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TÍTULO I
Organização dos serviços da Secretaria
do Congresso
Artigo 1.0 Os serviços da Secretaria do Congresso da
República compõem-se de tres ramos principais, que se
denominam:
Primeira Repartição ;
Segunda Repartição ;
Taquigrafia.
Art. 2. 0 As repartições de que trata o artigo antece·
dente, e mais serviços do Congresso, são superintendidos
por um director secretário geral.
Primeira Repartição

Art. 3. A primeira Repartição divide-se em três secções:
1. a Serviços legislativos ;
2.a Expediente;
3. 3 Contabilidade.
1.• Scc~ilo
0

ServiQos legislativos

Art. 4. 0 Esta secção fica incumbida:
l. 0 De dar entrada, por extracto, a todas as propostas do s,.,.l'iço.
Govêrno, projectos de lei dos Senadores e Deputados, e ,;,.., ·
pareceres de Comissões, com a designação do destino que
esses projectos, propostas e pareceres tiverem; tomar nota
dos decretos, regulamentoa, instruções e outras provid ências publicadas pelo Poder Executivo, provenientes das leis
em que os mesmos projectos ou propostas hajam sido convertidos; dar entrada às ·propostas de lei enviadas duma
para outra Câmara.
2. 0 De dar entrada, por extracto, às petições ou representações de Câmaras Municipais, Juntas de Paróquia ou
quaisquer outras corporações, e bem assim às petições in·
dividuais; tomando nota dos nomes das corporações ou
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dos requerentes por ordem alfabética, da data da spresentação ou da entrada, do objecto do pedido ou da representação, e do que a seu respeito houver sido deliberado;
3. 0 Da escrituração do livro do pessoal político das Câmaras;
4. 0 Da análisededocumentose restituição daqueles que
pertencerem aos Ministérios ou a outras repartições;
5. 0 Dos trabalhos rt>lativos às eleições e nomeações dos
presidentes e vice-presidentes, dos becretários e vicesecretários, à constituição definitiva das Câmaras, e à
eleição de comissões;
0. 0 Da escritnraçi'io do índice da apresentação de propostus e projectos de lei, pareceres de comissões e prOJ)Ostas
ele !~i que transitem duma para outra Cfrmara;
7. 0 Da escrituraçrw para uso das !Ilesas, da Direcção Geral e da secretaria, de livros que contenham os nome11 dos Senadores e Deputados que fazem parte das diversas comissões.
H. 0 Da remessa, às comissões, dos projectos e propostas
de lei, requerimentos e representações, e escrituração dos
respectivos livros:
9 • Do prücesso c remessa para a Imprensa Nacional de
requisições para a publicação de originais no Diário do
Govêmo; impressão de pareceres e outros papéis que digam respeito a serviços legislativos;
10. 0 Da colecção dos documeótos que devem ser impressos cvm os diversos pareceres;
11. 0 Da escrituração do livro da ordem do dia para uso
das Mesas, expedição das ordens do dia aos :Ministros,
e inscrição na tabela para uso das Câmaras;
12. 0 Da colecção e remessa de pareceres, emendas,
aditamentos, alterações e outros documentos para última
redacção;
13. 0 De todo o mais serviço de secretaria relativo ao
andamento de quaisquer propostas ou projectos de lei, até
a sua conversão em decretos do Congresso;
14. 0 Dos ofícios e mais trabalho r elativos a propostas
de lei que hajam de transitar duma Cãm:.m para a outra;
I 5. 0 Dos auti>grafos para serem levados à promnlga~ão do Presidente da República;
16. 0 Da expedição das requisições das comissões; escrituração dos livros dos requerimentos para uso das ::\lesas e
da secretaria; indicação da data da expedição, da instância, quando a houver, e da satisfação do pedido;
17. 0 Da escrituração dos livros das interpelaçõe~ para
uso das ::\lesas e da secretaria, com o resumo do objecto,

nomes elos Senadores e Deputados que as anunciaram, e dos
ins::ritos para usarem da palavra quando elas se verificarem; indrcaçâo do dia da partrcipação aos Ministros, da sessão em que êles se derem por habilitados para responder,
da sessão fixada para. a resposta e da sua realização;
18.0 De qualquer correspondência sôbre matéria legislativa;
1~." Do registo dessa correspondência, sua numeração,
destino e data da expedição; registo das deputações nomeadas pelas Mesas;
:W .0 Da redacção final dos pareceres e projectos aprovados numa e noutra Câmara, para serem publicados no
Diá1·io do Govênw;
21. 0 Do apuramento, depois de encerrada a sessào, dos
papéis que teem de ser presentes às Câmaras na sessão
imediata, c do:> que devem ser arquivados pot· se referirem a negócios findos;
2:?. 0 Dos livros dos decretos de nomeação de Ministt·os,
de eleiçi\O de :-;coadores e Deputados, de convocaç1o, adiamento e prorrogação das C'il.maras;
23. 0 Das listas dos nomes elos Senadores e Deputados,
com designação d(Js círculos por onde foram eleitos, e outras com círculos e moradas;
2-!. 0 Das circulares e avisos aos Senadores e Deputados
e às diferentes comissões;
25. 0 Das comunicações e esclarecimentos sôhre precedentes que digam respeito aos sen'iços da secção.
2.• Secçilo

Expediente
Art. 5. 0 A esta secção compete:
1. 0 O serviço de cópia ou extracto de documentos precisos à. redacção e taquigrafia, para as sessões, a saber : extracto da co rrespondência e representações lidas ou enviadas à.s Mesas; côpia de propostas, projectos ele lei, requerimentos e outros papéis; relação das comissões e deputações nomeadas pelas :Mesas; cópia de trechos ele legislação e de trechos lidos pelos oradores; cópia do escrutínio
das eleições das comissões parlamentares, etc.;
2. 0 As cópias de documentos apresentados em sessão
ordenadas pelas Mesas ou Director Geral, para quaisque r
fins que no mom(·nto lhes interesse;
3. 0 A expedição e registo de requerimentos dos Senadores e Deputados;
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4. 0 ~ ~xecução. d~ toda a cor~espo~dência que não seja
de negocws espeCJahzados na 1. e 3. secções e designadamente a destinada ao quartel general e com~ndo da polícia cívica, quanto à g uarda de honra para as sessões e
serviço de policiamento interno e externo do edificio · aos
diversos tribunais, acêrca do comparecimento ali de ~em
bros do Cong1·esso ou seus empregados ; a relativa a comunicações de licenças a Senadores e Deputados, etc.;
5. 0 A requisição à Imprensa Nacional de todos os trabalhos que não digam respeito a se1·viços legislMivos ou de
contabilidade;
'
6.0 O registo das resoluções, despachos, ordens e correspondência das Mesas, ou da direcção geral , quando não
digam respeito à contabilidade;
7. 0 A organização duma lista do pessoal, com indicação
de domicílios ; respectivas alterações;
8.0 O expediente r elativo a concursos;
9. 0 Os diplomas de nomeações e seu registo; os autos de
posse dos empregados, dos quais dará conhecimento à secção
de contabilidade.
3.• Secçi\o

-

Art. 6. A esta secção compete:
1. 0 A correspondência para a requisição de fundos e a
elaboração dos recibos para o tesoureiro receber as quantias
r equisitadas;
2. 0 O expediente e processo de quaisquer contas de despesa e a nota mensal das mesmas para o visto do Director
Geral e sanção da Comissão ou Junta Administrativa.
3. 0 A escrituração do livro caixa;
4 . 0 A elaboração do orçam ento do Congresso;
5. 0 A elaboração das fôlhas mensais dos vencimentos do
pessoal e das relaç5es em triplicado dos respectivos descontos ;
G. 0 A elaboração das fôlhas de subsídios a Senadores e
Deputados, e das relativas a expediente;
7. 0 A escrituração do livro de ordens de pagamento;
8. 0 A escrituração do livro auxiliar de abonos e dedu .
ções dos Senadores, D eputados e empregados;
9. 0 A escrituração dos documentos de despesa, para pagamentos dos quais é in!lispensável a competente ordem
da Comisslto on Junta administrativa;
10. 0 O ex pediente e os processos de quaisquer despesas ;
11. 0 A organização c escrituração de contas, para serem

submetidas ao parecer da respectiva comissão parlamentar, e de todos os mais trabalhos de contabilidade ;
12. 0 O registo da correspondência especial da Commissão
ou da Junta Administrativa;
13." Fornecer os esclarecimentos que lhe sejam pedidos
sObre a administraçio económica do Congresso·
14. 0 Registar as declarações de Senadores e Deputados
para o efeito dos subsídios mantidos por lei;
'
15. 0 ~egistar as r esoluções, ordens e correspondências
da Com1ssão e Junta Administrativa, e as suas actas·
.
' e
16 . o Reg1star
as nomeações, promoções, aposentações
exonerações, e quaisquer processos relativos :'t aplicação
de penas disciplinares.
Art. 7. 0 A cargo desta secção fica1·á um r eg isto do
pess?al das Repartições do Cong1·esso, com as indicações
prec1sas para tudo que tenha cor relação com o ser viço de
con tabilidade.
Segunda Repartição
A~'t . 8.0 A segunda Repa1·tição compreende os seg uintes
serVIÇOS;
1. 0 Redacção ;
2." Secção de arqui vo e estatística;
3. 0 Biblioteca ;
§ único. (transitório). E mquanto estiverem em exercício
os actuais empregados com categoria de chefes de r epartição, ficam funcionando como r epartições independentes
mas subordinadas à Direcção Geral, os ser viços de redac~
ção do Senado e Cfunara dos Deputados.

Contabilidade
Contnbi lidrulc.
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R edacção

Art. 10. 0 Os serviços de redacção abrangem:
1. 0 A organização do l\Ianual Pad amentar para uso
dos membros do Poder L egislativo, compt·eendendo :
a) A Constituição;
b) O índice remissivo da mesma;
c) 0d regimentos do Senado e Câmara dos Deputados e
respecti vos índices remissivos;
d) O regulamento interno dos scrviçvs da Secretaria ·
e) A L ei eleitoral;
'
f) A L ei d e incompatibilidades;
,ql A L ei de responsabilidade ministerial ;
h) A L ei de contabilidade;
i) A organização administrativa;

Rcdac~ão.
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j) A organização dos outros corpos políticos ;
k) Quaiaquer leis ou decretos que digam respeito aos
membros das Câmaras ou aos seus funcionários.
2.• A organizaçi\.o duma publicação especial, feita em
sucessivos volum<'s, sob a denominação de Subsídios pm·a
a HisitJ1·ia do Congnsso da Repúl:JW.ca Portuguesa, com
todas as indicações que à mesma história sirvam de el ucidário e que sE-ja rigorosamente exp'lsitiva.
3. • A execução de trabalhos relativos à publicação e
reprodução das sessões das duas Câmaras desdé que
lhe fôr fei ta a entrega das notas taquigráficas.
Art. 11. 0 Ao chefe compete:
1. 0 Escalar o serviço da redacção, ordenar o expedientc ela secção e distribuir os serviços pelo pessoal menor nela destacado ;
2 ° Fazer entrar na escala de serviço os restantes redactores;
:~.· Cobrar da Imprensa Nscional o recibo da entrega
do original da ses~ão, o qual enviará para o arquivo.
Art. 12.• A cada um dos redactores compete:
1.° Comparecet· na sala da respectiva Cttmara umn hora
antes da hora regimental, ]lOS dias em que, segundo a escala, lhe pertença a redacção da sessão;
2. 0 Tomar todos os apontamentos indispensáveis para,
com o auxílio da tradução dag notas taqnigrúticas, dos
escl:u·ecimentos que obtiver dos oradores, efectuar a re produção escrita da discus~ào, incidentes e mais par!tos da
sessão;
3. 0 ~olir>itar dos oradores os textos das leis ou documentos que lerl'm e quaisquer esclarecimentos ou llpontamentos necessários para a redacção dos discursos.
§ único. Deve sempre evitar-se que as leis, document~s
ou trechos lidos d(lixem de ser incluidos no texto, pois
que a rubrica ahuo nunca pode dar o sentido completo de
certas partes da oração parlamentar, sendo certo qu~ a
publicação dos discursos no Dirírio das Sl's:<õe,q é fetta
com um fim jurídico, crítico e histórico, e para o conse·
gnir muito preciso se torna bem definir e esclarecer o
sentido da oraçlto.
4. 0 Organizar, redigir e instrui r com os respectivos documentos a sesslto a seu cargo, separando, ao mesmo
tempo, e mandando logo distribuir, as notas taquigráficas
dos discursos dos oradores que pretendam revê· las.
§ 1. 0 Os redactores de serviço às seshÕes dirigir se blto
aos Senadores ou Dep utados que tiverem usado da pala-
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vra, preguntando-lhes se desejam reve r as notas taq uigráficas dos seus discursos, e só no caso de resposta a tirma·
ti va as notas serão enviad.as aos oradores, sendo exp ressa ·
mente proibido o envio delas sem a ref~rida prévia consulta.
§ <1. 0 Narespectivaalturadasessàoem quesetirar qualquer discurso para o fim citado neste nt'tmero, será. indicado, para elucidação da imprensa, o seguinte;
a) O número da sessão;
b) A data da ses~ã.o;
c) O número das páginas que foram mandadas aos orado res.
§ 3. 0 Ao procEder se à revisão das provas taquigráficas, se n!w vierem induídas as provas dos discursos dist ribuírlos, inserir-se há na devida altura, o correspondente
extmcto do Sumário das Sessões, com esta nota de aviso
it Imprensa Nacional: Se o Sr. Senador ott Deputado F . ...
11âo restituir as provas taquigrríficas no prazo, insere se o
e:x;tmcto que vai junto, com estrl indicar,lio final: • O discurso se1·á publicado na íntegra quando o m·ador restltuú·
as notas taquig1·âjicaso.
§ 4. 0 QuaU'Io o orador, consultado pelo redactor de
serviço, declarar a êste que não se encanega da revisito
do seu discurso, o discurso r~erido terminará sempre
com esta rúbrica: o oradu1· não revil1.
5. 0 Enviar, com a respectiva guia, it Imprensa ~acional
o restantE> original, dentro de vinte e quatro horas depois
rle o haver recebido do chefe da repartiçito, devendo indiCar na remessa qnais os oradores a quem a Imprensa
tem de enviar provas especiais dos seus discur~os.
6. ° Corrigir as provas impressas do original da sessão
que tiver enviado para a Imprensa e devolvil-las no prazo
de dezà~eis hot·as, depois de recebidas, podendo requisitar
nova prova, se assim julgar conveniente.
7. • Rever as provas dos discursos corrigidos pelos S<'US
autores, quando estes assim o desejem, deYendo, para. êste
fim, requisitá- las da Imprensa ~acional na ocasião em que
devolver a prova geral da revista.
8. 0 Envidar todos os esforços para que as sessões sej11m
publicadas e distribuídas, o mais tardar , dE-ntro dos oito
dias seguintes.
9. 0 Desempenhar quaisquer trabalhos de redacção compatíveis com os serviços a seu cargo, quando lhE-s sejam
ordenados pdos respectivos chefes.
10. 0 Entt·egar na repartiç?lo, para serem arquivados, os
originais das sessões, depois de publicadas.

..
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Art. 13. 0 Os redactores do Diá1·io das Sessões devem,
ainda, ter em vista, para o cabal desempenho das suas
funções :
1. 0 Que serão transcritas nas sessões as propostas de
lei admitidas c discutidas, e bem assim os projectos de
lei em idênticas circunstâncias;
2. 0 Que os pareceres das comissões que não terminarem
por projecto de lei serão impressos no Iliá1·io, segundo o
Regimento;
3. 0 Que no caso de, por falta de número, se levantar a
sessão antes da hora regimental, devem serpublicados no
Diário das s~ssões os nomes dos Senadores e Deputados
presentes, segundo as determinações regimentais;
4. 0 Que no final da sessão, depois de se declarar esta encerrada, deve publicar-se .a nota dos papéis enviados para
a Mesa, conforme ela tenha sido publicada no respectivo
Sumário, acrescentando quaiSIJUer outros fornecidos pela
1.• Repartiç~o e não incluídos no S umário.
§ úniC'o. E depois desta nota que os redactores assinam
a.s sessões.
Art. l4. 0 Os Diários das Sessões publicar-se hão nos seguintes termos :
1. 0 A publicação de cada sessão diurna deve realizar-se,
o mais tarde, em igual dia da semana seguinte, se nll'.o fôr
feriado; sendo-o, no dia imediato;
2. ° Cada sessão, a partir da primeira sessão preparatória, inclusive, será numerada;
3. 0 Há sessões efectivas, aquelas em que se encetam,
nos termos regimentais,os trabalhos parlamentares, e sessões negativas, aquelas em que, por falta de n1tmero, êsses trabalhos não podem principiar-se. No primeiro caso
as sessões designam-se, suces~ivamente, por algarismos;
no segundo, e nos mesmos termos, pelas letras do alfabeto. Tanto num como noutro caso, corre a escala dos redactores, considerando-se que satisfizeram à sua sessão os
redactores encarregados da primeira e segunda partes da
sessão marcada para êsse dia, nos termos dêste Regulamento, sendo assinada pelo redactor essa sessão negativa,
na qual sempre se transcreverão os nomes dos Senadores
e D eputados p1·esentes , &m conformidade com o Regimento;
4." O Dirírio da sessão efectiva ter~ êste frontispício :

REPÚBLICA.

POHTUGUE~A

Diário do Senado ou Câmara dos Deputados

.. _• sess!lo or11in:\ria do .• • o periodo da ... • ll'giRlatura
Ano
(Data)

5. 0 O frontispício da sessão negativa será êste:

REPÚBLICA~~
PORTUGUESA
'~li.~
Diário do Senado ou Câmara dos Deputados

Sessão ordiu:lria <lo ... • pl'riodo da ... • l1•gislatnra
Ano
(Data)"

Art. 15. 0 Os sumários serão d ivididos em duas partes: snm:-.do•.
a primeira referente ao período denominado antes da ordem do dia e a segunda, a ord~m 'lo dia. Quando tiver havido oradores antes de encer~·a1· a sessão, acrescentar-se há
uma terceira parte sob essa rubrica.
Art. 113. 0 Haverá um redactor exclusivamente encarregado do Sumário na Câmara dos Deputados c outro no Senado.
Art. 17." Cada Sumário compreende :
1. 0 O resumo de todos os discursos proferidos nas sessões, com a possível extensão e exactidão;
2. 0 A reprodução, por extt·acto, dos projectos, propostas
de lei e representações apresentados na sessão;
3.0 A reprodução, na íntegra, de todos os requerimentos,
propostas e declarações de faltas apresentados na sessão.
Art. 18. o O original para o Sumário será entregue pelos
taquígrafos encarregados dêste serviço, com a rapidez que
êle comporta, pot· forma a dar entrada na Imprensa Nat

c

Letra alfabética quo lhe eorr<' $ponder.
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cional a tempo da publicação ser feita até as 10 horas
do dia imediato ao da sessão.
~\rt. 19. • Da secretaria serão enviadas para os Sumârios
cópias de todos os documentos, na íntegra ou por extracto
que neles devam figurar.
'
•\rt. 20. 0 Aos redactores encarregados dêste serviço compete fazer, sob sua responsabilidade, toda a revisito dos originais recebidos e dispor o :>erviço por forma a que possam
ser fácilmente cumpridas as disposições regulamf'ntares.
.\rt. 21.• No caso de haver diversas sessões rio mesmo
dia, os redactores encarregados dêste serviço, de acôrdo
com o chefe da redacção, que para êsse fim consultará o
Director Geral, adoptarão as providências necese<irias para
que os Surná1·ios sejam publicados tom a maior brevidade.
Art. 22. 0 .\o redactor da acta compete:
1." Assistir à sest-1to.
2. 0 Hecebrr da Direcção Geral os papéis para a acta,
do chefe de redacção exemplares do Sumrín'o e do chefe
da taquientfia a traduçllo das was notas para aquele documento, na hipc;tese de no mesmo dia a St'SSâo ser segu;da de outra notturna.
~. 0 Hedigir a !lcta. com toda a exa<'tidào, nos termos do
Hegimento ou das resoluções superiores.
4. 0 .\presentar a ada, com os papéis que lhe digam rrspeito, ao Director Geral, no prazo que por tle fôr fixado
para a confer0ncia.
5. 0 .A companhar a acta à mesa e proceder a qualquer
rectificação que seja ordenada superiormente.
6 ° Enviar ú Direcção Geral, por escrito, imediata notícia fla aprovação de qualquer parecer, proposta ou projecto de lei urgente, e bem as~im de qualquer resolução
da Câmara a que deva dar-se pronto despacho.
7.0 Desempenhar quaisquer outros tràbalhos relativos ao
serviço da acta que lhe ~ejam ordenados pela Mesa ou pelo
Director Geral.
§ único. A redacção da acta pode ser tambêm encarregada, pelo Director Geral, quando assim se torne preciso,
a um empregado da secretaria ou taquígrafo, que pela sua
provada competência possa ser escolhido.

::! . 0 Ter devidamente arrumado e catalogado o arqm vo
dos manuscritos de cada uma das duas Câmaras, por forma
a potler satisfazer prontamente qualquer requisição de documentos ou de esclarecimentos, was não podendo nenhum
documento sair para fora do arquivo sem requisiçl\o visada pelo Presidente da respectiva Câmara, ou pelo Director
Geral.
Art. 24. 0 O arqu;vo é constituído por todos os documentos já existentes, devidamente arrumados por anos,
em caixas especiais, com o respectivo índice, e por todos
os que de novo a essa secção forem remetidos, que deverão ser todos os originais de propostas e projectos de lei
e mais documentos apresentados nas sessões ou enviados
às Câmaras.
§ 1. 0 Neste arquivo se guardarão tambêm, devidamente
lacrad<>s, em conformidade c.om o RegiJUento, as actas das
sessões secretas e as actas das sessões do Congresso.
§ 2. 0 Os documentos pertencentes às diferentes comissões serão igualmente confiados A guarda desta secção.
Art. 25.0 Apen~a a esta secc;ão hllYerá o arquivo dos
impressos, comtituíclo por todas as publicações das du.as
Câmarns, Dirí1'io d'J Om·'Prno, e dois exemplares de quaisquer publicações recebida~ p!!ra serem tlistribuídas pelos
membros do poder legiôlativo .
1. 0 Para êsse efeito serão apresentadas pela Portaria,
a esta secção, todas as referidas publicações. A seu cargo
fica ordenar a Jistribu)~â.o pelos membros do Poder Legislativo e pelas reparti~ões, e a organizac;i.o das respectivas
colecções;
::!. 0 A distribuição a que êste artigo se refere ser~í feita
nos termos do regulamento da Port:~ ria. e quando seja
autorizada pela Mesa re~pect;va ou pelo Director Geral.
Art. 26." Em livro especial se lançará nota ele> re<·ebimento dessas publicações, indicllndo-sc a quantidade e dia
em que foram recebidas. Em outro lino, ou no mesmo
para isso devidamente preparado, se debcarregará a saída,
indicando o destino e H data em que E.'la realizou.
Art. 2í. 0 F.ssas publicações serão recebidas, em número
suficiente para a distribuição normal, para a organização
das colecções que mais tarde, ent"aderna.rlas, devem figurar
na Bihlioteca, e ainda para satisfazer is requisições avulso.
Art. 28. 0 De todas as publicações recebidas nas Câmaras para serem distribuídas pelos membros do poder
legislativo ~erão sempre resen·ados dois exemplares, pelo
menos. para a 81blioteca.

.......
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Secção de Arquivo e Estatística
Arqni\·o.

Art. 23. 0 Ao arquivista chefe d~: secção, compete:
1. 0 A organização e guarda elos arquivos privativos de
cada uma das duas Câmaras;

t
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Art. 29. As caixas especiais, a que se refere o artigo 24. 1
serão colocadas nas respectivas prateleiras, devendo constar do catálogo as necessárias indicações de colocação.
Art. 30.° Compete ainda a esta secção:
1." Investigar e coordenar os elementos necessários par&.
as certidões ou cópias autênticas que sejam requeridas a
autorizadas por despachos dos Presidentes das duas Câmaras ou pelo Director Geral;
:?." Cuidar da organização das colecções de impressos ou
papéis, qaer sejam publicados pelo Senado ou Câmara dos
Deputados, quer de outra ortgem, de modo que as mesmas
colecções estejam sempre quanto possível completas i
:3. o Ter em dia oa catálogos respectivos o confeccionar toelos os necessários e relativos a assuntos que directa <m
indirectamente interessem M Congresso.
Art. 31. 0 O catálogo geral será feito adoptando-se o modêlo A.
Art. 32. 0 O arquivo fornecerá à Biblioteca todos os documentos parlamentares que por troca devam ser remetidos aos países estrangeiros, a tiro de se mandarem encadernar e enviar ao seu destino.
Art. 33. 0 Para servirem de elementos :'1 formação de
estatísticas, organizar se hão por anos ou periodos fegislativos, t'egistos de : representações, interpelações, moções
e requerim entos, requ erimentos avulsos, resoluções das
mesas, resoluções do Senado e Câmara dos Deputados,
expediente com os .Ministérios, processos crimas, fôlhas
dos vencimentos e gratificações pagas, fôlhas pagas elo
material c diversas de:~pesas.
Art. 34. 0 A esta secção compete mais:
Coordenar os elementos requisitados, para a publicaçilo
Subsidios pam n História do Cong1·esso da República, compreendendo :
1. 0 Relações nominais dos ruem bros do Senado e da Câmara dos Deputados, com a designação dos círculo~ por
onde foram eleitos, das datas da aprovação da sua el01ção,
da sua proclamação e da posse, indicando-se tambêm se
pertenceram a outra legislatura, ou se exerceram funções
em algumas das :Mesas ou de Go~êrno;
.
:?.'' Sinopse das propo~tas de lei apresentadas pelos MInistros, contendo a data da sua apresentação, data em que
tiveram parecer e respectivo número,. di~s e~ que_ foram
discutidas, data da sua. apresentação e mdicaçao se tiveram
emendas, ou se voltaram à comissão, e, tendo voltado, nota
de toda a ulterior discussão até a sua remessa ao Senado.

l-
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As mesmas indicações com relação aos diferentes trâmites
por que passaram no Senado. Nesta sinops~ in~icar-se há
tambêm o nome dos membros do Poder LegislatiVO que tomaram parte na discussão das respecti~as propost~s de ~ei_;
3. o Idêntica sinopse relativa aos proJectos de lei de Im·
ciativa dos Senadores ou Deputados;
4.° Cartas de lei, na ín tegra, com a indicação da. data c
número do Diário do Govêmo em que foram publicadas;
[1. 0 Índices da sinopse e das cartas de lei i
G. 0 Relação das publicações enviadas a qualquer das
Câmaras·
7. 0 N ú:Oero de sessões, dias em que se realizaram, sna duração e número de Senadores ou Deputados a elas presentes;
8. 0 Indicação dos actos em que o Parlamento se fez re·
presentar;
9. 0 Pareceres e contas da Comissão Administrativa.
Biblioteca
35. 0

Art.
Quaisquer livros ou documentos que tenham
saído da Biblioteca destinados a consult11 de Senadores ou
Deputados, para quaisquer salas, dentro do edifício, fazem
parte da mesma Biblioteca e aí devem ser ~atalogados
e registados.
Art. 36.0 Todos os livros, ou documentos, devem ter
dois catálogos, um por autores, outro analítico. De cada
verbete do catálogo por autores constará: nome do autor,
título da obra, data da publicação, edição, formato, me·
dição, número de volumes, colocação da obra (indicação
da estmte e prateleira). Em cada volume será colado, na
lombada, o número que lhe corresponda.
§ único. As mesmas indicações serlto adoptadas no catálogo analítico.
Art. B7 .0 Adoptar-se há o seguinte modêlo ele verbetes
para o catálogo por autores:
Biblioteca do Congresso

l

-.

Catálogo por a u tor e s
Colocnçilo

Autor ........... ... . . ..... . .. .
Título da obra ................. .
no ano de ... .
Publicada em. . .
Ediç!to. . . Formato, medição ... .
Número de volumes ...

Estante ......... .
Prateleira ....... .
Número dos livros:

Bihllntoea.
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§ 1.0 Para o catálogo analítico adopta-se o mesmo modêlo, em maior formato, mudando- Titulo da obm- em
Desc1·içâo.
§ 2. 0 De todos os catálogos organizados na Biblioteca
serão remetidas cópias autênticas ao Director Geral.
§ 3.0 De todas as obras ou documentos haverá um registo com as seguintes indicações: Titulo da obra-- Aui01'- Pl·ocedihlcirt Data da entradu - Colocação.
Art. 38. 0 Ao 1. 0 conservador da Biblioteca compete:
1.o cousrn:.dor.
1. • T er todos us ~o lumes sempre devidamente arrumados
c o catálogo por autores, sempre em dia;
i .0 Não permitir a saída de nenhum livro ou documento
para fora da Biblioteca sem ser por requisição devidamente assinada, por Senador ou Deputado, c para fora
elo edifício do Congresoo sem ordem, por c~crito, do Presidente de qualquer elas Câmaras, ou do Direclot· Geral;
:3. o Nfw permitir a sai da de edições raras, esgot1Hlas ou
de que haja apenas um exemplar, as quais só poderão ser
consultadas nas salas de leitura ela Bibli..teca;
4.0 Representar ao chefe da Repartio.;rw súbre tudo
quanto diga respeito a nogócios da Biblioteca;
5.0 Assinar as guias de saída de quaisquer documentos
ou livros que lhe forem exigido~ ;
_ .
G." Rubricar os livros de escnturação da Btbhoteca;
7. 0 Assinar quaisqu er declarações sôbre impossibilidade de satisfazer a algum~ requisio.;ão;
8.~ Informar o chefe dn Repartição acêrca de todas as
ocorrências ou faltas relativas ao serviço;
9.0 Vigiar pela boa conservação dos documentos existentes na Biblioteca.
Art. 3fJ .0 Ao 2. 0 conservador pertence:
:?.0 conscrv:ulor.
1.0 O servi~o do expediente da Biblioteca sob as ordens do 1. 0 conservador;
2.° Fazer a escrituração nos livros, para êsse fim rubricados pelo 1. 0 conservador;
3.0 Organizar os inventários e os catálogos de todos os
objectos e documentos pertencentes à Bibliote<'a;
4.0 Hegistar nos livros competentes todos os documentos que na Biblioteca forem requisitados.
Art. 40.0 O 1. 0 e o 2." conservadores substituem-se
reciprocamente nos seus impedimentos.
Art. 41. 0 A Biblioteca estará patente a todos os membros
do Congressl), nos dias úteis, d esde as ~1 às 16 ~loJ:as .
§ único. E stando as Câmaras a ~uncwnar a Btbltoteca
t~brirá duas horas antes da hora reg1mental marcada para
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pri';!CJPJO da sessão na Câmara que começar a funcionar
ma1s cedo, e conservar-se há aberta até o encerramento
da sessão que terminar mais tarde; havendo sessão noturna, desde que esta se abra até que se encerre.
Art. 42.0 Qualquer pessoa estranha ao Congresso, que
deseje visitar ou consultar a Biblioteca, poderá fazê-lo,
sendo acompanhada por algum membro do Con"'rcsso
ou obtendo licença das ~Iesas, do Director Geral, o ou d~
conservador, sendo, nsste caso, acompanhada por qualque!· empregado para êsse fim destinado.
Art. 43.0 Nas salas de leitura estarão patentes os reregulamentos, contendo as disposições que se devem observar para se não perturbara estudo, e se evitar a deterioração e descaminho dos livros.
Art. 44.0 Nenhum livro será facultado aos leitores sem
ter o sêlo ela Biblioteca.
~rt. 45.0 Ninguêm poderá tirar livros, ou quaisquer
obJecto~ do lugar onde estiverem colocados, senão por intermédiO do empregado que para êsse fim se achar presente.
Art. 46. 0 Serão prestadas aos visitantes da Biblioteca
todas as in~or~ações ou esclarecimentos que, em rela,.ão
à mesma Btbhoteca, forem pedidos.
Art. 4 7." Organizar-se há na Biblioteca uma escrituração regular pela qual se possa facilmente conhecer:
1.0 A ~espesa com a compra de livros, impressos, ou
outros obJectos;
2." A despesa feita com as encadernações de livros.
3." O movimento de livros entrados e saídos.
4.0 O número de pessoas que consultaram a Biblioteca
.
b
,
qua1s as o ras consultadas, e quais as pedidas que não
existem na Biblioteca.
'
~ único. O 1. 0 conservador fará os regulamentos necessáriOS para o bom desempenho do serviço, os quais deverão ter a aprovação do Director Geral.
Art. 48.0 Ainda compete a esta secção a remessa de
documentos parlamentares, para os efeitos do artigo 25. 0
Ar~. 49.0 Os ~mpregados da Biblioteca auxiliarão, quando seJa necessário ou urgdnte, os serviços do Arquivo.
Taquigrafia
Art. õO. 0 Os serviços de taquigrafia ficam con~tituídos
~
1. a taqu1gra
•
fi a d a Cãmara dos Deputapor duas se~çoes:
dos; 2.a taquigrafia do Senado.

T .utnkrafin
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Alêm destas duas secções pertence a estes serviços a
aula de taqtligrafia.
§ único . Estes serviços ficam dependentes da Direcção
Geral.
Art. 51. 0 A cada uma das secções compete :
1. 0 A escrita em caracteres taquigráficos, e seguidamente a sua traduçlio em caracteres comuns, de todos os
discursos profer idos nas sessões das Câmaras e dos incidentes que nelas se derem e sej am susceptíveis de ser taquigrafados, para serem publicados no Diá1·io das S ess'ões.
2.0 A escrita em caracteres taquigráficos, por extracto,
e a sua imediata tradução em caractéres comuns de todos
os discursos p roferidos nas sessões das Câmaras e dos incidentes que nelas se derem e forem susceptíveis de ser
taquigrafados, a fim de ser em publicados no Sumá1·io das
Sessões.
3. 0 A organização dos índiees remissivos dos respectivos Diá1·ios das S essões.
Art. 52.0 Na 1.a secção haverá uma pequena biblioteca
constituída pelas publicações das Câ maras, Diá1·io do Govêrno e Dicioná rios, para todo o serviço privativo das
secções e da aula.
Art. 53. 0 Alêm do pessoal técnico funcionarão como auxiliar es das secções, mas pertencendo ao quadro da Direcção Geral, cinco empregados menores.
Ar t. 54.0 A cada um dos chefes das duas secções de
taquigrafia compete :
1. 0 Dirigir todo o serviço na Câmara r esp ectiva, providenciando por forma a que êle se execute nos prazos e
condições estabelecidas neste r egulamento.
2. 0 Manter a maior disciplina entre todo o pessoal da
secção.
3 .° Comunicar imediatamente ao Director Geral qualquer falta que se dê no cuxpp.ri~ento do disposto neste
regulamento e a causa que o or1gmou.
4. 0 Entender-se com o D irector Geral em tudo quanto
possa concorrer para melhorar o ser viço, mas não podendo
fazer qualquer alteração no disposto neste regulamento
sem a devida autorização.
5 . 0 Propor ao Director Geral quaisquer alter ações que
a prática acor:selhe se devam introduzir neste regulamento,
a fim de aquele, se concordar, solicitar da Presidência
as r espectivas providências.
.
6. 0 T omar nos casos de. urgência, e quando estes se
derem fora das horas do expediente nor mal da seet·e-

t:ria? e, po rtant~ , na ausência do Director Geral, as provi
d_e~eJa~ q~e as .Circunstâncias exigirem, dando, porêm, par-

hctpaçao 1med1ata do que houver ordenado.
! .~ En tender-se com o Director Geral a fim dês te
sohc1tar da Presidência a necessária autorização para alte ·
rar a hora da e~trega do serviço taquigráfico, quando as
sessões. tenham sido prorrogadas ou quando no mesmo dia
se realizem duas sessões ; isto nos casos não previstos
neste regulamento.
•
s.oOrganizar, em livro especial, o cadastro de todos
o~ empn•gad~s da secção, escrevendo nele tudo quanto à
v1da 0 bu t·ocrátJCa dos mesmos empregados diga respeito.
9. Declarar todos os meses em ofício até o dia 2.J.
todas as faltas dadas pelo pessdal da secção ·
'
.. t ar td
·
eqUJsJ
o o o material necessário' para o ser. -10°R
VIÇO da secção;
0
11. Supe~intender e fiscali~ar a distribuição e consumo do material ;
12.° Conceder em cada mês um dia de licença aos em
~re~ados sob a sua direcção, quando estes se façam subst~mr yor um coleg~ no serviço: e quando dessa substituiçao. n~o res':ll~c preJUÍ~? pam o mesmo se rviço;
1.3. ~~d1gu· os o6CJos e demflis documentos relativos
aos negocws da secção ;
0
14. Auxiliar com os seus escla.recimentos se lhe forem
pedidos pel_o Director Geral, o desempenho' dos servi<•os
da secretaria.
..
0
15. Admoestar os empregados que não cumpram integralmente os seus deverei!.
16.o Inform~r todos os pedidos de licença e r equerimentos quo seJam presentes.
0
17. Org~nizar a escala de serviço, que ser<i mó,·el, por
uma fo rma 1gual para todos os empr errados.
!S3. " Regular a ampulheta durante ~s sessões.
19.o E~crover, .se~pre que isso se.Ja possível, as ligações
dos qua~1 os taqUJgraficos para supr~ r qua isquer faltas que
os ta~tugrafos possam ter ao tomar as respectivas notas.
2.0. Recolher ~a tradução das notas taquignificas, nu melá-las e remete-las a redacção nos prazos estabelecidos
neste regulamento, cobrando recibo das respectivas guias
de remessa, no qual se indique a hora da entrega do
t rabalho.
0
Art. 55. Aos do~ primeiros ofic!ais mais antigos de
cada uma. das secçoes compete, alem do serviço que
na respectiva escala lhe couber, a distribui c:ào do material
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a das publicações aos empregados da sua secção, fazendo
.. a corrtspondeute escrituração.
Art. õ6.° Compete-lhes mais colaborar na organiza~ão
do Índire Remissivo do Di(Í1·io das Sessões, conforme lhes
fôr determinado pelo respectivo chefe.
Art. õ7. 0 A todos os primeiros, segundos, terceiros oficiais e aspirantes compete:
1. 0 gntr:u·, igualmente, na escala de serviço dos Dirí1·ios
das Sessões, ou dos .Sttmá1·ios, em conformidade com o disposto neste r egulamento.
2.° Colaborar na organização do Índice Remissivo conforme lhes fôr determinado.
3. 0 Obedecer a todas as indicações do chefe em objecto
de serviço .
4.~ Cumprir e fazer cumprir todas as disposições regulamentares.
~rArt. 58. 0 Ao professor da aula pertence:
t.o Desempenhar todo o serviço que lhe competir como
taquígrafo.
:Z. 0 Reger a aula nas condições precisas dês te regulamento.
3 .0 Hequisitar do Director Geral todo o material necessário para o serviço da aula.
§ único. O lugar de professor é incompatível com o de
chefe de secção.
Art. 50. 0 O ehefe de secção mais antigo tem a seu
C'argo tiscalizar a aula de taquigrafia e assistir ao sen·içc
dos exames e dos concursos, nos termos do regulamento.
Art. 60.0 As vagas J:>as três classes de oficiais sno providas pela seguinte forma: as duas primeiras por concurso.
a terceira por antiguidade, e assim sucessivamente.
Art. 61. 0 A promoção a chefe de sec.;:ão é feita por
antiguldade entre os primeiros oficiais taquígrafos que tenham comprovada idoneidade.
Art. 62. 0 . \ promoção a primeiro oficial, segundo e terceiro ó feita nas condições do artigo 60. 0 , mas aos concurso1s só serão admitidos os funcionários das classes imemediatamenle inferiores.
Art. u3." O provimento do lugat• de aspirante será feito
por concurso a que poderão concorrer não só os indivíduos que tenham freqüentado e obtido aprovaçâo na aula
das ( 'ftmaras como ainda os que apresentem certificado
passado por qualquer professor de que estão em condições
de poder concorrer.

§ ú~ic~. Em igualda~e de circunstâncias terão sempre
preferenc•a os que f1·equentaram a aula das Câmaras .
Art. G4. 0 A nomeação do professor da aula é feita po•·
C?n~urso entre ?S 1. 0 ' _e 2. 05 oficiais e o provido só terá
dtreitO a respectiva gratificação alêm do ordenado.
Art. 65. 0 Para o concurso para primeiro oficial si\o exigidas duas provas:
Primeira: Prova de redacção-Escrita dum trecho do
Diário das Sessões, em caraeteres taquigráficos, ditados
durante um quarto de hora, com a velocidade de cento e
sessenta palavras por minuto.
Esta prova é destinada ao conconente mostrar a sua
aptic~ão ~e redacção, preenchendo as lacunas que a escrita
~aq mgrátiea apresente e dando forma gramatical ao que
mcorrectamente houver escrito.
Segunda: ProYa taquigráfica- Escrita em caracteres
taquigrMicos de um trecho do Diário das Sessões ditado
durante dez minutos com a velocidade de cento e'dez palavras po1· minuto.
. Art. GG." ~ara o concurso para segundo oficial são exigidas as segumtes provas:
Primeira: Prova de redacção- Escrita em caracteres
taquigráficos, d~ um trecho do Diário das'Sessões. ditado,
durante dez mmutos com a velocidade de cento e trinta
palavras por minuto.
Segunda: Pron~ taquigráfica- Escrita. em caracteres
taqnigrálicos, d~ um trecho do Dirí1·io da; Slssões, ditado
durante dez mmutos, com a ,-elociàade de cem palavras
por minuto.
. Art. ü7. 0 Para o concurao para terceiro oficial sâo exigidas as seguintes provas:
Prova do Sumário- Escrita, por extracto, em caracter:s taqnigráticos, de um trecho do DirÍI·io das Se.<sões,
dttado durante um quarto de hora, com a velocidade decento El quarenta palavras por minuto.
Segunda: Prova taqui"'rática- Escrita em caracteres
taquigráticos, de um trecho do Dirírio das' Sessões ditado
durante dez minutos, com a velocidade de noventa pala·
vras por minuto.
Art. 68. 0 Para o concurso para aspirante slto exigidas
as seguintes proYas:
Primeira: Prova de resistência taquigráfica - Escrita
em caracteres taquigr<ílicos, de um trecho do Dirí1·io
S essões, ditado dm·ante dez minuto,, com a velocidade c]~
setenta palavras por minuto.
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Segunda: Prova de velocidade taquigrática ·- Eserita,
em caracteres taquigráticos, de um trecho do Diâ1·io das
Sessões, lido durante cinco minutos, cem a velocidade de
oitenta palavras por minuto.
Art. 6U. 0 Todas as provas a que se r eferem os artigos
antecedentes eerito traduzidas imediatamente, à vista do
júri.
Art. 70. 0 Aos concursos para aspirante não poderá ser
admitido nenhum concorrente que tenha idade inferior a
dezasseis anos c não tenha, pelo menos, 3. a classe dos liceus.
Art. 71. 0 (transitório). A habilitaf<ãO da 3.a classe dos liceus não será exigida aos indivíduos já aprovados no respectivo curso taquigráfico e que até a data da publicação
dêste r egulamento t enham prestado serviço em qualquer
das Câmaras.
Art. 72. 0 Quando dois concorrentes obtenham igual
classificação, será condição de preferência: primeiro, u
maior número de habilitações literári as ; segundo, o maior
número de anos de serviço na categoria anterior.
.\rt. 73. 0 Ot~ concursos para aspirantes serão anunciados no Diário do Govêmo com vinte dias de anteccdGncia.
§ único. Para os concursos para oficiais ser{t feita a comunicação aos interessados com trinta dias de antecipação.
.\rt. 74. 0 O júri para os concursos sení composto pelo
Director Geral, que servirá de presidente, e pelos chefes
das secções da taquigrafia.
§ único. No impedimento do Director Geral será nomeado o chefe de repartição mais antigo.
Art. 75. 0 Os quartos serão de dez minutos e numerados em conformidade com a respectiva escala.
Art. 76. 0 Os taquígrafos farão serviço dois a dois, tendo-se sempre em atenção na organização dêsses grupos o
constituí los com taquígrafos de diferente graduação.
Art. 77.0 O funcionamento dêsses grupos será o seguinte:
1,0 Os dois taquígrafos que eativerem de seniço terão
por detrás de si, de pé, os que, pela escala os. hã? de substituir, e logo que o chefe volte a ampulheta, mdtcando a~
sim que o quarto terminou, levantar-se há um dos taqmgrafos para dar lugar ao que o vem substituir e o outro
não cessa de escrever nem se levanta emquanto o que
substituiu o companheiro não tiver começado a escrever.
2." Concluído o quarto na sala, os taquígrafos dr~·igir-se
hão imediatamente para a Repartição, onde depots de o
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haverem combinado o dividirão, para que cada um dêles
apresente uma parte traduzida.
3. 0 O chefe de serviço dos quartos, que não entrana;escala, regulará o serviço dos quartos, escrevendo as l!gações dos mesmos, sempre que isso lhe seja possível, para
suprir as faltas que porventura ainda se possam dar, e
entender-se há com os oradores para que estes lhe forneçam elementos necessários para maior perfeição do serviço.
Art. 78. 0 Aos taquígrafos é permitido, sempre que do
seu lu~ar não possam ouvir os oradores, procurarem na
sala lugar onde melhor se possam desempenhar da sua
missão.
§ único. Quartos em branco só em condições muito axcepcionais serão tolerados.
Art. 79. 0 A tradução das notas taquigráficas será enviada a redacção nas sessões ordin{trias, duas horas, o
mais tardar. depois de terminada a sessão.
§ único. Êste limite só se entende para o último período
da sessão, porque, duas horas depois desta ter começado,
começará a remessa das notas para a redacçlto, à proporção que forem sendo traduzidas, tendo -se sempre em
atenção qu e a tradução deve s"er feita no mais curto
espaco de tempo.
A;t. 80. 0 No caso da sesslto haver sido p1·orrogada, o
chefe da secção solicitará do Director Geral as providên·
cias que as circunstâncias exigirem.
.
§ úniro. O mesmo se observará no caso de se r ealizarem duas sessões no mesmo dia.
Art. 81. 0 A remessa do serviço da taquigrafia a redacção será feita por meio de guias impress~s, de qu? se cobrará recibo, indicando a hora em que ah é recebtdo.
Art. 82. 0 No comêço da sessão o chófe da secção escolherá dois taquígrafos para o Sumário. os quais terão
por missão extratar resumidamente tudo quanto se passar
nas sessões.
§ único. Nenhum taquígrafo, qualquer que seja a sua
graduação, se poderá eximir a êste serviço.
Art. }}3. 0 O serviço do índice remissivo do Diá1·io das
Sessões será feito por todos os taquígrafos no intervalo das
sessões leg-islativas, sob a direcção do chefe da 2.a Repartição.
Art. 84. 0 Nas mesas destinadas aos serviços da taquigrafia só tem lugar taquígrafos e redactores.
.
Art. 85. 0 Os trabalhos destas secções começam meta
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hora antes d:t hora oficial da abertura da sessão, e terminam quando o ch&fe os der por concluídos.
§ único. Quando a sessão, dmrna ou nocturna se realizar fora d_a hora regimental, o chefe providenciará para
que o se t·nço se faça com toda a pontualidade.
Art. 86." .::\os interval .. s das se::.sõe:; legislativas 1 c sem
prf'jui~o de q~aisqner tr~balhos ordenados pelas ::\Iesas,
podem o Governo aprovettar se ~o pessoal da taquigrafia,
para o extracto das ~essões dos tnbunais, conf&rências inquéritos .e quai~qu:r ?utras discussões de interêsse 'público, CUJa publteaçao julga•· conveniente.
§ único. Ao Directo•· Geral compete satisfazer as re·
quit;ições feitas pelo Govêrno.
.'l.rt. 87 ." Durante as ses~ões legislativas não pode o
pe~soal da taquigratia ser empregado em serviço extraparlamentar sem autorização das Mesas.
TÍTULO II
Curso taquigráfico
... Cqroo taquigráfteo.

•,,

Art. 88. 0 A aula de taquigrafia Sf'l'Ú regida por um professor nomeado nos termos do art. ü4. 0
Art. 8!:1. 0 O curso durará dois anos, sendo <• primeiro
destinado à teoria e prática, e o segundo exclusivamente
à prática.
Art. 90.0 A duração anual do curso será de nove meses, a as lições três por sewana, com a duração de uma
hora e meia, sendo uma hora destinada ao primeiro ano
do curso, e a meia hora restante ao segundo ano.
As li~õ~s serão em dias intercalados, e de manhã, para
que o professor po::.sa acumular êsse serviço com o das
sessõe-s do Co~ngre~so.
.\t-t. Hl. 0 Este cu•·so é absolutamente gratuito e poderão frequentá-lo todos os indivíduos maiores de catorze
anos de ida~ e e com menos de trinta anos, que provem
estarem frequentando, pelo menos, o terceiro ano do curso
dos lic eus, quando o nã.o tenham .iá concluído.
Art. 92. 0 A inscrição ou matrícula na aula é feita em
requerimento, em pap«'l selado, dirigido ao Director Geral da Secretaria do Congresso, no qual se indique filiação, naturalidade e morada.
. Devem acompanhar êste requerimento a certidão de
Idade e as cartas de exame que po8sua, ou o cer tific!ldo
elo curso que está freqü entando.

.'
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93. 0 Para a matrícula dos alunos haverá um livro
especial em que se lavranl o respectivo termo com o
nome do matriculado, idade, filiação, naturalidade e habilitações.
Art. 9-!. 0 _ \ abertura da matrírula será anunciada no
Diáriu do Govêrno e em dois jornais de Lisboa.
Art. 93. 0 ~'1. a ula abrirá no mês de Outubro, e os exames, quer de passagem, quer finais, realizar-se hã.o no
mês de Julho.
~\rt. 96.0 Os feriados e férias nesta aula s·erâo os mesmos que forem decretados para os estabelecimentos de
in.stru~ào dependente~ do l\Iinir.tério do Interior.
.\rt. 97. 0 O term<.t de matrícula ser;i assinado pelos alunos no dia da abertura do curso.
.\.rt. 98." De todas as li~·Õ••s que fôr dando, o profes:wr lançará, em livro especial, as notas correspondentes
ao aproveitamento dos diferentes alunos.
Art. !)!J. 0 Essas notas serão: zero, que corresponde a
mau; um a três, sofdvel; quatro a S(;is, suficiente; sete a
dez, bom ; onze, óptimo.
Art. 100." Para que o aluno possa ser admitido a exame
de passagem para poder transitar para o segundo curso,
é indisp en:>ável que tenha média. superior a seis.
§ único .•\. média é necessária para o aluno ser admi·
tido a exame final.
Art. 101. 0 Todo o aluno que a meio do primeiro ano do
curso, ou seja no tim do quinto mês, ní\.o t~:~nha obtido
média superior a tr"s, é riscad<' da frcqüência da aula.
~'l.rt. 102.° Findo o curso, o professor ~::nviará ao Director Geral da Secretaria do Congresso, a lista dos alunos que tiverem obtido média para exame final, a qual
será publicada no D icíl'iu do (J,n·íimo, iudi ·andu ao mesmo
tempo os dias em que os exames devem realizar-s(l.
Art. 103. 0 Os exames de passagem. que versarão sôbre f:xamesdetaqut
a matéria dada, sorào feitos pelo professor, com a assis- ~rafla .
tência dos chefe de secção.
Art. 104. 0 As provas do exarne final constarão:
1. 0 Interrogatório, exemplilicando no quadro negro, sobre os diferentes sinaes taqt11gráficos, maneira de os ligar
e abreviaturas.
2. 0 Escrita taquigr<i.fica e tradução imediata, em caracteres comuns, dum trecho do Diá1·io das Sessões do Congresso, lido durante três minutos com a velocidade de setenta palavras por minuto.
§ 1. 0 O interrogatório será feito pelo professor, poden-
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do t ambêm os outros membros do júri interrogar o exa minando, para bem ajuizarem dos seus conhecimentos técnicos.
§ :2.0 A duraçlio de cada interrogatório, porêm, não
poder á ir alêm dum quarto de hora.
§ 3. 0 O ditado ser á feito pelo presidente do júri e o
trecho lido dum vol ume do D iá1·io das S essões, ab erto ao
acaso.
§ 4.0 As pro\·as serão prestadas em papel com carimbL'
da Direção Gera l da Secretari a do Cong resso e rubr icado
pelos três membros do j úri.
§ 5.0 O nluno deverá fi rmar com o seu nnme e númer o
de matrícula a prova que escrever.
Art. 10(l. 0 O aluno qu e ficar du as vezes reprovado no
exame fin al não poderá matricular-se terceira vez na
aula.
§ único. O mesmo sucederá ao que em dois anos seguidos não obtiver média par a adm issão a exame final, ou que
em doi~ anos seguidos perca o ano por faltas ou por falta
de média a meio do ano.
Art. 106. 0 O j úri dos exames será composto pelo che fe
de sec~ão nomeado pelo Director Geral, que será o presidente, p elo professor da aula e por um primeiro taquígrafo tirado à sorte de entre os de ig ual categoria, na véspera do exame.
§ 1. 0 Os vogais do j úri a preciam as provas dos examinados lançando em um a urna o número que exprima o
seu voto, desde O até 10, inclusive. A média da votação
exprime o resultado final , a que corresponde a seguinte
classificação :
D e O a 5, inclusive, reprovado.
De 6 a 9, inclusive, aprovado plenamente.
D e 10, distinto.
§ 2. 0 Quando a fracção res ultante da operação para se
obter a média fôr 0,5 ou s up erior, conta-se por uma unidade , e quando inferior, despreza -se.
Art. 107. 0 Os a lunos aprovados poderão requerer à Diração Geral da Secretaria do Congresso certidão do seu
exame, que será passada pelo professor, em papel selado
forn ecido pelo aluno, firmada pelos membros d o j úri e
selada com o sêlo branco da respecti va Cflmara.
Art. 108.0 O aluno que der vinte faltas seguidas ou interpoladas num ano sem as ter justificado, ou quarenta
justificadas, nlto poderá nesse ano ser admitido a exame
de passagem ou fi nal.

Art. 109. 0 O aluno qu e, po r qualquer forma, desrespeitar o professor ou perturbar o regular fu ncionamento da
aula será , pela primeira vez, repreendido pelo mais antigo chefe de secyão, a quem o professor comunicará a
ocorrência. Qnando r eincida, será pelo Director G eral da
Secretaria do Congr esso, a quem o professor dará conhecimento do fa cto, exrluído da freqitência da a ula.
Art. 110. 0 O chefe mais antigo de secção de taquig rafia
t erá a inspeção superior do curso, devendo visitar com
freqüência a aula c inquirir pessoalmente, pelo intcrrogatúrio, do aproveitamento dos alunos.
A1·t 111 . 0 O professe r indicará a êsse chefe de secção,
para êste por s ua ve z a propor a o Director Ger al da Secret ari a do Ccngresso, qualquer modificas·:to que a prática
indique dever ser iotro-luzida neste r eg ulamento.
Art. 112. 0 O profc:>ssor designará de acôrdo com o mesmo
chefe para ser proposto ao Director Ge ral, as horas ele
fu ncionamen to das aulns e <>s d ias dos exames.
Art . 11 3. 0 P ara o serviço da aula, e d urante apenas o
tem po do seu fu ncionamento, se rá destacado da D irecção
Geral um empregado menor para ali prestar sen ·iço.
Art. 114 .0 T oda a escrita e correspondência da a ula fica
•
a ca rgo do professor.
J\ rt. 11 õ. 0 O professor t erá a gratificação estipulada no
quadro do pessonl da f3ec rota ria do Oong re~so .
.\rt. 1 16. u Nos impedimentos do professor será o lugar
desempenhado pelo primeiro taquígTafo nomeado pelo Director Geral, sôbre propf)sta do chefe mais antigo d e
secção, e receber á a gratifi cação correspondente ao tempo
que prest ar serviço, se a substit uição fôr superior a três
dias de aula.
§ 1.0 . \ g ratificaçã o dada ao substituto será deduzida
na do efectivo.
§ 2. 0 Se a falta do professo r se der no comêço do ano,
e tôr alêm de sei ~ meses, o s ubstituto continuará na regência do curso até o fim do a no lecti vo.
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TÍTULO III
Atribuições e deveres dos empregados
Art. 117. 0 O quadro do pessoal da Direcção Geral da
Secret aria do Cong resso, e sua respectiva situação, é o que
consta do mapa anexo a êste r eg ulamento.
Art. 11 8 ° O D i1·ector Geral da Secreta ri a do Congresso
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designa c inspecciona superiormente os servi~os das re·
partições que lhe estão subordinadas, competindo-lhe:
1." Receber, abrir e em·iar aos presidentes e secretários a corre~pondência oficial e mnis papéis que lhes sejam endere~ados, remetendo-lhes fechada a corre~pon
dência de carácter particular ou com indica~ão de confidencial reservada;
2 ° Heceber e distribuir pelas diversas repartições todos
os papéis que derem entrada na secretaria, e os que fo·
rem enviados pelas 1\lesas para as actas;
3.° Conferir ou mandar conferir as actas com os respectivo~ documentos originais, bem como mandar-lhes dar o
competente destino já para as repartições, já para as comissões, já para o arquivo;
4.° Fazer cumprir ns disposiçoes do regulamento c mais
preceitos legais relativos ao r egime e serviço geral interno das repartições ;
5.° F<tzer executar as deliberações exarada!l nas actas c
as ordens das :\[esas e da Comissão Administrati ,•a;
6. 0 tllanter a boa ordem e disciplina, e vigiar que o
serviço das repartições se faça com a devida pontualidade;
7." Prescrever as regras necessárias para a instrução
c expediçfto dos negócios, e tomar a respeito dêles as con·
venientes decisões nos casos previstos pelas leis, regulamentos ou resoluções das Mesas, dirijindo e examinando a
sua execução, e reJSolvendo as dúvidas que lhe forem expostas pelos chefes das repartições, secções ou primeiros
oficiais;
8. 0 Superintender e fiscalizar todo o serviço ou comissão, remunerados ou não, que pelas Mesas sejnm incumbidos a qualquer empregado;
9 ° Con·esponder se directarnenk, quanto ao que r espeitar a negócios da sua competência, com as repartições
de qualquer dos :\linistérios E' com as autoridades ou funcionários de igual ou inferior categoria;
10." Assinar o expediente preparatório, as cópias autênticas e anúncios oficiais da secretaria;
11 .0 Submeter a despacho superior, devidamente instruidos ou processados, os negócios cuja resolução exceda
as suas atribuições, e interpor, quando seja necessário,
parecer verbal ou escrito;
.
12. 0 Enviar à assinatura dos Presidentes e secretáriOS
os ofícios, propostas de lei, mensagens e outros papéis;
13.° Fazer prestar pelas diferentes r epartições a coadju·
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vação que lhes fôr solicitada pela Comissão ..Administrativa, para o cabal exercieio de suas funçõ.:s;
14.' Formular, tendo ouvido os chefes de rep~~rtiçào , e
secção, quando assim julguo conveniente, e conforme a
natureza dos negócios exigir, quaisquer propostas, regulamentos especiais, resoluções ou ordens, que julgue necessárias para o~ serviços da secretari:•, ou que lh~ sejam
incumbidos pdas :\lesas;
L). 0 Dar aos Presidentes e secretários as informações
por êles pedidas acêrca de qualquer J.eg<kio da competência da secrdtaria, c propor-lhes os melhoramentos e reformas qne mais conven ham ao serviço;
1ü." Incluir no Hegimento quaisquer disposições, emendas ou alterações aprovadas, e anexar-lhes as leis e regulamentos que digam respeito às câmaras legislativas c às
suas repanic;ões; bem como tomar quaisquer resoluções
que tenham por lim eselareuer as disposições regulamen·
tare~, quando a cxpcricncia o mostre necessário;
17. 0 Heünir em com<> lho particular, para <>bjecto de
serviço ou lim disciplinm·, os chefes de repartição, c de
secção e os primeiros olicia•s;
18." Rubricar os livros de serviço da secretaria, assinar os termu:; de abertura e de encerramento. assinar as
certidões ytw furem mandada" passar de ordem superior
e correspondência a seu cargo;
lU." Apresentar ú :\[esa respectiva os diplomas de nomeação ou p.-omoçào; mandar lan-ar o:; autos de juramento
dos empregados e conferir-lhes a respectiva posse;
20. 0 Distribuir os primeiros, segundos e terceiros oficiaias, e os empregados menores, sem prejuízo do disposto
no número ijeguinte, como lhe parecer mais vantajoso;
21. 0 Distribuir durante as horas da sessão Ol:! empregados que exerçam funções policiais, como lhe parecer
conveniente ou lhe fOr indicado pelas Mesas;
:!2. 0 l'ouceder licenças nos termos dêste regulamento;
2:1. 0 Superintender o serviço do H empregados menores;
24. 0 Dar a sua informação, por escrito, acêrca dos pedidos de licença por mais de quinze dias;
25." Fazer prestar ús comissões e aos Senadores e
Deputados os esclarecimentos e informações que sejam
exigidos cm obj ecto de serYiço;
2ô.° Conservar sob a sua inspecção os selos das cr•.
maras;
27. 0 Satisfazer as requisições que lhe sejam dirigidas por
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2. 0 Verificar, à vista das ultimas redac~ões, a inteira fi-

part~ do Go~ê rno, quando entenda que pode atendê-las

<'hcfes de rapar-

ti~lto.

<hcfc •Ia 1.• re·
parllçiio.

sem mconvemente, no uso da sua competência e solicitar
a resolução dos Presidentes do Senado ou da Câmara dos
D eputados, acêrca das mesmas requisições em quaisquer
outros casos ;
28. 0 Advertir ou repreender os empregados da secretaria
que faltarem aos seus deveres, ou suspendê-los nos termo s
dest"l regulamento;
29. 0 Visar a ~o~a de despe~a mensal, as fôiha~ de pagamento, as reqUisiçÕes e quaisquer outros papéis que devam ser pag<'s pela Câmara, quer dnraute a sessão1 quer
no intervalo parlamentar.
Art. 119. 0 Aos chefes de repartição competem as seg uintes atribuições e deveres :
1. 0 D istribuir e dirigir o serviço; examinar, fiscalizar e
promover· todos os trabalhos ;
2. 0 Indicar ao Director Geral os empregados para as especialidades do serviço;
3. 0 Redigir· os ofícios c mais papeis relativos aos diversos negócios;
4. 0 Apresentar ao Director Geral, devidamente instruídos
e acompanhados do seu parecer escrito, os negócios que
tenh: m de. ~er presentes a despacho superior;
5. Aux1lrar com os seus esclarecimentos se lhes fôrem
pedidos, o desempenho dos trabalhos da se~retaria;
6. 0 Admoes tar os empregados que faltem aos seus dever es, e dar parte das faltas ao Director Geral·
. 7." D esempenha r quaisquer trabalhos a cargo da repartição que sejam compatíveis com o lugar de chefe·
8. 0 Requisitar ao Di1·ector Geral, e ter sob a sua guarda
o. ~apel e mais artigos necessários ao expediente da repar~
hçao;
9. 0 Prestar informação acêrca de requerimentos de licenr a·
10.0 .l\lante1: a ordem e a di~ciplina;
' '
11.° Cumprir e fazer cumprir as determinações superiores em objecto de serviço.
Art. 120.0 Aos chefes de repartição incumbe auxiliar
por si e por meio dos seus subordinados, o trabalho das
o~tras repartições, quando a urgência, sem prejuízo do serVIÇO a cargo dos mesmos chefes, assim o requeira.
~rt. 121. 0 .Compete ainda em especial ao cheftJ da prime1ra repart1çlto:
1." Solicitar ou fazer solicitar dos secretários das comissões a entrega de quaisquer documentos que lhes hajam
sido confiados ;
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d.elidade dos autógrafos que transitem duma Câmara para
a outra, ou dos que à sanção do Presidente da República
hajam de enviar-se.
3. ° Conferir com o Director Geral, sempre que ês!e o julgue conveniente, os papéis a que se refere o n. o 2. 0 dês te
artigo;
4. 0 Manter, em tudo quanto dependa das suas atribuições, o exacto cumprimento dos preceitos c formalidades
exigidos na correspondência sobre assuntos legislativos·
5. 0 Verificar a exactidão das cópias de requerimento~
dos Senadores e Depu tados;
6. 0 ~vitar que haja demora na expedição dos mesmos
requerimentos, nas convocações de comissões, ou má sa·
tisfação das requisições das mesmas;
7. 0 Promover a pronta expedição dos avisos e circulares aos ~enatlores e Deputados e ás diferentes comissões
e deputações ;
8. 0 Dar expediente no mesruo dia da apresentação ü:> interpelações dos Senadores e Deputados ;
9. 0 Substituir o Director Geral nos seus impedimentos.
Art. 122. 0 A cada um dos chefes de secção compete:
1. 0 Dirigir o serviço da sul\ secção por forma que t~le
se execute com toda a regularidade e nas condições estabelecidas neste regulamento ;
2. ° Comunicar ao chefe da repartiçlw qualquer falta
que se dv no cumprimento do disposto nêste regulamento
e a causa que a originou ;
3. 0 Entender-se com o chefe da repartição em t udo que
possa concorrer para melhorar o ser viço ;
4. 0 Propor quaisquer alterações que a prática aconselhe se devam introduzir nêste regulamento ;
5.0 Tomar nos casos de urgência, fora das horas do
expediente normal da secretaria, as providências que as
circunstâncias exigirem, dando participação imediata ao
chefe da repartição do que houver ordenado ;
6. 0 Organizar, cm livro especial, o cadastro de todos
os ~mpregados ~a secção, escrevendo nêle tudo quanto
à .v1da burocrática dos mesmos empregados diga respetto;
7.') Dar conhecimento ao chefe da repartição, todos os
me~es, até o dia 24-, das faltas do pessoal da secc,:âo ;
a fim de que aquele dê delas imediato conhecimento it,
secção de contabilidade, quando motivem deduções nas
fôlhas ;
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8. 0 Superintender e fiscalizar na distribuição e consumo
do material ;
9. 0 Requisitar do chefe da repartição os livros e publica·
ções necessárias para l' serviço da secção;
10. 0 Auxiliar com os seus esclarecimentos, se lhe forem
pedidos, pelo Director Geral ou chefe da repartição, o desempenho dos serviços da f-;ecreta ria ;
11. 0 Admoestar os empregados que não cumpram integralmente os seus deveres;
12." Informar o~ pedidos de licenc;a e requerimentos que
sE'jam prE'sentes.
l'l'iuleh·os e ••Art. 123. 0 Aos primeiros e segundos oficiais compete :
guudosoficiah.
1.o Desempenhar os sen·iços de que forem Ín(•nmuidos
pelo Director Geral, sob as ordens dos chefes :le repartição ou de secção;
:2. 0 ~Iinistrar, firmados com a sua assinatura, os esclarecimentos, notas e informações para a boa instrucção dos
processos;
3. 0 Expor aos chefes, sob cujas ordens imediatas senirem, as dúv idas que tiverem com respeito aos trabalhos
de que estejam encan<>gados.
Art. 124. 0 Aos terceiros oficiais compete:
'l'en·e iros (•f.clal~.
1.° Fazer os trabalhos de escrituração que lhes Eejam
distribuídos;
:2. 0 Desempenhar qualquer serviço para que tenham habilitações e de que sejam incumbidos.
TÍTCLO IV
Restituição cte documentos, representações, requerimentos
e mais papéis
Art. 1:26. 0 Todos os papéis enviados pelo Govforno às
Câmaras, com cláusula de restituição, devem ser devolvidos aos respectivos :Ministérios, logo que os Senadores e Deputados que os recebE-ram os hajam enviado it
Secretaria, se não fíh· necessário ainda antes solicitar a
entrega dos mesmos documentos. no caso de requisição do
Govêmo.
Art. 126. 0 Incumbe à ].• Repartição empregar os meivs
convenientes para que os pnpéis, a que se refere o artigo
antecedente, sejam remetidos à Secretaria p~los Senadores e Deputados emqnanto o Congres5o funCione. Se,
porf.m, acontecei' que a sessão legis1ativa termine, ficando
cm poder dalguns daqueles senhores qnaisctuer papéis
que devam ser restituídos ao Gon~mo, pela dita reparti-

ção se lhes oficiará, rogando-lhes os façam entregar na Secretaria do Congresso.
Art. 127 .'' As representações e petições dirigidas às Câ ·
maras ou às Mesa~ não se restituem às partes, que podem
tirar dela~ e dos respel!tivos despachos as certidões de
que precisarem.
§ 1.0 A regra deste artigo não compreende os requerimentos em que se pedem certidões.
§ 2 .0 Os documentos juntos a quaisquer petições só se entregam às partes quando elas desistam rhs pretenções antes
da resolução. Tomada etita, só se restituem os documentos originais mediante recibo, e entregando as partes, em
substitulçào e A sua custa, certidões ou cópias autênticas.
Art. 128. 0 ..:\ Secrct~ria não responde pot· documentos
ou papéis que nã') tenham registo de entrada ou que não
constem das actas das sessões.
TÍTC'LO V
Substituições e habilitações para os lugares da secretaria
do Congresso da República
.Art. 12!1.0 Todos os lugares da Direcção Geral da Se- r ..omo~v< 
cretaria do Congresso da Repúbtica são providos pela rehnião conjunt!\ das :Mesas, dentro do quadro do Congt·esso.
Art. 1:3 ). 0 O lugar de Director Secretário Geral não é
de acesso e podo ser provido em <Jnnlquer pessoa qu e
reúna os requisitos necessários para b~m o desempenhar.
Art. 131. 0 Os lugares de chefe de Repartição são providos pelas )[esas, ouYido o Director Geral, e recairá. no
chefe de secção mais antigo desde que tenha comprovada
idónt>idade.
§ único. Nas mesmas circunstâncias e em obediencia
aos mesmos princípios ser!to providos os chefes de secção
entre os primeiros oficiais.
Art. 1:3:2." Os lnga1·es de redactores são providos por
concurso entre indiYíduos que tenham um curso superior
ou que sejam autores de obras literárias de reconhecido
merecimento.
Art. 13:~ . 0 O Jogar de 1. 0 conservador é de acesso e
nêle será provido o 2. 0 conservador.
.\rt. 134. 0 O Jogar de 2. 0 conservador é pt·ovido por
meio de concurso entre os terceiros oficiais do Congresso
da República .
. \rt. 1H5-" Os lugares de primeiro e s6gundo oficial são)
providos alternadamente por antiguidade e por concurso,
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a que s;·, podem concorrer os empregados da classe imcdiatamcnte infe rior à do lugar ,·ago.
§ único. O primeiro lugar que vagar, após a data do
presente r egulamento, será provido por concurso.
.ht. 13ü." Os lugares de terceiro oficial são providos,
precedendo concurso, em ind ivíduos que :
1.0 Sejam portugueses;
2.0 Não contêm mais ilc quarenta anos de idade;
3. 0 Provem bom comportamento moral e civil;
4. 0 Apresentem certidão, pelo menos, do exame de pas·
sagem da ;) ,a classe do curso geral dos liceus;
5.0 T enh am satisfeito aos preceitos da lei do recrutamento.
..Art. 137." Os concursos para o provimento dos lugares
designados nos artigos 132. 0 , 13-!. 0 1 135. 0 e 136.'' são feitos por meio de erovas escritas sôbrc pontos tirados a sorte
e acomodados ú êãtegorta ãos lugares e natureza dos
servi_ços que lhes pertencem,_
sl.õ Nos casos a que se r efere o artigo 132. 0 , os pon tos em número de dez óito, serão feitas pelo Directo\' G t: ral1 que os apresentará às ::\Iesas a fim destas, em seEsão
conjunta, escolherem seis dentre êles.
§ 2. 0 Para os restantes concursos a q'ue se refere os artigos
135. 0 e 136. 0 os pontos serão feitos pelo Director Geral.
Art. 138 .0 ~ \ s provas dos concursos de que trata êstc
r egulamento s erão prestadas perante umjú ri detr êsmemb ros composto do Director Geral c de chefes de repartição
ou de secção .
§ 1.0 O Directot· Geral serve de presidente.
§ 2.0 As provas do concurso para primeiros c segundos
oficiais são classificadas, em escrutínio secreto, pelas letras M B muito bom, B bom, S suficiente c M mau .
.
Art. 13\) .0 Ao júri pertence apreciar as provas e ma1s
circunstâncias dos concorrentes c formular a proposta graduada que tem de ser submetida it deliberação das )[esas, lavrando-se acta de tudo que oC•)JTer.
Art. 1-!0.0 As provas dos exames devem ser escritas em
papel da Direcção Geral, depois de rubricado pelos ,·ogais do júri. A sna classificação faz -se p or valor es, do
seguinte modo :

§ 1. A vota9~~ faz-se por escrutínio secreto, lançando
~a.da vogal do JUri lll~ma urna o núm ero que traduz o seu

Muito bom . .
Bom ... . .. .
Suficiente ..•
:Mau . . .... .

ltiJJ
B

s

},[

10 valor es
De 9 valores iBclusive a 6 valores
De 5 valores inclusive a 3 valores
D e 2 Yalores inclusive a O valores

0

O resultado final obtem-se tomando a média dos
valores lançados na urna.
~. 2.0 A fra cção qnc resulte da operação para obter a
m ed1a despreza-se.
0
Art. 141. Os lugares de chefe da Portaria porteiros
da sala e contínuo-chefe, serão providos pelas' ~Iesas de
entre os empregados de categoria imediatamente inferior
que tenham compt·ovada idoneidade, respeitando-se quanto
possí~e~ o princípio da antiguidade.
§ umco. Da mesma forma, e em obediência aos mesmos princípios, se procederá ao provimento das vagas de
contínuos, correios e guarda portões .
0
Art. 142. Os lugares de guardas são providos livremente pelas l\[esas em indivíduos que:
1.0 Sejam portugueses:
2 .0 Saibam le r, escrever e contar ;
3.o Provem bom comportamento moral e civil·
0
4. Hajam satisfeito aos preceitos da lei do recrutamento ·
f> . 0 Tenham suficiente robustez·
'
. \rt. 1~3.0 A .substituição dos e~pregados, nos casos de
fa!ta ou 1mpod1I?ento temporári<1s, regula-se em conformidade com o disposto nos números seguintes.
0
1. • Director Geral, durante a sessão legislativa, será
subst1tut~o pelo chefe d e RP.partição nomeado pelas :Me sas; no mtervalo parlamentar o substituto será. o chefe
de Repartição mais antigo ;
2.0 A substituição não concede nenhuns direitos ao
substituto, nem durante ela lhe dá título ou graduação difer ente da sua qualidade.
0
3. O chefe da 1. a Repartição é substituído pelo chefe
de seeção mais antigo;
4.0
che~e da 2. a Repartição é substituído pP.Io redactor ma1s ant1go;
0
5. Os . chefes de secçlto são substituídos pelos empregados ma1s graduados, segundo indicações do Director
Geral;
6.'' O professor de taquigrafia é substituído pelo taquígrafo designado pela Direcção Geral ·
7 ." Os primeiros e segundos oficiais são s ubstituídos
pelos empregados das categorias imediatamente inferiores, que sejam mais habilitados para o serviço em que se
dá a substituição;
8 .0 Os primeit·os, segundos e terceiros oficiais taquígraJUIZO .

o.

•

f!
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fos são substituídos pelos empregados de categorias imedi~tamente inferiores, por ordem de antiguidade;
9. 0 O chefe ela portaria, porteiros de sala e con~ín:uo:;
chcfes são substituídos pelos empregados de categona Imediatamente inferior o de comprovada idoneidade.
§ único. As substituições do n.' f>, inclusive, _em diante,
serão designadas por simples despacho do D1rector Geral, depois de ouvir os respectivos chefes.
Art. 144." Nenhum empregado poderá tomar posse do
lugar para qne fôr nomeado, sem que préviamente apre·
sente atestado de robustez passado pelo médico indicado
pelas :Mesas.
§ único. D êste exame médico cabe recurso para uma
junta composta de dois médicos indicados pelas Mesas e
um terceiro da escolha do interessado.
TÍTULO VI
Superintendência do Palácio do Congresso
Art. 145. 0 Nos termos do artigo 3. 0 do Decreto de 11
de Julho de 1911, o Director Geral exerce as funções de
Su}Jerintendente do Palácio do Congresso, e como tal
compete-lhe:
.
..
] • 0 Velar pela conservação mterna e segúrança do edifJcio ocupado pelo Congresso, e suas dependências;
2. 0 Velar pela conservação, boa ordem e disposição do
mobiliário, alfaias e mais objectos pertencentes ao Congresso e suas dependências; .
.
. .. .
a. 0 Ter sob suas vistas os mventá.nos do mobiharw, alfaias e mais objectos;
4. 0 Ordenar e dirigir a organizaçlto do Museu do Congresso onde deverão recolher, para serem devidamente
descritos, objectos e documentos de reconhecido valor
histórico;
5.0 Indicar a Comissão Administrativa os empregados
que hajam de ter r~sidência no edifício, e ~d~pt~r as
providências necessánas para que nessas residencias se
mantenha a boa ordem;
6. 0 Indicar à Comissão Administrativa quais as obras
ou concêrtos a realizar no edifício ou no mobiliário, e bem
assim as aquisições necessárias aos serviços do Congresso, Secretarias e suas dependências..
.
Fiel do Paláolo
Art. 146. 0 É criado o lugar de Fiel do PaláCIO do Condo Congresso. gresso- que terá a graduação de 2. 0 oficial, com direito

Superluteudeut

t.

a promoção nos termos dêste regulamento, c a este funcionário compete:
l. 0 Receber e executar as instruções que lhe forem dadas pelas Mesas, Comissão Administrativa e Superintendente;
2. 0 Proceder aos inventários do mobiliário e mais objectos pertencentes ao Congresso, ficando sob sua guarda as
respectivas anecadações;
:3.° Fazer nesses inventários todas as alteraçries queresultarem das deslocações ou alterações que se forem
dando;
'
4. 0 Organizar o. Museu do Congresso sob as indicações
e direcção do Superinte~denie;
5. 0 Requisitar à Comissão Administrativa e a it lfttst.a
todos os fornecimentosi, conferi-los, recebê-los e entregaToãno depósito da tesouraria;
G. 0 ::luperintender eJ:Il todo o aerviço do pesso<tl menor,
o cm todos os arranjos materiais das casas do Congresso,
e suas dependências;
7. ° Fiscalizar os serviços e despesas da iluminação,
produção de eletricidade, aquecimeJ?to, ventilaç_ão, jar·
dinagem e lavandaria, e bem assim conferir as contas dos
fornecimentos de agua e gás i
8. 0 Recebet· e registar todos os jornais ou revistas da
sala de leitura, fiscalizando o seu serviço;
9. 0 Ter a seu cargo a organização das colecções de bilhetes de admissão ás sessões das duas Câmaras, para
serem entregues ás Mesas respectivas i
10. 0 Passar os cartões de admissão a jornalistas, e outros, conforme as indicações que lhe fôrem dadas;
11. 0 Passar os cartões de identidade a Senadores, Deputados e empregados das Câmaras, de harmonia com as
instruções superiores;
12. 0 Ter em seu poder uma lista de Senadores, Deputados e funcionários do Congresso com indicações das moradas e registo das alterações que se fôrem dando;
13. 0 Autorizar, ouvindo o Director Geral, as visitas ao
Palácio do Congresso, solicitadas por nacionais ou estrangeiros ;
} 11/"1. ~ 1H •
14.• Ter em seu poder os livros do ponto, que apresen- 'f e,.•
tará, à hora marcada por êste regulamento, ao Director
Geral que o encerrará;
15. 0 Executar os demais serviços que lhe forem ordenados pelo Director Get•al.
Art. 147. 0 O lugar de Fiel do Palácio será de livre es-
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colha das )[esas, que farão a r espectiva nomeação em
reimião conjunta nos termos do artigo 130."
Art. 148. 0 O Fiel do Palácio do Congre~so poderá se·
cretariar o Director Geral, competindo lhe nesta qualidade:
1." Carimbar e datar "' correspondência oficial, que lhe
for entregue pelo Director Geral, remetendo·a às Mesas
respectivas ;
2.0 Distribuir pelas várias secções os papéis e documentos enviados pelas Mesas ;1 Secretaria;
3. 0 T er sob sua guarda os se) os brancos das Câmaras,
dos quais só fará uso com autorização do Director Geral.
TÍTULO VII
Portaria
Art. 149. 0 É criado o serviço da Portaria.
Art. 150. 0 A Portaria compõe-se elos seguintes empregados:
Chefe da Portaria.
Porteiro da sala do Senado.
Porteiro da sala dos Deputados.
Contínuo-chefe do Senado .
Contínuo-chefe dos Depu tados.
§ único. Ficam subordinados ;1 Portaria todos os empregados menores do Congresso.
Art. 151. 0 Alêm dos empregados designados no artigo
anterior são considerados empregados menores:
Contínuos.
Correios.
Guarda-portões.
Guardas.
l'hcf•: da l )orta·
Art. 152." Ao chefe da Portaria compete:
r i a.
1. 0 A direcção dos a rranjos materiais e limpezas das casas do Congresso, segundo as instruções superiores que
lhe forem dadas.
Pt~
2. 0 A direcção de todo o expediente da Portaria depedente,
por maneira que esse serviço se realize com toda a
""-:..~
ordem e prontidão.
0
:). A distribuição do pessoal menor pelos diferentes ser~cM-.
viços segundo as in struç~es do Director Geral.
(. ~
4.° Fiscalizar o servi ço ào pessoal menor e participar ao
r, 2.1. ~t ~ Director Geral, por intermédio do Fiel do Palár.io do
Congresso, as faltas que encontrar ou de qu e tiver co nhe'1 ((.
cimento.
j~ .f."1

~~4

,_

5." Requisitar i~ Direcção Geral o que fôr necessário para
a boa orderr., disposição e segurança do edifício.
Art. 153. 0 Na Portaria dá entrada toda a correspondência, tanto a pessoal dirigida a Senadores e D eputados
como qualquer outra, a fim de imediatamente se lhe dar
o destino devido.
Art. 154.0 Na Portaria dão entrada, para ser em apresentados no Arquivo, os S um ários das duas Câmaras, os
projectos de lei impressos destinados a distribuição, e
quaisquer outros impressos que devam ser distribuídos,
cuj o expediente, tanto duns como doutros, se fará em conformidad e com as instru ções superiores .
Art. H)f>. 0 Na Portaria dão entrada os r equerimentos, certidões , r eclamações, ou outros documentos que digam respeito ao pessoal menor , a fim de terem o devido
destino.
Art. 156.0 Dos documentos de que tratam os artigos
152. 0 1 e 15i3. 0 haverá registo com datas de entrada e destino que tiveram.
Art. 157. 0 Destinados à consulta de Senadores e Deputl\dos haverá na ?ortaria os documentos indispensáveis ,
tais como colecções de S umá1·ios) de projectos de lei,
Diários do Govêrno, colecção de legislação, etc.
Art. 1'58 .0 Os livros e colecções, encadernados ou em
brochura, fazem parte da Biblioteca, onde serão catalogados e registados.
Art. 159. 0 Nn Portaria, sob a guarda e r esponsabilidade
do chefe, estarão as. chaves das repartições e dep endências das duas Câmaras.
Art. 160 ." Pela P ortaria se requisita do Director Geral
o fat·damento para o pessoal menor.
~~/.:
Art. 161.o Pela Portaria se r emete para o correio
q: "'
correspondência que lhe fôt· mandada com êste destino, A ~ •
pelos Senadores ou Deputados, e se expede a correspon- "'- fc4,... r.
dência. relativ a a todos os ser viços dependentes da Direc- vf · "-"-'
ção Geral, bem assim os telegramas e outras comunica- .R .R -1' ~ 16
ções de carácter oficial.
~ .._,.,.
1
Art. 162. 0 Ao chefe da Portaria compete manter e fiscal i·
zar o serviço de polícia, seg undo as instl'llções que lhe forem
transmitidas pelas Mesas e pelo Director Geral , podendo
prender em flagrante delito a pessoa ou pessoas que, dentro do edifício do Congresso, com exclusão das salas da s sessões, cometerem qualquer desordem ou delito, e fazendoas conduzir à estação policial competente, mais próxima,não recebendo ordem em contrário da Mesa respectiva,

d
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ou Director Geral- onde prestarão todos os esclarecimentos que puderem servir de fundamento ao auto que ali se
levantar, dando imediatamente conhecimento do ocorrido
á Mesa respectiva e ao Director Geral.
Porteiros das u
Art. 163. 0 Aos porteiros das salas compete:
las.
1. 0 Tomar nota, na Câmara respectiva, das presenças
dos Senadores ou Deputados às sessões; .
2. 0 Solicitar dos Senadores ou Deputados as declaraç?es de residência e quaisquer outras precisas para o servtço;
3. 0 Distribuir a correspondência, destinada sos Senadores ou Deputados, que lhe fôr entregue pelo chefe da Portaria;
4. 0 Manter e fiscalizar o serviço de polícia, segundo as
instruções que lhes forem transmitidas pela l\lesa ou pelo
Director Geral, podendo prender em flagrante delito, pessoa ou pessoas nos termos do artigo 160. 0
Art. 164. 0 Aos contínuos·chefes compete:
Contlnnos ebc·.
fes.
1. 0 Auxiliar, quando seja preciso, fora das horas das sessões, os serviços do chefe da Portaria;
2. 0 Entregar na ~lesa respectiva os livros de requerimentos, propostas, projectos de lei e interpelações, e quaisquer outros papéis que lhe sejam confiados pelas repartições com destino ao Presidente e secretários;
3. 0 Receber e fazer entregar às comissões quaisquer papéis que lhes sejam enviados;
4. 0 Acautelar as colecções da Mesa e tomar nota do dia
da distribuição dos pareceres;
5. 0 Evitar que falte Ras carteiras da Mesa ou dos Senadores e Deputados, papel, penas, tinta, e mais artigos de expediente, entendendo·se, para êste efeito, em
conformidade com ordens superiores, com o chefe da Portaria;
6.° Cumprir as ordens do chefe da Portaria no que não
seja atribuição sua, claramente definida neste regulamento;
7. o Cumprir e fazer cumprir as ordens que lhe forem comunicadas pelos Presidentes, Reet·etários, ou Director Geral;
8. 0 Distribuir e fiscalizar, dentro da sala, o serviço dos
contínuos e guardas, ~ participar ao chefe da Portaria as
faltas que encontrar.
Continuo~.
Art. 16Õ. 0 Aos contínuos que estiverem de serviço nas
salas das sessões compete:
1." Dietribnir aos Senadores ou Deputados, dentro do

4.1
edifício, os impressos, livros e papóis que, de ordem
superio:·, forem mandados entregar aos mesmos senhores;
2." Apresentar aos secretários das comissões quaisquer
documentos que lhes · sejam enviados pela Secretaria;
3. 0 Avisar os Senadores e Deputados para a reúnili.o de
comissões e deputações;
4. n J\companhar al! grandes e pequenas deputações;
5.° Cumprir as ordens que lhes forem dadas pelos Presidentes, Secretários e Director Geral.
§ único. A distribuição de livros, avisos ou quaisquer
papéis fora do edifício da Câmara compete aos guardas,
que serão auxiliados pelos correios, e, em caso de necessidade, uns e ontros serão ajudados pelos contínuos.
Quando todo êste pessoal em alguma ocasião extraordinária não baste, a )lesa, tendo ouvido o Director Geral,
resolverá como fôr mais económico e vantajoso.
Art. 166. 0 Aos contínuos que estiverem nas galerias,
compete:
1. 0 Não franquiar as galerias destinadas ao público antes de aberta a sessão, salvo ordem do Presidente em contrário;
2. 0 Guardar a entrada das galerias reservadas e só a
consentir a pesSQas que apresentem bilhetes de admissão;
3." Cumprir e fazer cumprir as disposições policiais, relativas ao público das galerias, nos termos do artigo 175. 0
Art. 167. 0 Os porteiro I! da sala, contínuos, correios
e guardas·portões são agentes de polícia para os efeitos
do artigo 160. 0
Art. 168. 0 Dentro do edifício das Câmaras, cm lugar
visível, determinado pelo Director Geral, haverá uma caixa
denominada «caixa da porta,,, destinada a receber requerimentos, reclamações, memoriais, etc., dirigidos ao Congresso, ás Mesas, a Senadores, Deputados e à Direcylto
Geral.
Art. 169. 0 Junto a essa caixa·haverá um livro patente
ao público, onde serão registados os documentos que na
referida caixa forem encontrados, e bem assim o destino,
ou despachos que tiverem.
Art. l 70. 0 A escrituração dêsse livro compete á Portaria, cujo chefe estará na posse da chave da caixa da porta,
que diáriamente abt·irá, para os efeitos do destino a dar
aos documentos nela encontrados.
Art. 171. 0 Os correios desempenham o serviço qne lhes
fôr determinado pela Direcção Geral ou pelo chefe da Portaria.

<'orrelo•.
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Art. 172. 0 Aos guardas-portões compete:
1.0 Ter a chave dos portões, abri-los e fechá-los às horas que lhes forem determinadas;
2." Não consentir que entrem no edifício das Cclrtes indivíduos armados, exceptuando as sentinelas e os oficiais
ou oficiais inferiores quando venham rendê-las ou rondá-las;
13." Guardar as bengalas e guarda·chuva de todas as
pessoas que ingressem no edificio do Congresso. 4." Cumprir as ordens das Mesas ou do Director Geral,
que lhes sejam transmitidas directamente ou por intermédio do chefe da Portaria.
Art. 173. 0 Aos guardas compete:
] ." Fazer a limpeza de todas as casas do edifício do
Congresso o suas dependências, conforme lhes fôr determi nado pelo chefe da Portaria;
:?. 0 Auxiliar o serviço dos correios e contínuos quando
assim lhes seja determinado;
n." Executnr o serviço que lhes fôr ordenado l'Jlos empregados superiores ou distribuídos pelo chefe da Portaria.
Art. 174. 0 Ao guarda encarregado do serviço da ilumi nação, serralharia, etc., compete:
1. 0 A limpeza e conservação dos candieiros de gaz e
electricidade, acendendo-os e apagando-os às horas que
lhe forem indicadas;
2." A reparação e conservação das canalizações do agua
e gaz, dos candieiros e doutros objectos análogos;
3." Acender os caloríferos das Salas das Sessões, e regular as ventoinhas eléctricas ;
4. 0 A conservação e r eparação elos elevadores;
5. 0 Regular os relógios do edifício;
6. 0 Proceder a quaisquer pequenos concertos de serralharia, carpintaria, etc. ;
7.0 Receber as ordens para todos êstes serviços, do Fiel
do Palácio do Congresso.
Art. 175. 0 Ao ajudante compete auxiliar o em·arregado da iluminação, tendo especialmente a seu cargo a
limpeza dos metais.
Art. 176. 0 Todos os empregados menores, inclusive o
chefe da portaria, apresentar-se hão fardados durante as
horas de serviço, sendo para êste efeito providos de fardamento pela Comissão ou Junta Administrativa.
§ 1.0 Os empregados que receberem uniforme tem
obrigação de o conservar em bom estado dmante três
anos, pelo menos;

§ 2. 0 Nenhum empregado poderá. usa r o seu uniforme
fora dos actos de s~rviço.
TÍTULO VIII
Disposições policiais para as galerias

-

Art. 177. 0 As pessoas admitidas nas galerias não é permitido:
1." Manifestarem-se por qualquer fo~ma, deven~o-se rna~
ter mudos espectadores das discussoes, vota~oes e rna1s
actos da Câmara;
:?." Entrar arm ados, qualquer que sej a a. cla~se a. que
pertençam, excepto os oficiais ou oficiais inferiOres que
façam parte da guarda de honra;
3." Cobrirem-se, devendo-se conservar descobertos desde que ·<'ntrarem na galeria ;
4." Fumar.
Art. 178." Qualquer pala vra, som ou rumor, in~ício de
aprova\ão ou reprovação, é rigorosamente proibido, sob
pena de expulsão.
. .
,
.
§ único. A pessoa mhmada pelos contmuos para sair
da galeria deve obedecer imediatamente e sem a menor
r esistC:ncia.
Art. 179." Não ha,·erá nas galerias públicas lugares
privilegiados, nem precedência nenhuma nos lugares e nos
assentos.
Art. 180. 0 Estando ocupados todos os bancos, ning uêm
mais terá direito a entrar em quanto não tornar a haver
lugar va go, pois que é indispensável manter as coxias
sempre desimpedidas.
Art. 181. 0 Todas as pessoas admitidas nas galerias deverão sair imediatamente e em silêncio logo que o Presidente da Câmara der ordem para as galerias serem evacuadas, ou declarar a sessão interrompida ou encerrada.
§ único. A mesma. disposição se observará to~as as vezes que o Presidente anunciat· a fvrmação d:1 Camara. cm
sessão secreta.
TTTULO IX
Disposições vãrias e disciplinares
"\rt. 182. 0 ]~ expressamente proibido, aos empregados
do Congresso dirigirem-se a qualquer Senador ou D eputa':lll a fim de lhe apresentarem sul>scrições, hilhete.s de
benefício para qualque1· teatro, ou fazerem- 1he pedidos,
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individuais ou colectivos, para aprovação de qualquer pro·
jecto de lei, o qual tenha por fim beneficiá-los com gratificações a título de remuneração por serviços extraordinários, ou sob qualquer outro pretexto.
Art. 183. 0 Emquanto funciona o CongrE-sso, os trabalhos começam na 1." e 2.• repartições, todos os dias
não fE~riados, às onzEl horas e terminam quando os serviços
diários a cargo dessas repartições se achem cumpridos.
Art. 184. 0 Os serviços pertencentes ao pessoal menor,
começam e findam, em todos os dias não feriados, à hora
estabelecida pela Direção Geral.
§único. As disposições dêstes artigos não excluem para
nenhum empregado o serviço em dia feriado, se excepcio·
nal urgência assim o exigir.
Art. 185. 0 Quando qualquer sessão tiver lugar fora da
hora regimental, quer seja diurna, quer nocturna, o Director
Geral determinará quais as hora'l de entrada e saída dos
empregados de todas as repartições.
Art. 186.° Fechadas as Câmaras os trabalhos começam
em todos os dias não feriados às onze horas e acabam às
dezasseis horas. Os trabalhos a cargo do pessoal menor
principiam e findam à s horas fixadas pelo Director Geral.
Art. 187.° Chegada a hora da saída, quer esteja funcionando o Congresso quer não, nenhum empregado se re·
tirará sem que superiormente se declare concluído o ser·
viço do dia.
Art. 188. 0 Durante o intervalo das sessões, o Director
Geral determinará o serviço de cada uma das repartições,
tendo em vista pôr em dia as matérias indicadas nos artigos 33. 0 , 34. 0 e outros.
Art. 189.0 O Director Geral, se entender que não há in·
conveniente, pode distribuir por turnos os serviços de todos os empregados da Direcção Geral que ficam em exercício durante o encerramento do Congresso.
§ Ílnico. A distribuição será ordenada de modo que não
envolva prejuízo para o serviço, tendo princípio e acabando quando o Director Geral determinar.
Art. 190. 0 No uso da atribuição que lhe é conferida
pelo precedente artigo, o Director Gera !haverá em vista:
1. 0 Que hão-de comparecer na secretaria em todos os
dias úteis, pelo menos, um primeiro oficial, um segundo
e um t erceiro ;
2. 0 Que em reg1·a a distribuição por turnos deve ser
organizada em atenção a cada classe de empregados e
para o serviço de cada classe;

3. 0 Que os contínuos chefes e porteiros da sala são para os
efeitos da distribuição por turno, considerados como empregados duma classe, e da mesma sorte os correios e
contínuos;
4. 0 Que aos empregados em serviço por turno sito aplicaveis as disposições relativas às horas de serviço e às faltas.
§ único. Haverá na secretaria um ou mais livros onde
se inscrevam os turnos do seu pessoal, e do pessoal menor, quando tenham lugar.
Art. 191.° Consideram-se faltas não justificadas:
1. 0 A ausência, sem licença, de um a três dias, sem
que o empregado mande parte de doente, ainda que êle
se apresente no quarto dia;
2. 0 A ausência, sem licença, por mais de três dias,
sem que o empregado mande certidão do facultativo comprovativa da doença;
3. 0 A saida da repartição durante as horas de serviço,
sem ser autorizada ;
4. 0 A saída para fora da repartição, sem licença, depois de ter assinado o ponto, ou a sua ausência por mais
de meia hora.
§ 1. 0 As faltas não justificadas importam perda de vencimento durante os dias em que foram 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 24-, e no vencimento do mês seguinte se forem dadas depois dêste dia.
§ 3. ° Consideram-se justificadas as faltas por motivo de
nojo até três dias, e as de serviço público obrigatório.
Art. 192. 0 O empregado que der sessenta faltas segui·
das, não justificadas, ou noventa interpoladas durante um
ano, tambêm nlto justificadas, incorre na pena de perda
do lugar por abandono.
Art. 193. 0 U empregado que adoecer enviará parte de
doente ao Director Garal, e assim justificará faltas até três
dias. Findos estes, se continuar doente, enviará certidão de
facultativo, a qual poderá justificar faltas até trinta dias. Se
a doença se prolongar alêm de trinta dias, o empregado
justificará as fal tas com certidões mensais do facultativo.
§ único. O empregado que der parte de doente ou mandar certidão de facultativo, fica sujeito a ser inspeccionado
no seu domicílio p'or um ou mais facultativos escolhidos
pela Comissão ou Junta Administrativa.
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Art. 194.0 O empregado que estiver doente mais de seis
meses será mandado inspeccionar por facultativos; se fô r
julgado completamente incapaz de serviço será aposentado,
estando nos termos de o ser, e exonerado se o não estiver. Se, porêm, não fôr julgado completamente incapaz
para u serviço, poderá ser-lhe concedida licença para se
tratar, até um ano.
Art. 195. 0 As licenças só podem ser concedidas por doença
ou por mot ivo justo, alegado por escrito.
§ 1. 0 Se a licença fôr requerida· por motivo de doença,
o respectivo requerimento será acompanhado de certid~o de
facultativo. Na hipótese dêste parágrafo é aplicável ao requerimento o disposto no § único do artigo 193. 0
§ 2. 0 A licença solicitada por motivo justo, que não seja
de doença, pode ser concedida com vencimento até trinta
dias, dentro de cada ano civil, consecutivos ou interpolados, e sem vencimento até três meses.
§ 3. 0 Pelas. licenças concedidas nos termos dos§§ antecedentes cabe o pagamento do imposto do sêlo a que se
refere o n. 0 102 da tabela geral do impôsto do sê!o de 24
de Maio de 1902, desde o momento que a concessli.o dessas
licenças não vá alêm de 15 dias, devendo as licenças concedidas por maior prazo, ficar sujeitas ao pagamento do
sêlo perceituado pela tabela dos emolumentos das secretarias elo Estado, organizada ·nos termos do artigo 3. 0 dos
decretos de 27 de Abril e 26 de Maio de 1911.
§ 4. 0 O Director Geral pode conceder lieença attl 15
tlias dentro de cada ano civil em qualquer dos casos dos
§§ J •0 e 2. 0 dêste artigo. A licença por mais tempo é das
atribuições das l\Iesas.
Art. 196. 0 Nos casos de doença e de licença concedida
por êsse motivo ou outro qualquer, serão sempre suprimidas quaisquer gratificações que façam parte dos vencimentos dos funcionários quer sejam autorizadas por lei,
quer por despnchos das Mesas.
Art. 197.° Cada repartição tem um livro destinado ao
ponto dos seus empregados que o assinarão todos os dias
dentro de meia hora depois da hora regulamentar da enrada; e bem assim haverá na Portaria os livros que foem necessários para o ponto dos empregados menores,
os quais procederão de igual modo. Estes livros, logo que
expire aquele prazo, deverão, por intermedio do Eid..do
Palácio do Congresso, ser presentes ao Director Geral,
para serem por êlerubricados.
Art. 198. 0 Ao chefe da Portaria, e mais pessoal de poli-
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cia incumbe executar e fazer executar rigorosamente todas as resoluções das Mesas e instruções do Director Geral,
acêrca do serviço de polícia das Câmaras.
.Art. J99. 0 Os contínuos e correios são responsáveis pela
entrega de todos os livros, papéis, impressos e manuscritos que lhes forem confiados para serem dist1·ibuídos, e
não podem demorar a distribuição alêm do prazo fixado
para ela, nem interrompê-la sem ordem superior. Esta
disposição é aplicáv~l aos outros empregados a quem seja
incumbido idêntico serviço.
Art. 200. 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 contínuos ou empregados a quem forem entregues, os
quais em caso nenhnm podem conservar em seu poder os
mesmos papéis, sob pena de suspensão, e no caso de reincidência, de demissão.
.\rt. 201. 0 ~\s penas disciplinares aplicá\'CÍS aos empre- !'ena. di
gados das secretarias e menores são as seguintes:
"0 ' ·
. \ d vertência ;
Repreensão verbal ou registada ;
Suspensão;
Demissão.
Art. 202. 0 A aplicação destas penas é independente de qualquer outra penalidade, que o Pode1· J udicial lhes possa impor.
1\rt. 203. 0 São causas de repreensão: a negligência, as
faltas ao serviço, o mau procedimento ou as ofensas ao
decôro da repartição.
Art. 204. 0 São causas de suspensão :
1. 0 A pronúncia em qualquer crime, logo que o respectivo despacho tenha sido intimado ao réu;
2. 0 A condenação judicial, que não fôr motivo de demissão;
·
3. 0 A insubordinação;
4. 0 A desobediência voluntária às ordena superiores em
objecto de serviço;
5. 0 ~\ negligência, ou qualquer outro motivo culposo
pelo qual o empregado falte ao cumprimento dos seus deveres, depois de repreendido ;
6. 0 , \ falta de comparência na repartição, sem competente justificação; a saída da repartição sem prévia licença ; e a repetida falta de pontualidade na hora da entrada para o serviço.
§ 1. 0 A suspensão, fora dos casos de que tratam os
n. 0 5 1. 0 e 2. 0 dêste artigo, não pode exceder a um ano.
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§ 2. 0 O efeito da suspensão é privat· o empregado suspenso do exercício do emprêgo e do vencimento correspondente.
§ 3. 0 Serão restituídos os vencimentos ao empregado
que, tendo sido suspenso por virtude do n. 0 1. 0 dêste artigo, fôr absolvido ou despronunciado.
Art. 205. 0 São causas de demissão :
1.0 A condenação em qualquer pena maior, ou em qualquer pena correccional, por actos que 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 de serviço público;
3. 0 As repetidas faltas, contínuas ou interpoladas, ao
serviço, sem causa justificada;
4. 0 Os actos graves de indisciplina, ou as injúrias aos
superiores;
f'> .0 A reincidência em facto pelo qual o empregado já
tenha sido suspenso por duas vezes.
.Art. 206. 0 A pena de advertência é aplicada por qualquer funcionário superior ao inferior.
Art. ~07. 0 A pena de repreensão é aplicada pelas
Mesas ou pelo Director Geral.
Art. 208.0 A pena de suspensão, nos casos dos n.05 1."
e 2. 0 do artigo 204. 0 , é imposta pelas Mesas ou Director
Geral, e nos casos dos n. 05 3. 0 , 4. 0 , e 5. 0 , do mesmo
artigo pode ser imposta pelas Mesas até um ano, e pelo
Director Geral até quinze dias.
§ único. Da pena de suspens!to aplicada pelo Director
Geral cabe recurso para as Mesas.
Art. 209. 0 A pena de demissão, em todos os casos do
artigo 205.0 , é imposta pelas Mesas ao pessoal menor e
aos mais empregado~ sómente pelas Câmaras mediante
proposta. das Mesas, sendo em todos os casos as demissões sempre fundamentadas em processos disciplinares
mandados instaurar pelas Mesas e nos quais deverá ser
ouvido, verbalmente ou por escrito, o empregado arguido, com excepção do caso previsto no n. 0 1. 0 do artigo
205. 0
Art 210. 0 As Mesas podem aplicar durante os períodos do adiamento, no intervalo das sessões legislativas, e
ainda no intervalo das legislaturas, a pena de demis.;ão,
cuja imposição cabe na sua competência, bem como fazer
as nomeações para as vagas que se derem durante aqueles períodos.

TÍTULO IX
Administração económica do Congresso da República
Art. 211. 0 A administração económica do Congresso
da República pertence , emquanto êste funciona ou se
acha adiado por menos de quinze dias, à Comiesito Administrativa.
..;\rt. 212. 0 No intervalo das sessões legislativas ou das
leg1s~aturas, e n?s. caso~ de adiamento por mais de quinze d1as, a admm•straçao de que trata. o artigo antecedente compete à Junta Administrativa.
A~t. 213.& A Comissão Administrativa compõe-se dos
Pr:s1dentes das duas Câmaras, dos dois primeiros secretártos das mesmas duas Câmaras e de um Deputado e
um Senador respectivamente eleitos.
1. 0 O presidente da Comissão Administrativa será o mais
velho dos dois presidentes.
_2.• O tesoureiro e o secretário ser!to escolhidos pela comlsslto de entre os seus membros eleitos .
Art. 214. 0 Na falta ou no impedimento dos presidentes ou dos primeiros secretários fazem as suas vezes os
vice-presidentes e os segundos secretários.
Art. 215. 0 N~ falta ou no impedimento de qualquer
dos outros voga1s, pertence à Câmara respectiva proceder a nova eleição.
Art. 216. 0 A Junta Administrativa é composta do Director Geral, dos chefes de repartição e de dois vogais eleitos
pela Comisslto Adm_inistrativa de entre os chefes de secção.
A~t .. 217: 0 O Director. Geral é o presidente da Junta
Adm1mstrattva, o tesouren·o e o secretário são da escolha
da Junta.
Art. 218:° Constituída a Comissllo Âdministrativa entra em funções no próprio dia da sua constituição, da 'qual
se lavrará acta.
§ 1. ~ Desta acta constará o saldo que transitou do
tes~ur~1ro da Junta para ? da Comissão, e uma cópia
autentiCa da parte respectiva da mesma acta servirá ao
primeiro de recibo da entrega.
§ 2. 0 Do. mesmo m~do se procederá quando recíprocamente se fizer a trans1ção do tesoureiro da Comisslo para
o da Junta.
§ 3.0 A Junta constitui-se no dia imediato ao do ence~r~me~to do ~Congr~sso ou do seu ad~amento por maig de
qum:Ge d1as. Neste ultimo caso, a Comissão volta a fuucio-
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nar no primeiro dia em que se reúnir o Congresso depois
de findo o adiamento.
§ 4." .\ administraçlto da Junta, no caso de adiamento
do Congresso por mais de quinze dias, visto ser provisória, não interrompe a prestaç!l.o de contas por parte da
Uomissllo.
Art. 219. 0 A Comissão Administt·atiYa e a Junta exercem únicamente funções de administração econàmica.
..\rt. 220. 8 A Comissão Administrativa tem uma sessão
ordinária em cada semana. O secretário lavra ou manda
lavrar- a acta, que é lida perante os vogais e assinada
por todos.
§ único. O presidente pode co~vocar a Comissão quando
as circunstâncias assim o requ~::Iram.
Art. 221. 0 A Junta Administrativa tem uma sessão ordinária mensal, e as extraordinárias que o presidente determinar. O secretário lavra ou manda l&vrar a acta,
que é lida perante os vogais e assinada por todos.
. \rt. 222.° Compete i~ Comissão Administrativa:
1. o Fazer inventariar os móveis pertencentes its Cftmaras.
2. 0 Organizat·, assinar e fazer enviar ao Ministério das
Finanças o orçamento elo Congi·esso.
3. 0 Ordenar o pagamento elos subsídios aos membros
das duas Câmaras.
4.0 Ordenar o pagamento dos ven cimentos do pess_oal.
6. 0 Ordenar o pagamento ela despesa que se realizar
com a publicação das sessões, do anuário, do manual,
dos pareceres e mais documentos.
6.0 Ordenar qualquer despesa autorizada no orçamento
para o serviço do Congresso, e bem assim ordenar o respectivo pagamento.
7. 0 Requisitar pelo :Ministério das Finanças o duodécimo
da sua dotação para fazer face aos pagamentos mensais.
8. 0 Organizar os quadras do pessoal do Congresso.
9.0 Proceder a todos os trabalhos que digam respeito
à administração superior do Congresso.
10. 0 Prestar conta anual às Cftmaras.
Art. 223.0 AJunta Administrativa competem as mesmas
atribuições mencionadas nos n. 05 1. 0 1 4. 0 e 5.0 do artigo
anterior.
§ 1.0 A Junta exercerá. tambem as at!'ibul.ções de
que trata o n. 0 2. 0 , do m~smo artigo, q~ando o orça·
mento não tenha sido orgamzaclo pela Comissão.

§. 2. 0 A Junta ordenará quaisquer despesas de ~xpe
diente ou outras já. prt~viameute aprovadas pela Comissão
Administrativa.
Art. 224. 0 O tesoureiro da Comissão Administrativa é
o único responsável pela guard~. dos fundos que lhe são
confiados deduzida a respon~abthdade que possa caber ao
seu aju·t~nte dentro da re~pectiva caução:
.
§ único. O mesmo se entende a respeito do tesoureiro
da Junta.
Art. 225.0 Nenhuma despesa e nenhum pagamento poderão efectuar-se sem haverem sido ordenados pela Comissão ou pela Junta.
Art. 226. 0 O chefe da contabilidade apresenta na Direcção
Geral até o dia 25 de cada mêd, a nota ou relação dos pagame~tos que devem ser feitos nesse mês, descritos por
artigos e secções da tabela da distribuic;ão da despesa,
assim como as contas da despesa eventual efectuada dt!sde
o dia 25 do mês anterior, as quais devem ser acompanhadas das respectivas requisic;ões, documentos, ord~ns
de pagamento e mais papéis que lhes digam respe1~0.
§ único. O Director Geral envia até o dia 27 à Co~ms
s!to Administrativa todo êste processo com o seu visto.
Art. 227. 0 As fôlhas de subsidies a Senadores e Deputados e dos vencimentos dos empregados da Secretaria
são processadas na secção de contabilidade, ~ssinad~s
pelo funcionário que as oi·ganiza 1 e pelo chefe da repartição, o qual as verifica e a.rresenta a~ Director .~era!,
para as enviar com o seu visto à Comissão Admmtstrativa. O recibo é passado nas fôlhas.
Art. 228. 0 Haverá. na secção da contabilidade os seguintes livros em duplicado, uns para escrituração da Comissão
Administrativa e outros para escrituração da Junta.
1. 0 Livro das actas das sessões i
2. 0 Registo da requisição de fundos, formulado de modo que se conheça de pronto a situação de cada verba
orçamental i
3. 0 Livro de receita e despesa escriturado por ordem
cronológica, e com indicação da verba orçamental a que
respeitarem as quantias descritas, quer de receitat quer
de despesa i
·
4. 0 Registo dos documentos de despesa a pagar i
.
5. 0 Registo dos documentos de despesa paga, deVIdamente classificados seg·undo as verbas do orçamento i
6. 0 Registo das contas anuais da receita e despesa.
Art. 229. 0 É expressamente proibida a substituição
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dos empregados adidos ou supranumerários quando êles
mudarem de situação on falecerem, e da mesma sorte a
nomeaçito para lugares alêm do quadro legal da ::iecl·etaril\ do Congresso, seja qual for a denominação dada às nomeações-extraol·dinárias,-provisórias,- temporárias ou
outras-e sejam quais forem os motivos que se nlegncm
em seu fundamento. Nem a Comissão Administrativa nem
a Junta podem vrdenar o pagamento de vencimentos a
indivíduos nomeados contra o que as.>im fica estabele.cido.
Art. 230. 0 É expressamente proibido, de futuro, o pagamento de pensões a viúvas de empregados das Câmaras,
quando tais pensões nlto hajam sido concedidas por lei.
§ !'mico. A disposição dêste artigo não se aplica às pensões concedidas até a public.ação dêste regulamento.
Art. 231. 0 AtP. o fim do segundo mês da Aessào anual
das Câmaras serão remetidas pela Direcção Geral, à Câmara dos Deputados, donde depois transitarão para o Senado as contas da ComiRsão e da Junta Administrativa,
quaJJdo tenha funcionado, relativas às gerências duma e
outra, no ano anterior. Estas contas são escrituradas à
vista dos documentos da reeeita e despesa, e apresentadas
com a devida antecedência ao visto do Director Geral,
com informaç1to da secção de contabilidade.
§ único. Só as Câmaras são competentes para julgar
da boa ou má aplicação das quantias recebidas por conta
da sua dotação.
Art. 232. 0 A falta de inclusão nos artigos acima inscritos de qualquer disposição legal aplicável à administração económica das Üâmaras, não dispensa da sua observância.
Art. 233. 0 O pagamento da despesa de m~t.erial , ou
clas8ificação na tabela sob esta denominação, faz-se à vista
das competentes contas ou facturas, depois de verificados
os respectivos fornecimentos pelas entidades que os requisitaram.
§ único. O recibo é passado nas contas ou facturas.
Art. 234. 0 Os chefes de secção requisitam, com o visto
do c~efe de reparLição, ao Depósito, os fornecimentos do
material de expediente que fôr necessário. Da mesma forma procede a Portaria.
§ 1. 0 O Fiel do Palácio do Congresso, requisita com o
visto do Director Geral, a Comissão Administrativa, ou
à Junta, o fomecimento para abastecimento do depósito de
expediente.

§ 2. 0 As requisições e as notas de verificação acompanham as respectiva~ contas ou farturas.
Art. 23õ. 0 As ordens expedidas pela Comissão ou Junta
para pagamento dos Yencimentos e despesas, de que tratam os artigos antecedentes, são assinadas pelo Presidente e Secretfh·io respectivos.
~\rt. 236. 0 No intervalo das sessões parlamentares,
continuam a Yigorar rigorosamente, no tocante à Secretaria, todas as di~posições anteriores, passando para a
Junta as atribuiÇÕt>S da Comissão Administrativa, consignadas no nrtigo 220. 0 e competindo ao Director Geral,
na qualidade de presidente da dita Junta, requisitar do
Ministério das Finanças o duodécimo destinado a custear
as despesas mensais.
Art. 23í. 0 O tesou reiro da Comissão, ou da .T unta, entrega à 1. a Repartição a contar do segundo mês, da respecti\·a gerência, nos primeiros oito dias do mês, todos os documentos de despesa paga, relatiYa ao mês anterior. O chefe da repartição passa, em troca dos documentos, recibos convenientemente processados, e por êle assinados, com designação das importâncias pagas.
Art. 238. 0 O tesoureiro da Comissão Administrativa
entrega, no dia imediato áquele em que terminam ou cessam as funções da Comissão, ao chefe da contabilidade
os documentos de despesa já paga, existentes nesta data
em seu poder. 0 chefe da contabilidade passa, em troca
dos documentos mencionados neste artigo, recibo nos termos fixados pelo artigo anterior.
§ único. As disposições dêste artigo são aplicáveis reciprocamente ao tesoureiro da Junta, quando esta finda as
suas funções.
Art. 239. 0 Se o tesoureiro da Comissão Administrativa,
ou da Junta, não der execução ao disposto no artigo anterior e seu parágrafo, os respectivos presidentes solicitarão
sem demora, em ofício, a entrega dos documentos que estejam em poder dos respectiYos tesout·eiros.
Art. 240. 0 Todos os pagamentos se ef~ctuam na tesouraria do Congt;esso, nos dias fixados para t:Hes.
..~rt. 241. 0 E criado o lugar de ajudante da tesouraria
ao qual competirá :
1." Ter sob sua guarda o depósito do material de expediente da secretaria:
, 2. 0 Auxiliar o tesoureiro em todos os serviços a seu
cargo.
-§ 1. 0 Para o desempanho dêste cargo será obrigatória
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a. prestação de caução por meio de títulos de divida pu-

tores gerais, chefes de repartição e oficiais das secretarias de Estado.
Art. 246. 0 Os empregados da Secretaria do Congresso
tem direito à aposentação, nos termos da lei de 10 de
Maio de 1878 e decreto com fôrça de lei de 17 de Julho
de 1886.
Art. 247. 0 Os empregados que excederem o quadro fixado para a Secretaria do Congresso continuam a prestar
os serviços da classe a que pertencem, emquanto não mudarem de situaçlto.
Art. 248. 0 O desempenho de todos os cargos constantes do quadro anexo a êste regulamento é absolutamente
incompatível com o exercício das funções legislativas.
§ 1. 0 O empregado do Congre>so, que fôr eleito Se~a
dor ou Deputado, passa imediatamente à situação de disponibilidade, conservando·se nesta situaçlio emquanto du·
ra1· a legislatura para que fôr eleito.
§ 2. 0 O empregado na siwar;ão do parágrafo anterior
perde o direito à gratificação de ~xercício, a qual passará
a ser abonada ao empregado que o substituir no desempenho das suas funções.
Art. 249. 0 (transitório). A doutrina do artigo antecedente nlto é aplicável durante a actual legislatura.
Art. 250 .° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Palácio do Congresso da Républica, em 25 de Maio de

blica do valor efectivo de dois mil escudos.
§ 2. 0 O ajudante do tesoureiro será nomeado de entre
os empregados do Congresso e passará a receber os vencimentos constantes do quadro anexo.

TÍTULO X
Vencimentos, aposentação e outras disposições
Art. 242. 0 Os vencimentos dos empregados da Secretaria do Congresso são os constantes do mapa anexo a êste
regulamento.
§ unico. A inclusllo, no Orçamento do Estado, de qualquer verba, ou excesso de vencimento, que não estejam
autorizados por êste regulamento ou por lei especial, não
obriga ao pa~amento, devendo reverter aqueles aumentos
a favor da dotação do Congresso.
Art. 243. 0 O empregado que durante o período da vacatura dum lugar de chefe fôr encarregado de o exercer
cumulativamente com as funções do seu cargo, poderá
receber até a diferença entre os dois vencimentos.
§ 1. 0 Para o efeito dêste artigo é preciso que a acumulação se realize no tempo da seasão.
§ 2. 0 A gratificar;ão é restrita ao prazo em que fôr
exercida a acumnlaçào, dentro do tempo de que trata o
parágrafo antecedente, mas não se conta por menos de
15 dias consecutivos.
§ 3. 0 Se o empregado que acumular funções perceber,
por virtude de qualquer outra gratificar;ão, vencimento
efectivo igual ao do lugar superior, não há motivo para
nova gratifi.c11ção.
§ 4. 0 Alêm dos casos enunciados no presente artigo não
serão abonadas quaisquer diferenças de vencimentos ou
gratificação aos empregados que substituam outro vencimento superior.
Art. 244. 0 Os provimentos das vagas qne se derem no
pessoal das duas Câmaras, promoções, ou quaisquer disposições regulnmentares, que lhe digam respeito, ficam
sujeitas à delibemçllo conjunta das du11s Mesas.
§ único. No caso de empate terá voto de qualidade o
Presidente mais velho.
Art. 245. 0 O Director Geral, chefes de repartic;ito e
oficiais da Secretaria do Congresso tem a categoria e gozam das honras e prerrogativas que competem aos direc
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A Comissão Administrativa :

A. Braamcamp Freú·e, Presidente do Senado.
José Augusto Simas Machado, Presidente da
da Câmara dos Deputados.

Jorge F1·ede1ico Vtlez Cm·oço, 1. 0 Secretário da
Câmara dos Deputados.

Artur Rovisco Garcia, 1.0 Secretário do Senado.

José Miranda do Vale, Vogal.
José Cm·dei1·o Júnio1·, Vogal.

-Quadro do pessoal da Secretaria do Congr esso da RPpública a que se refere
a organização de ser viços que a ntecede
Número

Designa~ ii o

--

8
1
1
1
l
1
2
2
38
5

6
25

1

Director Geral
Chefes de repartição .
Chefes de secção . .
Primeiros oficiais .
. ..
Primeiros oficiais taquígrafos .
Segundos oficiais . . . . . .
Segundos· oficiais taquígrafos
Terceiros oficiais . . . . . .
T erceiros oficiais tatuígrafos
Aspirantes taquígra os . . .
Redactores . . . . . . . .
Primeiro conservador
Segundo conservador . . . .
Fiel rlo Palácio elo Congresso .
Ajudante de tesoureiro .
Chefe da Portaria
Porteiros de sala
Contínuos ch<'fcs .
Contínuos .
Correios
Guardas portõ"s .
Guardas
Iluminador
Gratificação ao professor da aula de taquigrafia
Gratificações aos redactores das actas . . . . .
o

1
2

I

Exerdcio

GratiAol\çilo

Total

Tola! gemi

-

•:

1
2
6
5
8
10
5
5
5
10

..

Categorlt.

•

••••

1: 300~000
1: 10050<10
80011!00
800,30<10
800$()(10
600$000

100~000

1H0,51l00
10<l~()()()

100;6()()()
100!>000
-~-

600i~!OIIO

400f,()()()
400,3()()()
3001000
800,)000
6006()()()

100~000

450~()()0

-!l-!>-

60<11000

-$-

450i~i000
5()()~()()()

4501{)()()
400~()()()
300~()()()

300,)()()()
300$()()()
21.0{>000
3601000

•

-IJ-!>-!>-i>-

-~-

-8-

-Iii-

-I>-1>-/>-

-1>-l>-

_,_
-,li-

-i>-{j-~-

-I>1:4806000
-li1:2rl0~000
90$000 1 990'11000
-1>900~0tJ()
9()()p000
-i>-!>600$0<10
6()()~{)()()
-IJ-~-

4Clllp000
400,p0()()
300,501)()

-I>-I>-

C!lll~{)()()

-$-

-I>-

!)()()~()()()

-$-$-$-

450$()()()

-I>-

5001{)()()
450,3{)()()

-;$-

506000
-~-

-I>-1>-ll-

-15-

110;>000
200,)000

6{)()~000

450~000

450~000

3()();5{)()0
300$()()()
30<1~000

240$000
360,g0()()
140$(!00
200,g()()()

1:480~000

3:H40,POOO
5:940,p000
4:500~000
7:2{)()~000

6:000~000

3: 000!>0()()
2:0()(1~000

2:(lll0p()(l()
3:C0íl,p()(l()
7: 2()(l~()(l()
600,P()()()
450~()()()

6001000
450,.$000
5()()1()()()
900,3()()()
9()(),3000
11:4()()1000
1:500-$Cl00
1:800{>()(1()
6:000;5000
360$000

140{>()()()
400,9()()()
72:166,g()()()

~- - -- \
Pessoal adido (fazendo serviço)

J
1

I

Ajudante de porteiro . . . . . . . . . .
nratificação a 1 redactor, chefe de sceção .

400{>000
-I>-

-i>-{>-

-{jtlOi~iOOO

400~()()()

400~()()()

90~000

no~ooo

I

490~()()0

Pessoal na disp onibilidade

2
3
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1

?.

Directores Gerais . .
Chefes de repartição .
Chefe de secção .
Primeiros oficiais . .
Segundo oficial . . .
Terceiro oficial . . .
Terceiro oficial . . .
Aluno de taquigrafia .
Porteiros de secretaria
Porteiro de sala
8ontínuo chefe
Guarda portão .
Contínuos . . . . . . . . . . . .

1:300,;tlOO

2:6006000

1:100~000

3: 300{j()()()

900{>000

9()()::)000

800~000

2: 4<lO~iiOOO

6()()_p()()()

600t000
360;5000

360$0()()
300{j000
150,50()()
500~()()()

500$0()()
400{j000

300$000
300{>000

300~000

15(lp000
1:0()();>000
500{>0()()

400{>000
300$000
600$000

13:410!>000
R esu•no
Pessoal do quadro . .
Pessoal adido . . . .
Pessoal na disponibilidade . .
Total.

72:160{>000
490!8000
13:410!8000
86:060{>000

I

C,7l

-'1

•

M000016491

