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Preco deste nimero — Kz 16.00 
t 

  

Toda a correspondéncia, quer oficial, || ASSINATURAS 
quer relativa a anténcios c¢ assinaturas 
do «Didrio da Reptblicas, deve ser ||: As trés séries ... 
dirigida & [mprensa Nacional — U. E. E., | A 1. série . 

  

om Luanda, Caixa Postal 1306. — End. A 2. série . 
Feleg.: «lmprensas, A 3. série . 

© prego dos antincios é de Kz 22.00 
Apo @ linha, acrescido do respectiva: impos 

Kz 1.850.00 to do sclo, dependendo a sua publica 
Kz 700.00 gio do depdésito prévio a efectuar na 
Kz 700.00 Tesouraria da Imprensa Nacional — 
Ke 650.00 || U.E.B 

  

IMPRENSA NACIONAL—U. E. E. 

AVISOS 

Todos os assinantes do «<Didrio da Repiblican que 

desejem renovar as suas assinaturas para o préximo 

dno, deverio remeter a importéncia respectiva, até 30 

de Novembro impreterivelmente, a fim de nao sofre- 

rom interrup¢do aa remessa. 

Devem também indicar a esta Imprensa, 0 endereco 

completo incluindo o nimero da Caixa Postal, e se _ 

pretendem que » mesmo seja-‘enviado por via aérea 

Para os devidos efeitos e conhecimentos de todos 

Ministérios, Secretarias de Estado, empresas estatais, 

mistas e publico em geral, se comunica que os Deposi- 

tos & Ordem» da Imprensa Nacional — U. E. E., no 

Banco Nacional, passaram a ser feitos pelo n.° 35 158 

e nado 60445 come se procedia anteriormente. 

do Povo 
Lei n. 12/82: 

Lei Geral do Servico Militar. —-Revoga a Lei n.° 2/76, 
de 24 de Fevereiro, bem como a demais legislacio 
que contrarié as normas da presente Lei. 

COMISSAO PERMANENTE 
DA ASSEMBLEIA DO POVO 

Lei nw 12/82 

de 9 de Gutubro 

As Forgas Armadas Populares de Libertacdo de An- 
gola -- FAPLA — herdeiras legitimas das tradicdes 
revoluciondrias do E.P.L.A,—Exército Popular de 
Libertacdo de Angola e do Corpo de Guerrilheiros do 
M. P. L. A., foram proclamadas nas chanas do Leste, 
no dia t de Agosto de 1974, por um punhado de valo- 
rosos comandantes de Coluna e Esquadrao, reunidos 
em torno do Sandoso Presidenie Dr. Anténio Agosti- 
nho Neto, 

As FAPLA, eram o instrumento armado eficaz de 
que 0 Povo Angolano necessitava para a conauista 

da Independéncia Nacional. 

Proclamada a Independéncia em 11 de Novembro 
de 1975, nasceu a Republica Popular de Angela, ten- 
do-se constituido as FAPLA em Exército Nacional, 
engajando-se, por outro lado, todo o Povo Angolano 
na nobre tarefa da defesa do solo patrio e das con- 
quistas revoluciondrias alcangadas. . 

Participar na defesa e integridade territorial do Pais 
e defender e alargar as conquistas revoluciondrias é 0 

' direito e o dever mais alto e indeclindvel de cada ci- 
dadfo da Reptblica Popular de Angola. 

Este principio vem estabelecido no artigo 19.° da 
Lei Constitucional que institucionaliza as Forgas Ar- 
madas Populares de Libertacfo de Angola— FAPLA 
—— bracgo armado do Povo, sob a direccio do MPLA- 
-Partido do Trabalho e tendo como Comandante-em- 
-Chefe.o seu Presidente. 

As Forgas Armadas, como exército nacional, cabe 
a defesa da integridade territorial da PAtria e a parti- 
cipacao ac lado do Povo na produgiio e, consequente- 
mente, na Reconstrucgéo Nacional. 

O desempenho desta honrosa tarefa apresenta-se na 
conjuntura actual, como uma tarefa dificil, mas de 
fundamental importaéncia para a prépria existéncia do 
Estado Angolanc. Democratico « Ponular.
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Com efeito a situacdo de guerra nao declarada: que 

nos 6 movida pelo impcerialismo, que directamente nos 

ataca e nos faz sofrer as agruras de uma guerra que 

traz morte ¢ destruicdc, impde-nos que a formagac 

politica, técnica e cientifica das nossas Forgas Arma- 

das seja vista como uma questao vital, & qual nds te- 

mos, antes de tudo, de dedicar todo o nosso saber, a 

nossa militancia e o melhor do nosso trabalho. 

De facto, o poder do Estado para se manter ¢ con- 

solidar precisa de um exército forte ¢ disciplinado, 

bem organizado e actuando de acorde com os melho- 

res métodos, na base dos modernos conhecimentos da 

ciéncia. militar. Esta é a primeira condigao para & 

construgdco de um Estado forte, garantia essencial da 

Independéncia c da Soberania Nacionais. 

Neste Ambito, a prestagfo do Servigo Militar tanto 

Activo, como da Reserva tem de ser equacionada em . 

novos meldes, mais realistas, mais democrdaticos ¢ 

mais adequados aos objectivos que pretendemos atin- 

gir. 

O Servico Militar Activo e da Reserva ¢ um direiio 

« um dever de cada cidaddo. A prestagao ‘de Servico 

Militar n&o pede ser vista apenas como a participa- 

c&o individual de cada cidadao. Antes deve ser vista 

como questio vital para a nossa existéncia como Fs- 

tado que trilha o caminho do Socialisme. Assim, @ 

colectividade onde o cidado vive, o seu centro de 

trabalho, nao podem ficar alheics ao chamamento 

deste ou daquele cidadao para o cumprimento do 

Service Militar. 

Em consequéncia, as operagdes que antecedem o 

cumptimento do Servigo Militar, como o recensea- 

mento militar, a inspeccdo e a incorporagao nao po- 

dem ser vistas como tarefas apenas do Ministério da 

Defesa. Pelo contrdrio tém:de ser vistas como tarefas 

de todo o Estado, desde os é6rgéos centrais do poder 

dr; Estado aos érgéos locais. Desta forma € necessario 

que o governo ¢ os 6rgdos iccais do 

responsabilizados pela execugao de taretas atinentes 

ao recenseamento, inspeccio e incorporagao militar. 

Este € um principio que urge por em pratica. A pre- 

Lea ; do Estado sejam 

sente Lei estabelece as normas que consubstanciam . 

este principio. 

Por outro lado é preciso que cada cidadao sinta 

que os érgdos do Estado, a colectividade onde vive, 

¢ seu centro de trabalho o acompanham no. cumpri- 

mento do honroso dever de prestar o Servico Militar. 

Aos érgaos locais do Estado e aos Centros de Recru- 

tamento e Mobilizacio compete dinamizar as normas 

que a Lei cria para o efeito. 

A presente Lei cria igualmente mecanismos que 

permitem a cada cidadio saber quando deve prestar 

Servico Militar ¢ como. Este aspecto é importante, na 

medida em que as nossas actividades devem ter uma 

base legal. 

Devemos ter ainda presente que as Forgas Arma- 
das, a sua organizacio e funcicnamento, dependem 

dos homens que as integram: em primeiro lugar do seu 

recrutamento e, em segundo fugar da sua preparacao. 

Sobretudo, nesta fase é preciso ter-se bem presente 

que do recenseamento e recrutamento militar dos ci- 

dadios depende, em grande parte, a manutengao e 

afirmacaéo da nossa Soberania, Porém, é preciso ga- 

_ DIARIO DA REPUBLICA 
  
  

' 

rantir o recrutamento de cidadfics que possuam habi- 
litagdes literérias e competéncia profissional de nivel 

médio e superior. De facto as Forgas Armadas reque- 

rem cidadfos com um alto grau de qualificagao acadé- 

mica, condigdcs essenciais para que o exército possa 

ter quadros qualificados que possam utilizar as novas 

técnicas militarcs. Isto significa que esses cidadaos 

nao podem ficar alheios 4s Forgas Armadas, a presta- 

cio do Servigo Militar, Neste sentido a presente Lei. 

estabelece as normas necessdrias, nJo se esquecendo, 

porém, que o Pais precisa de quadros e¢ que, para 

ial, se deve apojiar ¢ incentivar aqueles que estudam 

com aproveitamento. Para tal a Lei estabelece o re- 

gime dos adiamentos. 

Finalmente a Lei equaciona ainda a prestagao do 

Servigo Militar Activo e da Reserva por cidadaos do 

saxo feminino, bem como estabelece os direitos e de- 

veres dos Militares e dos Reservistas. 

' Nestes termos, ao abrigo da alinea hy do artigo 38° 

e do artigo 49.° da Lei Constitucional e no uso da 
faculdade que me € conferida pela alinea i) do arti- 
go 53.° da mesma Lei,.a Comisséo Permanente da 

Assembleia do Povo aprova e eu assino e faco publi- 

cat a seguinte: 

LEI GERAL DO SERVICO MILITAR 

CAPITULO I 

Disposicées gerais 

ARTIGO 1? 

Esta Lei denomina-se «Lei Geral do Servigo Mili- 

‘tare e tem por objecto regular 0 cumprimento por 

parte dos cidadiéos do dever de servir com as armas _ 

a Patria, em defesa da Revclugio Democratica e Po- 

pular. " 

160 2° 

1. Os cidadios angolanos do sexc masculino, desde 

o dia 1 de Janeiro do ano em que completem 18 anos 

de idade, até ao dia:'31 de Dezembro do ano em que 

completem 50 anos de idade, estao obrigados a servir 
nas Forgas ‘Armadas, na forma e termos estabelecidos 

na presente Lei. 

| 2. Os cidadios angolanos do sexo feminino . que 
‘possuam preparacao especial ou profissional de inte- 

resse pata as Forgas Armadas, estao obrigados de 

igual modo ao cumprimento do Servigo Militar Activo 

e da Reserva, 

ARTIGO 32 

1. O Servico Militar é cumprido num dos Ramos 

_das Forcas Armadas, a saber: 

a} Fotcas Terrestres: Exército: 
b) Forgas Aérea e Defesa Anti-Aérea: Forga Aé- 

rea; 

c) Forgas Navais: Marinha de Guerra; 

d) Forcas de Defesa Popular: Organizagac de 
Defesa Popular. 

2.0 Servico Militar pode igualmente ser cumprido 

no Ministério da Seguranca do Estado.
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ARTIGO 4° 

1. O Servigo Militar compreende o Servigo Mili- 
tar Activo e o Servigo Militar da Reserva. 

2, Os cidadéos que se enconirem a prestar 0 Ser- 
vigo Militar Activa denominam-se «Militares»; os que 
sc encontrem a prestar o Servico Militar da Reserva 
dizem-se «Reservistas», 

ARTIGO 5.° 

1. Denominam-se «Pré-recrutas» os cidadios recen- 
scados, até 4 data da sua incorporagao militar. 

2. Denominam-se igualmente «Pré-recrutas» os ci- 
dad&os inscritos no registo militar e que até aos 30 
anos de idade nao tenham sido chamados a cumprir 0 | 
Servico Militar Active. 

3. Os cidaddos nas condigdes do némero anterior 
sao obrigados a receber instrucdéo militar e técnica 
minima que lhe sejam ministradas, procurando-se con- 
cilidg-las cam o seu trabalho ou os seus estudos, . 

ARTIGO 6.7: 

Os Militares e Reseryistas agrupam-se em Oficiais, 
Sargentos, Soldados e Marinheiros. 

, ARTIGO 72 

As patientes Militares so cstabelecidas pelo Presi- 
dente da Repdblica. 

CAPITULO I 
Do Servico Militar Activo dos Sargentos, Soldados 

e Marinheiros 

ARTIGO 8. 

O Servjgo Militar Activo consiste no cumprimento 
directo das obrigacoes militares dentro das Unidades 
e dependéncias do Ministério da Defesa e do Minis- 
iério da Seguranca do Estado. 

ARTIGO 9° 

I. Para a prestagao do Servigo Militar Activo estas 
sujeitos a incorporagdo militar todos os cidadfos na- 
cionais do sexo masculino de idade compreendida 
entre os 18 e os 30 anos de idade, ¢ os do sexo femi- 
nino nos termos da lei. 

2. Quando as necessidades da defesa nacional o 
imponham pode o Ministro da Defesa, depois de ou- 
vido 9 Estado-Maior-General, determinar a incorpo- 
ragao militar de cidadfos de 17 anos de idade. 

ARTIGO 10 

1. O tempo de Servico Militar Activo é de 3 anos. 

2. O tempo de Servicgo Militar Activo dos Soldades 
e Sargentos especialistas da Marinha de Guerra e 
Forga Aérea é de 4 anos, 

3, O Ministro da Defesa, em caso de necessidade, 
podera prorrogar por mais um ano o tempo de cum- 
primento do Servico Militar Activo, ou diminui-lo 
até um ano, quando as condigoes do servigo o per-: 
mitam. 

CAPITULO III 

Do Servigo Militar da Reserva 

ARTIGO II? 

1. O Servigo Militar da Reserva consiste no cum- 
primento de tarefas de instrucio militar que capacite 
OS reseryistas para 0 cumprimento das suas obriga- 
¢des militares em tempo de guerra. 

2. O Servico Militar da Reserva é cumprido pelos 
cidadéos que tenham prestado o Servigo Militar Acti- 
vo, bem como pelos cidaddos recenseados que nao 
tenham sido incorporados, 

ARTIGO 12. 

O Servico Militar da Reserva divide-se em duas 
categorias: 

a} Primeira Reserva; 

b) Segunda Réserva. 

ARTIGO 13° 

Formam a primeira reserva: . 

a) os cidad&os que tenham cumprido nao menos 
de dois ancs de Servigo Militar Activo; 

b) os cidadaos que participaram na Primeira e 
Segunda Guerras de Libertacio Nacional, 

integrados nas estruturas militares; 

c) os cidaddos integrados na Organizagiio de De- 
fesa Popular e que tenham recebido: ins- 
trucaéo militar adequada. 

» ARTIGO 142 

Formam a Segunda Reserva os cidadfcs nada " com- 

preendidos no artigo anterior. 

ARTIGO 15." 

“As Reservas de Sargentos, Soldados e Marinheiros, 
a que se referem os artigos anteriores, subdividem-se 

. nas ordens seguintes: 

a) Primeira Ordem: até aos 35 anos de idade, 
inclusivé; ° 

5) Segunda Ordem: dos 36 até aos 45 anos de 
~ idade, inclusivé; 

c) Terceira Ordem: dos 46 até aos 50 anos de 
idade, inclusivé. 

ARTIGO 16° 

O.Ministério da Defesa organizard a Reserva dos 
Oficiais, nos termos da lei. 

ARTIGO 17° 

Os cidadéos compreendidos no Servico Militar da 
Reserva estao obrigados a receber instrug&o militar, 
dz acordo com o que for estabelecido no’ decreto re- 
gulamentar da presente lei e na demais legislacao so- 
bre a matéria.
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ARTIGO 18° 

© Ministério da Defesa’ apreseatard em cada ano, 
ao Conselho de Minisircs, 
niimero de Reservistas que deverdo participar nas 
reunides de estudos militares, com o fim de recebe- 
rem a instrugéo adequada para a manutengao da 
prontidio combativa das Unidades Militares. 

ARTIGO 19. 

1. Os cidaddos cenvocades para assistirem as reu- 
‘niées de estudos militares e outras actividades de 
instrucdo militar, sio obrigados a apresentar-se dentro 
dos prazos e nos lugares que lhes. forem fixados nas 
ordens correspondentes. 

2. Os Organismos do Estado, Empresas, Organiza- 
goes Sociais e instituigGes estatais, sao obrigados a 
conceder facilidades aos cidad&os adstritos aos seus 
centros de trabalho ou de estudo, a fim de poderem 
participar nas reunides de estudos militares c outras. 
‘actividades ‘de instrugéo militar, nas datas c¢ pe’o 
tempo que forem estabelecidos pelo Ministério da 
Defesa. 

ARTIGO 20. 

Os cidadfos pertencentes ao Servigo Militar da 
Reserva, chamados a cumprir tarefas de instruc&o 
militar ou destinados a cumprir servigo de caracter 
militar, consideram-se militares, regendo-se, durante 
esse pericdo, pelo estabelecido nas leis ‘militares. 

. ‘ | 

ARTIGO 21° 

O Ministro da Defesa, de acordo com oc estabele- 
cido na lei, tem a faculdade de determinar, em tempo 
de paz, por necessidade de defesa, a inccrporagao 
no Servico Militar Activo, de Oficiais, Sargentos, Scl- 
dados e Marinheiros da Reserva. 

CAP{TULO IV 

Do Servico Militar das Mulheres 

ARTIGO 22." 

Poderao ingressar voluntariamente nas Forgas Ar- 
imadas Populares de Libertagdo de Angola, as mulheres 
maiores de 18 anos, de acordo com © que, para esse 
efeito, for estabelecido pelo Ministro da Defesa bem 
como poderiio ingressar nos Centros de Ensino Mili- 
tar. 

ARTIGO 23.2 

Os cidadfos de sexo feminino, nas condigdes do 
° 2 do artigo 2.° desta lei, serao incorporados no 

Servigo Militar Activo, nos termos em que a lei de- 
terminar. 

ARTIGO. 24." 

Poderfo ser inccrporadas no Servigo Militar da 
Reserva, as mulheres de 18 a 40 anos de idade que 
possuam preparagdo especial cu profissional, de inte- 
resse para as Forcas Armadas. 

pata sua aprovacao, 0 | 

DIARIO DA REPUBLICA 
ARTIGG 25° 

© Ministro da Defesa, em iempo de guerra podera 
determinar a incorporacéc de mulheres nas Unidades: 
Militares, para prestar servicos, de acordo com o que 
para esse efeito vier a ser determinado. 

| 

a CAPITULO V 

Do Recenseamento Militar 

ARTIGO 26." 

Os cidadaos de sexo masculino, nes meses de Ja- 
neiro e Feverciro do ano em que completem ou se 
presuma que venham a completar os 16 anos de 
idade, devem obrigatoriamente, dirigir-se aos Postos de 
Recenseamento Comunais ou Municipais ou, onde nac 
houver postos, ao Centro de Recrutamento ¢ Mobili- 
zagho —C. R, M.—da sua area de residéncia habi- 
tual e ai efectuarem o recenseamento militar. 

ARTIGO 272 

1. Junto de cada Comissario Comunal e Munici- 
pal funciona um Posto de Recenseamenio Militar, que 
tem por fungao levar a cabo o recenseamento e ela- 
berar as listas dos cidadfos residentes na respectiva 
drea e que nesse ano venham a completar os 16 anos 
de idade. 

2. Nas grandes cidades as autoridades Comunais e 
Municipais podem propor aos Comissariados Provin- 
ciais a criacdo, a titule tempordrio, de Postos de Re- 
censeamento Militar nas diversas Comunas em que 0 
Municipio se encontra dividido, ou junto dos grandes 
aglomerados populacionais do Municfpio. 

3. Para efeitos do estabelecido no nimero anterior 

os Comissariados Provinciais devem cuvir previamente 
0, Chefe do C. R. M. respectivo, 

ARTIGO 28.° 

1. As'listas elaboradas nos Postos de Recenseamento 
Comunais sa40 remetidas, até 30 de Abril, aos Postos 
de Recenseamento Municipais que, até 30 de Fulho 
de cada ano, as apresentam ao C. R. M. respectivo, 
que por sua vez as remete até 30 de Outubro, ao 
Ministério da Defesa. 

2, As listas referidas no nimero anterior sac ela- 
boradas por ordem alfabética, sendo registadas em 
livto. 

s 
3, A cada cidadfo recenseado é entregue um certi- 

ficado de recenseamento militar. 

ARTIGO 29.° 

Os servicos de Registo Civil da Populagao, devem 
enviar aos Postos de Recenseamento Municipais, até 
30 de Novembro de cada ano, a lista de todos cs 
cidadaos registados, que completem 16 ancs no ana 
seguinic. 

ARTIGO 30.° 

1. Os chefes dos C. R. M. e€ os responsdveis dos 
Postos de Recenseamento Militar podem, nos termos 
a definir pelo Ministro da Defesa, solicitar o apoio
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das eslruturas partiddrias e sindicais, empresas, coo- 
perativas, organismos cstatais e estabelecimentos de 
ensino, com vista 4 realizacdo do Recenseamento Mi- 
litar. . 

2. Os responsaveis dcs Postos de Recenseamenio 
Militar, podem para efeitos de Recenseamenio efec- 
tuar visitas domicilidrias nos termos estabelecidos na 
lei. 

ARTIGO 31.° 

Todo o cidadéo recenseado, sempre que mudar de 
domicilic deve, previamente, comunicar tal facto ao 
Posto de Recenseamento da drea da sua residéncia 
habitual e apresentar-se no Posto de Recenseamento 
da drea do novo domicilio, no praze de 30 dias a 
contar da mudanga. 

“ARTIGO 32.2 

Todos os cidaddos sujeitos as obrigacdes militares, 
devem, no prazo de 10 dias, comunicar ao C.-R. M. 
respective ou ao Posto onde se encontrem recenseados: 

a) as mudaneas de residéncia, dentro do territ6- 
rio nacional; 

b) as mudangas de residéncia, dentro da mesima 
localidade; 

c) as mudangas do centro de irabatho e/ou de 
cargo; 

d) as habilitagdes literarias e técnicas que fo- 
rem adquirindo, bem como as mudancas de 
actividades profissionais; 

€) as alteracdes do apregado familiar. 

ARTIGO 33. 

1. A prestagao de falsas declaracgées para efeitos 
de Recenseamento Militar ou a ocultagao de dados 
relativos ao recenseamento constituem crime de faisas 
declaragSes, punido nos termos do artigc 242° do 
Cédigo Penal. 

ARTIGO 34° 

A divulgacéo, nfo autorizada, de dados relativos 
ao Recenseamento e¢ Recrutamento Militares é consi- 
derada crime de divulgac&o de segredo militar, pu- 
nido nos termos da Lei n.° 16/78. 

ARTIGO 35. 

_ Os cidadios sujeitos as obrigacées do Servico Mili- 
tar que, sem Jjustificagdo atendivel, nido se aprezen- 
tem nos C. R. M., dentro dos prazos estabelecidos, 
inutilizem os seus documentos de recenseamento ou 
deixem de comunicar ao C. R. M. as suas mudancas 
de domicilio, esto sujeitos ao pagamento de uma 
multa no montante de Kz 1.000.00 a aplicar pelo 

-chefe do C. R. M.. 

ARTIGO 36° 

Aos 6rgios policiais compete a procura e captura 
dos faltosos, cujos nomes constardo’de listas a enviar 
pelos Chefes dos C. R. M.. 

a3 

* CAPITULO Vi 

Do Reerutamento ¢ Incorpora¢io . Militares 

ARTIGO 37” 

1. Nos meses. de Marco e Setembro de cada anc, 
¢ por Ordem do Minisiro da. Defesa, -efectuam-se 
operagdes de Recrutamento e Inccrporacdo dos ci- 
daddos para o Servigo Militar. 

2. O n&mero de cidadfos a incorporar em cada 
_ano € determinado pelo Estado-Maior-General, 

3. E expressamente proibido aos cidadfics:em idade 
inilitar, a mudanga de domicilio nos meses referidos, 
non.” 1 deste artigo, sem prévia autorizagao do chefe 
do C. R.'M. respective. 

ARTIGO 38” 

i. Declarada a Ordem de Recrutamentc, os pré-re- - 
cruias constantes das listas afixadas para o° efelto 
devem apresentar-se ncs Comissariados Municipais, a 
fim de serem enviados ao C. R. M. respectivo nos 
dias ¢ horas marcados. 

2. Com vista ao estabelecido no nimero anterior, os 
dirigentes e responsaveis dos drgios estalais aos diver- 
sos niveis, empresas, instituicdes e organizacGes sociais, 
devem dispensar de imediato, do exercicio das suas 
fungdes laborais, os pré-recrutas e assegurar a apre- 
sentagao destes nos Comissariados Municipais, a fim 
de ulteriormente serem enviados ao C. R. M. respec- 
tivo. 

ARTIGO 39° 

1. Os cidaddos que hajam de se deslocar, nos ter- 
mos do artigo anterior, tém direito a passagem e ali- 
mentacao, por conta do Estado. 

2. Para efeitos do nimero anterior, as despezas sao 
suportadas pelo Comissariado Municipal em cuja area 
o -pré-recruta esteja domiciliado. . 

ARTIGO 402 

1, Para proceder ao recrutamento e incorporacao 
militar é criada, junto de cada C, R. M., uma Comis- 
sio «ad hoc» de Recrutamento e Incorporagao. 

2. A Comissao de Recrutamento e IncorporacHo é © 
coordenada pelo Comissério Provincial respectiyo e 
integra além deste, cs seguintes clementos: 

a) Chefe do C. R. M. Provincial; 

b) um representante do Comité 
Partido; 

c)} um representante do Secretariado Provincial 
da JMPLA/Juventude do Partido; 

d) um representante do Secretariado Previncial 

Provincial do 

da UNTA; 
Oy es eawenonete a da lantInatol~ A. ereieainea e) um representanté do Ministério da Sepuranga 

do Estado; 

f) um representante do Ministério do Interior; 
g) um representante do Ministério da Educacao; 

ft) um médico, representante do Ministério da 
Satide,
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3. O Comissario Provincial podera delegar noutro 
membro do Comissariado o exercicio da coordenacéo 
da Comissio de Recrutamento e Incorporagio. 

4. As Comissdes de Recrutamento e Incorporagao, 
cuja composigao nominal é aprovada pelo Comissario 
Provincial, tém as seguintes atribuicdes: 

a) efectuar a inspeceao médica dos recrutas; 
b) decidir scbre o apuramento dos cidad&os para 

o Servigo Militar, ou a concessiio de adia- 
mentos, de acordo com as instrucdes roce- 
bidas da Direcg#o competente do Ministé- 
rio da Defesa; 

c) decidir sobre a isengao do Servico Militar | nos 
termos da presente lei. 

5. As decisSes a que se fefere o niimero anterior . 
devem ser levadas ao conhecimento dos mancebos. 

ARTIGO 41.° 

A organizacéo, funcionamento e o exercicio das 
atribuigdes das Comissées de Recrutamento e Incor- 
poracio scrao objecto de regulamentagao. 

ARTIGO 42. 

Os mancebos apurados séo enviados para as Uni- 
dades Militares definidas pelo Ministéric da Defesa, 
onde sao matriculados e abastecidos dos meios mate- 
riais, de acordo com as normas estabelecidas. 

' ARTIGO 43.2 

Qs recrutas, no acto final da preparagac combativa 
bdsica, prestam juramento de fidelidade & Pdtria ¢ a 
Bandeira. 

ARTIGO 44° 

Com visita 4 realizagao das operagdes de Inspeccao 
e Recrutamento previstas nesta lei, compete aos Comis- 
sariados Provinciais e Municipais: 

a) facultar aos C. R. M. durante as operacdes 
de Inspecefio e Recrutamento, as instala- 
gGes apropriadas para a execucgaéo das ope- 
ragdes mencionadas, com vista a propor- 
cionar aos mancebos e recrutas, uma recep- 
¢4o e ambiente adequades, que ‘prestigie as 
Forgas Armadas; 

b) promover todas as diligéncias necessdrias, in- 
cluindo © transporte com vista a assegurar 
a comparéncia organizada e oportuna nos 
C, R. M., des cidadiios e recrutas; 

¢) efectuar um trabalho: constante de educag3o 
politica ¢ patridtica entre as populacdes das 
respectivas Provincias. 

ARTIGO 45. 

Os membros das Comissoes de Recrutamento e [n- 
corporagéo e o demais pessoal civil, nomeados para 
o desempenho de tarefas nos Postos de Recrutamento 
e nos C. R. M., mantém o direito ao seu posto de tra- 
balho durante 0 tempo em que decorrem as operagdes 
referidas, devendo ser dispensados de todas as tarefas 
a nivel do seu centro de trabalho. 

DIARIO DA REPUBLICA 
  

ARTIGO 46." 

Todo aquele guc, sem causa justificada, deixar de 
comparecer a qualquer acto destinado 4 incorporacéo, 
comete o crime de fuga a incorporacéo militar, pre- 
visto e punido nos termos do artigo 13.° da Lei 
n° 16/78. 

CAPITULO VII 

Das Isengées e Adiamentos de Incorporagao para 
o Servico Militar 

ARTIGO 47° 

Esto isentos do cumprimento do Servigo Militar, 
tanto Activo como da Reserva, os cidadaos recensea- 
dos cujo grau de aptidao sobre o ponto de vista de 
satide, seja considerado nac apto em tempo de guerra. 

ARTIGO 48° 

Sao concedidos adiamentos de incorporagao aos 
cidadfos que se encontrem nas seguintes condicdes: 

a) que tenham a seu cargo exclusivo pais inca- 
pacitados para o trabalho e de idade supe- 
rior a 60 anos e que nao possuam meios 
de subsisténcia; 

b) que ja tenham incorporados nas filciras dois 
ou mais irmaos; 

€) que sejam técnicos ou operdarios qualificades, 
de dificil recrutamento, em organisms, ins- 
tituigGes ou empresas, e cuja presenca seja 
fundamental para o sector. 

ARFIGO 49,° 

1, Os cidados nas condigSes das alineas a) do arti- 
£0 anterior podem beneficiar de adiamentos sucessi-~ 
vos até atingirem os 30 anos de idade, ficando isentos 
do Servico Militar Activo e sendo alistados na Re- 
Serva. 

2. Os cidadfos nas condigdes da alinea b) do artigo 
anterior beneficiam de adiamento até um dos irmdéos 
ser Hicenciado, 

3. Os cidadaos nas condi¢c6es da alinea c) do artigo 
anterior beneficiam no maximo, de dois adiamentos 
por periodos de um ano. 

ARTIGO 502 

O Ministro do Trabatho.e Segurancga Social devera 
obter do Conselho de Ministros, até ao dia 31 de Ja- 
neiro, de cada ano, a aprovacio da lista nominal dos 
trabalhadores abrangidos pela alinea ¢) do artigo 48.°. 

1 Doederan ainda ser conc 
Ba DWC Rad wa ht ‘ 
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corporacgdo aos estudantes nas seguintes condigées: 

a) que frequentem curso médio ou superior, com 
aproveitamento; 

b) que frequentem curso de formacdo profissio- 
nal bdsica, com aproveitamento.
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2. Perdem o direiio ao adiamento os estudantes nas 
condigdes das alincas a) e 6) do ntimero anterior, 
desde que nao obienham aproveitamento escolar nuin 
ano lectivo, ou que, por razdes de indisciplina sejam 
expulsos do estabelecimento de ‘ensino que frequen- 
tem. 

ARTIGO 52. 
1. Benefictam igualmente de adiamento de incorpo- 

ragao os professores com formacao profissional ‘para 
ensinar, no exercicio da actividade docente, berm como 
 aqueles que nao tendo curso de formagdo tém como 
profissfo a actividade docente, 

2. Os cidadaos referidos no numero anterior, per- 
dem o direito ao adiamento se deixarem de exercer 
a actividade docente. 

3. No caso de nao perderem o direito ao adiamento, 
os cidadios nas condigdes do n2° 1 beneficiam de 
adiamentos sucessivos até perfazerem cs 30 anos de 
idade, ficando isentos do Servigo Militar Activo, sendo 
alistados na Reserva. 

ARTIGO 53." 

Beneficiam ainda de adiamentos sucessivos de um 
ano os cidad&os que pelo seu estado de satide a data 
da incorporacio nio possam ser julgados aptos mas 
revelem condigées fisicas ou psiquicas susceptiveis de 
evoluirem favorayelmente, . 

ARTIGO 54.2 

As respcnsabilidades familiares resultantes. de ma- 
triménio contraido por cidaddo recenseado nado sio 

-fundamento ~para a concessdo de adiamento ou isen- 
¢a0 do Servico Militar, 

CAPITULO VIII 
Sobre o Licenciamento e a Reserva dos Sargentos, 

Soldados e Marinheiros 

ARTIGO 55. 

S 1. Os. Militares que, tendo cumprido o Servico Mili- 
tar Activo, nao desejem continuar nas fileitas como 
voluntarios, seréo licenciados e transitarac para a Re- 
Serva, 

2. O licenciamento dos Sargentos, Soldados e Ma- 
rinheiros compete aos Chefes das Unidades, mas sem- 
pre com base em ordem do Ministro da Defesa. 

ARTIGO 56. 

1,.O Ministro da Defesa pode autorizar a, reincor- 
poracdo de Sargentos, Soldados e Marinheiros que, a 
seu pedido, desejem ser mantidos no Servico Militar 
Activo apds o cumprimento do tempo normal de Ser- 
vico Mititar. 

2. A reincorporagéo a que se refere o nimer nm 

rior nunca podera ser por periodo inferior a dois 
anos. 

3. O cumprimento do Servigo Militar nos termos 
dos ntimeros anteriores ser regulado pelo Ministro 
da Defesa. 

ARTIGO 572 

1. Os Militares no término do cumprimento do 
Servico Militar tém o direito ao abono de passagens 
por conta do Estado até ao scu lugar de domicilio. 

2. Os militares licenciados, com passagem a Re 
serva, devem apresentar-se no C. R. M. da drea onde 
fixarem residéncia, no prazo de 10 dias, apés a sua 
chegada ao domicflio, para efeitos de Registo Militar. 

CAPITULO IX 
Sobre os Direitos e Deveres dos Militares e Reservistas 

ARTIGO 58.2 

Os Reservistas, quando convocados para reuniées 
de estudo ou manobras, esto sujeitos &s normas cons- 
antes d aon 
aaa wo RE oresente fei e dos regulamentos militares. -

 

r 

ARTIGO. 592 . 
s 1, Aos Militares é assegurada alimentagfo e equi- 

pamento, de acordo com as normas estabelecidas pelo 
Ministério da Defesa. 

2. Os Militares tém direito A percepgao de um quan- 
tilativo mensal em numerdrio, de harmonia com as 
normas definidas pelo Conselho de Ministros, sob pro- 
posta do Ministro da Defesa, ' 7 

ARTIGO 60. 

_ 1. Os Reservistas convocados para reuniSes de es- 
tudo ou manobras mantém o direite ao cargo ocupado 
€ ao vencimento correspondente, durante todo o tempo 
em que decorrem as reuniGes ou as manobras, inclu- 
sivé o tempo que o Reservista leve para se deslocar 
& sua Unidade. 

s 2. A disposigao do niéimero anterior é extensiva aos 
Reservistas que sejam enviados as instituigGes hos- 
pitalares, para exame ou tratamento médico. 

ARTIGO 61° 

As passagens e alimentacdo durante a viagem des 
cidad&os sujeitos as obrigacdes do Servico Militar, 
assim como dos Reservistas, serio liquidadas por con: 
ta do Ministério' da Defesa. 

ARTIGO 62. 

1, ’Tedos os Militares designados para servir nou- 
tra Unidade, estabelecimento ou servicgo, quando a 
nova situagéo implique mudanca de tesidéncia, tém 
direito a passagem por conta do Ministério da Defesa. 

2.0 direito referido no numero anterior é exten- 
sivo & esposa e filhos menores ou invdlidos dos Ofi- 
ciais ¢ Militares reincorporados, 

3. O direito a passagem, de ida e regresso, por 
conta do Estado, € extensivo aos Militares que se 
desloquem por motivos de férias, 

ARTIGO 63. 

O porte de correspondéncia € gratuito para os Sar- 
gentos, Soldados e Marinheiros.
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ARTIGO 64.°. 

1. Os Oficiais e demais Militares reincorporados 
iém direito a percepgao de uma pensao yitalicia, cal- 
culada com base no tempo de servigo prestado. 

. Os Militares e Reservistas mutilados ou tornados 
iavélides, em consequéncia de ferimentos ou doenga 
adquirida em acgSes militares destinadas a combaie: 
ameagas dirigidas contra a seguranca ¢ a tranquilidade 
publicas, bem como contra a integridade territorial da 
Patria, ou em consequéncia de desastre de servigo por 
motivos das mesmas tarefas, tém direito 4 percepgie 
de uma ‘pensao de invalidez, nos termos da lei. 

ARTIGO 65" 

Os Militares e os Reservistas, quando convocados, 
est4o sujeitos ao foro militar, nos termos da. Lei 
n° 17/78. | 

ARTIGO 66° 

Os Militares ¢ Reservisias sdo responsdveis pelos 
danos materiais causados durante a sua permanéncia 
em servico, em conformidade com as leis de Justica 

Militar. 

ARTIGO 67° 

i, E proibido acs Militares, com excepedo do Oft- 
cialato, contrafrem matrimdénio. durante o periodo de 
prestacdo do Servico ‘Militar Activo. 

2. O disposto no nimero anterior nao se aplica 
aos Militares reincorporados. 

3. Os casos especiais em matéria de matriménio 
sao resolvidos pelo Ministro da Defesa. 

CAPITULO X 
Da Mobilizagao e Desmobilizagao 

ARTIGO 68.’ 

1, A Mobilizagac e a Desmobilizagao sio decreta- 
das pelo Presidente da Republica. 

2. Decretada a Mobilizagao: 

a) s&o suspensas as férias a todos os Militares; 
b) protela-se o licenciamento de Militares para 

a Reserva; 
c) os Reservistas devem apresentar-se nos lccais, 

datas e horas indicadas pelo C. R. M. res- 
pectivo; 

dy) o Ministro da Defesa pode requisitar a tée- 
nica auto e a técnica de construcdo de iti- 
nerdérios pertencentes a empresas, organiza- 
cdes, entidades ptiblicas ou privadas, bem > 
como a utentes individuais, de acorda com 
as notmas para o efeito estabelecidas pelo 
Governa, 

ARTIGO 69" 

Os Reservistas, que nao se apresentam depois de 
decretada a Mobilizagio, ficam sujcitos as leis mili- 
tares aplicdveis em tempo de guerra. 

DIARIO DA REPUBLICA 
  

ARTIGO 70° 

Em tempo de guerra ou estado de cmergéncia & 
vedada aos Militares e Reservistas a mudanga de resi- 
déncia sem autorizacdio do Chefe do C. R. M. res- 
pectivo. 

ARTIGO 7Le 

Os Militares e Recervistas que, por motivus de 
Desmobilizagfo, regressem ao scu demicilio, téim di- 
reito a passagens e alimentagao, durante a viagem, 
por conta do Estado. 

CAPITULO XI 

Disposicdes Finais e Transitérias 

ARTIGO 72.° 

O licenciamento dos Militares enquadrados nas fi- 
Jeiras e que ja cumpritam o tempo normal de Servico 
Militar Activo estabelecido pela presente lei, sera 
efectuado de acorde com as normas e com base em 
ordens ditadas pelo Ministro da Defesa. 

ARTIGO 73 

1. De acordo com a ordem, actualmente em vigor, — 
do Presidente da Reptblica, o Oficialato compreende: 

a) os Oficiais Superiores: Coronel, Tenente-Coro- 
nel e Major; 

5) os Oficiais Subalternos: Capitaéc, 1.° e 2.° Te- 
nentes, Subtenentes e Aspirantes. 

2. A classe dos Sargentos compreende: 0 Sargento- 
-Maior, o 1.°, 2.° e 3.° Sargentos. 

3. A atribuigaéo das patentes de Coronel, Tenente- 
-Coronel e Major é da competéncia do Presidente da 
Republica, sendo a atribuicfo das demais da compe- 
téncia do Ministro da Defesa. 

ARTIGO 74. 

© Regulamento da presente lei sera aprovado pelo 
Presidente da. Republica, sob proposta do Ministre da 
Defesa. 

ARTISO 75° 

Fica revogada a Lei n° 2/76, de 24 de Fevereiro, 
bem como a demais legislagdo que contrarie as nor- 
mas da presente [ei. 

-ARTIGO 76" 

Esta. lei entra’ em vigor em 1{ de Novembro de 
1982. 

Vista c aprovada pela Comissio Permanente da 
Assembleia do Povo. 

Publique-se. 

Luanda, aos 29 de Setembro de 1982. 

© Presidente da Republica, Josk EnuaRDo pos 
SANTOS. 
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