior.
§ único. Estas contas serão enviadas pelo Director
Geral ~ Comiss~ Administrativa., acompanhadas das
respectiYas requlSJÇões ou quaisquer outros documentos
que as justifiquem.
Art. 186.• As folhas de subsídios a Senadores e Deputados e dos vencimentos dos empregados da Secretaria
do Congresso são procE-ssadas na secção de contabilidade, assinadas pelo funcionário que as organiza, e pelo
chcfo d1\ sec~1lo, o qual a:s verifica e apresenta ao Ditcctor Gm·al Iiara as en,·iar ~m o seu visto à Comissão
Administrativa.
·
•
. § único. Os r~ci.bos de subsidios são processados- em
unpressos espec1a.ts e todos os .outl'Qs são pii:Ssa.do.s nas
fillhas.
·
. '" . .·.
,
Art. 187. 0 Haverli. .na secção da contabilidade os seguintes livros:
r l.P Livr.o da.s 1\'Ctas das · sessõ$-, J~· ComissãoAdmi·

..Distr•tiva;,

'•

I

'

60
61

2. 0 Registo da requisição de fundos, formulado do
modo que se conheça de pronto a situação de cada verba orçamental;
3. 0 Livro da receita e despesa escriturado por ordem
crono~ógica, e com in?Jcação ~a verba orçamental a que
resp01tnrem as quantias descntas, quer da receita, quer
da despesa;
4. 0 Registo dos documentos de despesa a pagar;
5. 0 Livro em que se escrituram as diversas verbas
que constituem a dotação orçamental em cada ano económico e a despesa paga, devidamente classificada segundo as verbas do orçamento.
Art. 188. 0 .l'..i expressamente proibida a nomeação para
lu~ares alêm do quadro legal da Secretaria do Congr1 sso,
SOJa qual for a denominação dada às nomc•nções -extraordinárias, provisórias, temporárias ou outras - o sejam quais forem os motivos que se aleguem em seu fundamento. A Comissão Administrativa não pode ordenar o
pagamento de vencimentos a indivíduos nomeados contra
o que assim fis-a estabelecido.
Art. 189. 0 E expressamente proibido, de futuro, o pagamento de pensões a familias de empregados das Câmaras, quando tais pensões não hajam sido concedidas por lei.
§ úni<:o· A disposiçllo dêste artigo nll.o se aplica às
pensões Já concedidas à data da publicação dêste regulamento.
Art. 190. 0 A Comissão Administrativa apresentará
dentro do mais curto espaço de tempo possível, à Ca.mar~
dos Deputados, de onde depois de aprovadas transitarão
para o Senado, as contas da sua gerência relativas ao
ano económico findo, acompanhadas de um mapa com o
desenvolvimento dos saldos por artigos.
§ único. Só as Câmaras s1to competentes para julgar
da boa ou má aplicação das quantias recebidas por conta
da sua dotação.
.Art. 191. 0 A falta de inclusão nos artigos acima inswtos de qualquer disposição legal aplicável à a.dministra~1to económica das Câmaras não dispensa da sua
observância.
A~t. 192. 0 O pagamento da despesa de material, ou
classificação na tabela sob esta denominação, faz-se à
v}sta das competentes contas ou facturas, depois de ver•ficados os r espectivos fornecimentos pelas entidades
a quem por êste Regulamento compete e!lsa verificação.
§ único. O recibo é passado nas contas ou factmas.

•

Art. 193. 0 No depósito da Tesouraria l1avorá uma escrituração regular da entrada e salda do material de expediente feita com a clareza. necessária para que a todo
o momento se possa verificar a existência do cada espécie para o mesmo requisitada.
§ único. As requisições e as notas de verificações acompanham as respt·ctivas contas ou facturas.
Art. 194. 0 As ordens expedidas pela Comissão Administrativa para pagamento dos vencimentos e desposa
de que tratam os artigos antecedentes são assinadas pelo
Presidente e Secretário da mesma Comissão.
Art. 1!)5. 0 O tesoureiro da Comissão ontrega à 1. n
Repartição, a contar do segundo mês dn. respecth·a gerência, nos primeiros oito dias do mês, todos os documentos do desposa paga, relativa ao mês anterior, dos
quai::~ poderá, querendo, pedir documento comprovativo
da cntr<'ga .
.Art. 196. 0 Quando terminem as funções de uma Comisl!llO Administrativa o respectivo tesoureiro entregará ao
tesoureiro da nova comissão todos os documentos que
tenha em seu poder, o que podoU fazer por intermédio
do chefe da secçllo de contabilidade, que em troca
des~cs documentos lhe dará recibos convenientemente
processados o por êle assinados, fazendo monção das importâncias que tonham sido pagas.
§ único. Por sou turno o tesoureiro da nova comissi'to
administrativa pat:~sará análogo recibo ao chefe da secçlto
quando por êle lho sejam entregues os respectivot:~ documentos.
Art. 197. 0 Se o tesoureiro da Comissão Administrativa não der execução ao disposto no artigo anterior, o
Presidente da Comissão solicitaní sem demora, em ofício,
a entrega dos documentos quo estejam em poder do referido tesoureiro •
..lrt. 198. 0 'l'odos os pagamentos se efectuam na tesouraria do Congresso, nos dias fixados Jlara. êlPll,
TÍTULO IX
Vencimentos, aposedtações e outras disposições
.\rt. 19\). q Os vencimentos dos empregados da Secretaria do Congres~o são os constantes do mapa ano.xo a
Cstc regulamento.
§ único. A inclusão no Orçamento do Estado !lo qunl'luer v!'rba ou excesso de vencimento que não ostl'jam
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autorizados pox êste Regulamento ou por lei especial,
não obriga ao. pagamento, de;entlo reverter aqueles ·au'
m.entos a favor da dotação do Congresso.
Art. 200. 0 Nos termos da alinea b) do, artigo 15. 0 ,
0
da lei n. 403 de 9 do Setembf(} de 1915, o vencimento
de t>x~rcício que deixar de ser abonado ao funcionário
poderá reverter para o empregado ou t>mpregados. quJ
substituírem o ausente mediante despacho da Connss!io
Administrativa sob proposta do Dirt>ctor Geral.
·
Art. 901. ó O empregado que, durante o período da
vacatura do um ln"'ar
do chefe, fõr •encarregado de o
o
exereer, cumulativamente com o serv1r:o a seu cargo,
poderá receber até a diferença entre os dois vencimentos.
§ 1.9 Para o efeito dêste artigo é preciso que a acumulação se realize no tempo da sess!lo.
§ 2. 0 A gratificação é restrita ao prazo em que fõr
exercida a acumulação, dentro do tempo de que trata o
parágrafo ·anterior, mas não se conta por menos de quinze
dias consecutivos.
. § 3. 0 Se o empregado que acumular funções perceber,
por virtude de qualquer ontra gratificação, ve~cimento
electivo igual ao do Lugar superior, não há motwo para.
·
·
. •
nDva gratificação.
§ 4. 0 AMm dos casos enumerados no presento artigo,
no anterior e no artigo 143. 0 Mste . Regulamento, não
serão abonadas quaisquer diferenças de vencimento ou
grAtificação aos empregados que substituam outros oo
vencimento superior.
Art. 202. 0 Os provimentos das vagas que se der~m no
pessoal das duas Câmaras, as promoções ou qumsqucr
alterações nas disposições regulamentares, só podem ser
.
feitas pelas duas Mesl\5 em sessãg conjunta.
§ único. No caso de empate terá. voto de qualidade o
Presidente do Congresso.
A:rt. 203. 0 O Director Geral, chefes de repartição, e
de secç_1to, e oficiais da Secretaria do Co~gresso tem a
categoria e gozam das honras e prerrogativas que competem aos directores g~rais, chefes de repartição e de
secção e oficiais das Secretarias do Estado.
Art. 204. 0 Os fúncionários da Portaria constituir !lo
um quadro espl'cial diverso da pessoal menor.
Art. 205.0 Os redactores, primeiros, segundos o tPrCPiros oficiais e aspirantes de taquigrafia são assim distribuldos:
a) 1 redactor da acta para cada Câmara;

b) 5 redactores de sessões para a Câmara dos DeputAdos;
c) 4 redactores de sessões para o Senado;
_
d) 5 primeiros oficiais taquígrafos para a. Câmara dos
DE-putados;
e) 3 primeiros oficiais tllqnigra{os para o Senado;
1
j) 3 segundos oficiais taquigt·afos para a Câmara dos
Deputados;
g ) 2 segundos oficiais taquígrafos para o Senado;
h) 3 terceiros oficiais taquígt"t~.fos pnra o Senado;
i) 2 terceiros ' oficiais taquígrafos para. a Camara dos
Deputados ;
· ' '
·
j ) 3 aspirantes taquígrafos para a Câmara dos DepU·
.", .
.
'
ta.dos i
k) 2. l,lspirantes taquígrafos parJL o Senado; .
l ) 2 primeiros oficiais, 4 segundos e 2 terce1ros para
a. 1. a secção da 1. 3 Repartição ;
.
m) 1 primeiro oficial, 3 segundos e 1 tercmro para a
3
.
2. secção da l. • Repartição ;
n) 2 primeiros oficiais, 1 segundo e 1 terc01ro para
a ContabilidAde;
o) 1 segundo oficial e 1 terceiro para a Biblioteca .e
Arquivo.
. .
.
§ único. O Director Geral, por conYemênCla do. servtço,
podo chamar os empregados duma secção a pre&tarf.'m
serviço noutra e ainda propor às Mesas alteraçllo desta
distribulçll.o.
.
..
Art. 206. 0 Os contínuos e guardas serll.o distribuídos
.•
pelos diferentes serviços pelo Dirf'ctor Geral.
Art. 207. 0 Os empregados da Secretaria do ,Congress(}
têm direito à Aposentação nos termos da lei do 10 de
Maio de 1878, decreto cÓm fõrça de lei de 17 de Julho
de 1~86 e loi orçamental de 31 de Agosto de 1915.
Art. 208. 0 É expressamente proibido aos empregAdos
do Congresso dirigirem-se a qualquer ~enador _ou Deputado, a fim dê lhe apresentarem subscrições, bilhete.s de
ben(lfício parn qualquer teatro, ou. f11.zerE1m-lhe pedidos,
inclividuais ou colectivos, n r~spe1to do qualquer p~o
jE>cto de lei que tenha por fim benefici:i-l?s com grntt~
cações a titulo de remoneraçll.o por serviços extraord•·
nários, ou sob qualquer outro pretêxto.
.'
.
Art. 209. 0 (transitório). Os actuais empregados mtoonos que à data da publicação dêst~ regulamer;~to prova. rem a sua assiduidade, zêlo e apt1dão para o dosEimpenho das funções que lhes foram atribuidas. poderio, pelas
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Mesas, ser nomeados efectivos para os mesmos lugares
que estão exercendo.
Art. 210.0 Este regulamento entra imediatamente em
vigor e revoga todas as disposições cm contrário.
Sala das Sessões das Mesas e Comissão Administrativa do Congresso da República, em 30 de Novembro de
1917.- António Xavier Correia Barreto, Presidente do
Senado - António Uaetano Macieira Júnior, Presidente
da Câmara dos Deputados- Baltasar de Almeida. Teixeira, 1.0 secretário da Câmara dos Deputados- Alfredo Soares, 2. 0 secretário da. Cli.mara. dos DeputadosAngusto José Vieira, Deputado, vogal da Comissão Ad·
ministrativa.

Quadro do pessoal da Secretaria do Congresso da Republica e mpectltos
vencimentos nos termos dos artigos 56. o e t 99. o do Regulamento que
antecede.
I

1---------Venoimentos

I

Oeaia'naçii.o

Cate·
rorla

1 dlreeiOr geral
I oherea dn repartfçlo • • •

. •

6 cbdot do aeotlo . . . . .
6 prlmclroa oftelola • • • • • •
8 primeiro• oftoials taqtúgrafos
9 segundos oftefufs • • • • . •

6 segundos oftolala taqolgraroa
õ terceiros o8ola.ia . . . . . .
5 terceiro• oflc1a.f~t tuquigrafos.

6 a~plrnntct taquígrafos
11 rodactoro• .
1 prlmotro ooutorvador .
1 tcguudo conservador . . . . . ..
1 almoxarlfo . . . . . , . . . . . .
1 tjndantc do to~ourclro . . . . .
1 chefe da. portaria . . . . . . . .
...
1 aJudante da portaria . •
1 es.,ritarári.o da portaria .
. .
1 Muslltar dn portnrla • • . • .
t portf'lroa da sala . . . .
I ehefu de contrnuos. . .
. .
86 eontfauoa • • . . • • • • . •
4. COITffOI
, • • ,
1 guarda-portão cbefe . .
6 .-uorda-port6el . . . . • . •
28 gQilrdu •• • • • ••• • •
1llamlnador • • • • . • . ••
1 rogaolro • • .• • •••• •. . .
Compensatlo de vencimento a 1 rc dae·
tor que foi cheff' do ,.ceçl.o . . . . .
OraUf\caçlo aos 2 rt>d&etoret da e actas
Oratlfte•çlo ao profuaor da auJa de taqa grafta . . • . . • •• • • • • •
Abooo para falhai ao tcãoarelro . . .

S.0006
1.200,)

9001

900,$

Ex•r· Gratlll·
elelo
oa~o

18U8

180/)

900,$
700/)
7008

1801
1408

500/)
5008

1008

ROO/i

888/1

100(!
67/i

9008

1806
1808

GOO/!
4006
1.0808
1.080/)
8408
840/1
840/)
720,5
6-10/1

900,j

700,$
7008
7008

0008

450/1
415/l
400/1

6008

500/j
850/i
3508
350/i

8606

250/i
860/i
8758

841)/)

1408

8408

1408
HO/)
1408
1206

90/1

5UOf

8MI

4808

808
1008

~s

100/1
70/J
70/1
108
70/1
50/I

420/)

t20/)

500/1

4~08

8008
4S2i
4501

1!8
756

-6-6-

+
+

-a-

-6-6-6-

ceraI

Total

UOOI
UtOI
1.1008
1.080/1
1.tl8e8

4008
2406

Total

2.400,)
2.8'06
6.1>00/1
6 4008
8.ô40/)
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