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CIRCULAR 

Excelentissimos Senhores: 

Havendo necessidade de se evitarem os incon- 
venientes que resultam para os nossos servicgos 

na expedicao do Didrio da Rep&blica, do facto 
das respectivas assinaturas nfo serem registadas 
na devida oportunidade. 

Para que néo haja interrupgéo na remessa do 
Didrio da Reptblica aos estimados clientes, 

temos a honra de solicitar a V. Ex.'s o obséquio 
de providenciarem o pagamento da respectiva 
assinatura para o ano.de 1997 até 15 de Dezem- 
bro de 1996, impreterivelmente. 

1. Os precos da assinatura do Didrio da Re- 
piblica, no territ6ério nacional passam a ser os 

' seguintes: 

AS 3 séries ...... eee KzR 165 000 000.00 

1! série... eee KzR 74 250 000.00 

2.8 SOFIE 0... eceeeeetteeees KzR 54 450 000.00 

BY SELIG veces eee: KzR 36 300 000.00 — 

2. As assinaturas serio feitas apenas no 
regime anual. 

3. Acs pregos mencilonados anteriormente, 

acrescer-se-4 um adicional para portes de correio 
por via normal para as capitais de provincia 
para todo o ano por assinatura no valor de 

' KzR § 500 000.00. Este valor poderd sofrer 

eventuais alteracdes em funcgdo da flutuacao das 
taxas a praticar pelos Correios de Angola em 

1997. 

Aproveitamos a oportunidade para solicitar 
que no caso do Didrio da Repiblica ser através 

do correio nos indiquem o endereco completo, 

_incluindo a Caixa Postal, a fim de se evitarem 

atrasos na entrega, devolucdéo ou extravios do 
mesmo. 

OBS.: — As assinaturas que forem feitas depois de 15 de Dezem- 
bee 1996, sofrerio um acréscimo de uma taxa correspondente a 
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Conselho de Ministros 

Decreto n.° 41/96: 

Aprova o Regulamento de Disciplina da Policia Nacional. — 
Revoga toda a legislagio que contrarie o disposto no presente 
decreto, nomeagamente 9 Decreto n.° 48190, de 30 de De- 
zembro de 1967. 
  

  

CONSEHO DE MINISTROS 

Decreto n.* 41/96 
de 27 de Dezembro 

Considerando que as profundas transformag6es politicas, 
econémicas e sociais'em curso no Pais postulam, neces- 
sariamente, a adopcao de medidas de adequacdo e actualizacdo 
de alguns diplomas legais relativos 4 disciplina dos 
funciondrios e agentes administrativos; 

Considerando-se necessario e urgente adequar o Regula- 
mento de Disciplina da Polfcia Nacional que se mostra 
ineficaz e desajustado as actuais condigdes sdécio-econdémicas 
do Pais; 

Nestes termos, ao abrigo das disposigGes combinadas da 
alinea @) do artigo 112.° e do artigo 113.°, ambos da Lei 
Constitucional, o Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.2 — E aprovado o Regulamento de Disciplina 
da-2 D da Polfcia Nacional em anexo ao presente diploma e que 

dele faz parte integrante. 
Art. 2.° — As dividas e omissGes suscitadas na inter- 

pretacdo e aplicacdo deste regulamento sero resolvidas por 
despacho do Comandante Geral da Policia Nacional.
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Art. 3." — Fica revogada toda a legislagdo que contrarie 
© disposto no presnte decreto, nomeadamente o 
Decreto n.® 48 190, publicado no Boletim Oficial n° 168,. 
1." série, de 30 de Dezembro de 1967. 

Art. 4.2 — © presente decreto entra em vigor na data da 
sua publicagdo. 

Visto e aprovado pelo Conselho de Ministros, 

Publique-se. 

Luanda, aos 30 de Agosto de 1996, 

O Primeiro Ministro, Fernando José de Franca Dias 
Van-Dunem. 

O Presidente da Republica, José Eouarpo pos SANTOS, 

  

REGULAMENTO DE DISCIPLINA 
DA POLICIA NACIONAL 

CAPITULO I 
Da_ Disciplina 

SECCAO I 
Disposicées Fundamentals 

ARTIGO 1.4 

O pessoal da Policia Nacional € disciplinarmente res- 

ponsdvel perante os seus superiores hierdrquicos pelas 
infracgdes que cometa. 

§ Unico: — Os superiores sido sempre responsaveis 
pelas faltas dos seus subordinados ou inferiores, quando 
resultem de outras por aquelas cometidas ou das ordens por 
eles dadas. 

ARTIGO 2 

Considera-se infracgdo disciplinar o facto voluntario pra- 
ticado por acgéo ou omissac pelos funciondrios ou agentes 
da Policia Nacional com violagio dos deveres gerais ou 
especiais decorrentes da sua funcéo ou com ofensa dos 

impostos pela lei ou pela diraitns « dev vIpO 
MVS © Weres GOS CiGHGHUOS I 

mecral social. 
ARTIGO 3 

S4o principios fundamentais da disciplina: 

1. A obediéncia pronta e completa as ordens conforme 4 

lei ¢ aos regulamentos policiais. 

2. A obediéncia é sempre devida ay mais graduado e em 
igualdade de graduagao, ao mais antigo ou ao que tenha sido 

designado para exercer fungGes de comando, direegdo ou 
chefia. 

§ Unico: — Em casos excepcionais, em que o cumpri- 
mento de uma ordem possa originar inconveniente ou 

prejuizo, o inferior estando presente somente o superior, 

pode, obtida a precisa autorizagdo, dirigir-lhe respeitosa- 

mente as reflexdes que julgar convenientes, mas, se o 

Superior insistir na execugdo da ordem que tiver dado, o 

inferior obedeceré pronta e inteiramente, assistindo-lhe, 

contudo, o direito de solicitar a ordem por escrito. 

SECCAO II 
Deveres Disciplinares 

ARTIGO 4.4 

Q pessoal da Policia Nacional deve regular o seu proce- 
dimento pelos ditames da virtude e da honra, amar a Patria, 

respeitar e fazer respeitar a Lei Constitucional e as demais 
Leis do Pais. 

ARTIGO 5° 

Sio deveres do pessoal da Policia Nacional: 

1, Cumprir prontamente e com lealdade as ordens dos 
superiores relativas ao servico: 

2. Respeitar os superioses, tanto no servigo como fora 
dele, tendo para com eles as deferéncias em uso na sociedade 
civil € corresponder & que pelos mesmos Jhe forem dis- 
pensadas. 

3. Cumprir prontamente as ordens que pelas sentinelas, 
guardas, rondas e outros postos de servico jhe forem 
transmitidas em virtude de instrugdes recebidas. 

4. Cumprir os regulamentos, as determinag6es e as ins- 
trugdes relativas ao servica. 

5. Dedicar ao servigo toda a sua inteligéncia ¢ aptidao, 
observar ¢ fazer observar as leis v regulamentos, detendendo 

em todas as circunstancias os legftimos interesses do 
Estado. 

6. Apresentar-se com pontualidade no lugar a que for 
chamado ou onde deva comparecer em virtude das obrigacdes 
de servigo ¢ ainda no local conveniente sempre que as 
circunstancias indiquem a necessidade da sua presenga. 

7. Nao se ausentar, sem a precisa autorizagdo do lugar 
onde deva permanecer, por motivo de servigo ou por 
determinagao superior, a nado ser em caso de forga maior, que 
deverd sempre justificar, 

8. Cumprir, como lhe tor determinado, os castigos 

impostos. 

9. Ser asseado e cuidar da limpeza e conservagio dos 

artigos de fardamento, armamento, equipamento e outros 

que lhe forem distribuidos ou estejam a seu cargo. 
10. Cuidar com zelo de quaisquer animais ou veiculos 

que the sejam distribuidos para servigo ou tratamento. 
11. Apresentar-se sempre rigorosamente uniformizado e 

i ‘ as tyanebicdes oaanesegcden geesece: deeg tis colaa tll 
emente vestido, uaa USdT aye CIV, I 

12. Nao transportar, uniformizado, quaisquer volumes 

Ou objectos que possam diminuir © seu aspecto de agente de 

- autoridade, nao se considerando como tais as malas de mao 

ou outros objectos de cimensoes normais, quando em 
viagem. 

13. Manter nas formaturas uma atitude firme e correcta. 

14. Nao vender, doar, emprestar, comprometer, danificar, 
inutilizar ou por qualquer forma alienar os artigos de 

armamento. fardamento, transporte, alimentos, mediea- 
mentos Ou outros quaisquer que Ihe sejam necessdérios para o 
desempenho das suas fungdes ainda que os tenha a sua 
guarda. 

15. Nao se apoderar de bens ou valores que Ihe nao per- 
lengam, nem os reter além de 48 horas, abstendo-se de os 
utilizar em servigo ou fora dele a nao ser em caso de forga 
maior, que deverd sempre justificar. 

16. Nao receber gratificagdes de particulares pelos ser- 
vicos da sua profissio a nao ser com autorizagdo superior, 
nem aceitar dadivas. benesses ou presentes gue possam 
coloca-lo em situagao de favor ou limitar a sua liberdade de 
acgao, 

(7, Nao contrair dividas ou assumir compromissos, 
sobretudo, em estabelectmentos situados em lugares in-
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cumbidos 4 sua vigilancia, que nféo possa solver regular- 

mente e sem prejuizo da propria dignidade. 

18. Nao praticar, em servigo ou fora dele, acgGes contra- 
tias & moral piiblica, ao brio e ao decoro pessoal e da 

Polfcia Nacional. 
19. Nas relagGes com a sociedade e no desempenho das 

suas fungGes, procurar sempre impGr-se pelo seu proce- 

dimento justo, linguagem prépria e¢ atitude serena e firme, 
de modo a manter uma conduta que ndo dé lugar a diividas 

sobre a forma correcta da sua actuagdo. 
20, Nao actuar em espectaculos publicos, quando nao es- 

teja superiormente autorizado. 

21. Aceitar sem hesitagao os artigos de uniforme, equi- 

pamento ou armamento que Ihe forem distribufdos bem 

como vencimento, remuneragado e percentagens legais a que 

tiver direito, alojamento e alimentacgdo, quando for caso 

disso. 
22. Nao pedir nem aceitar de inferior, directamente ou 

por interposta pessoa, como dadiva ou empréstimo, 
dinheiro, garantia ou qualquer objecto. 

23. Nao se valer da sua autoridade ou posto de serviga 
nem invocar o nome de superior para haver qualquer lucro 

ou vantagem, exercer pressio, vinganga ou tirar desforgo de 
qualquer acto ou procedimento oficial ou particular. 

24. Respeitar as autoridades civis, militares, judiciais e 
eclesidsticas, tratando por modo conveniente os seus agentes 

ou Tepresentantes, depois de verificada essa qualidade, 

exiginde igualmente delas @ tratamento a que a sua 

autoridade ou posto de servigo lhe da direito. 

25. Nao se embriagar e conservar-se sempre pronto para 

© servico, evitando qualquer acto imprudente que possa 

prejudicar-lhe o vigor e aptiddo fisica ou intelectual. 
26. Manter boas relagdes com os camaradas, evitando 

tixas, intrigas e discusses sempre contrarias a boa 

harmonia que deve existir entre os agentes da Policia 

Nacional. 
27. Ser moderado na linguagem, nao murmurar das 

ordens de servico nem as discutir, ndo de referir a superiores, 

iguais ou inferiores por modo que denote falta de respeito ou 
de consideragdo, ndo emitir apreciagdes, conceitos ou 

apinides que importem censura aos actos dos mesmos 
superiores. nem consentir que subordinados seus ou 
individuos estranhos 4 Policia Nacional o fagam. 

28. Nao tomar parte em manifestagdes colectivas aten- 
torias da disciplina, nem promover ou autorizar iguais 
manifestagdes, pedidos, exposigdes ou representagdes 

verbais ou escritas referentes a casos de disciplina ou servigo 
que, tendo um fim comum, sejam apresentadas por diversos 

agentes, colectiva ou individualmente ou por um em nome 
dos outros, nem em reunides que néo sejam aulorizadas por 
lei ou pela autoridade competente. 

29, Nao fazer parte de corpos directivos de quaisquer 

agremiagdes sem aulorizagao, 
30. Respeitar as instituigdes politicas, seus simbolos e 

autoridades, conservando, em todas as circunstancias, um 

Tigoroso apartidarismo politico sendo-lhe vedado: 

— Exercer qualquer actividade’ politica sent estar devi- 

damente autorizado. 
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— Filiar-se em agrupamentos ou associagdes de caracter 

politico. 

— Praticar durante 0 tempo de permanéncia no servigo 

activo na Policia Nacional, actividades politicas ou 

com estas relacionadas. 

31. Ndo aceitar dos seus inferiores quaisquer homena- 
gens que possam contribuir para a diminuigao da disciplina. 

32. Tratar os inferiores com moderagao e benevoléncia, 
evitando quanto possivel, o cometimento das suas faltas, 

ndo sendo permitido, quer em servico, quer fora dele, usar 
expressGes injuriosas ou deprimentes que denotem 

ressentimento, devendo abster-se de usar da forga ou das 

armas, excepto em casos de agressao ou insubordinagio 

grave, procurando sempre impér-se pelo exemplo, pela 

justiga e pela correcgdo ao respeito e estima dos seus 
subordinados. 

33, Ser prudente e justo na exigéncia do cumprimento 
das ordens dadas, nao exigindo aos inferiores a execugao de 

qualquer acto estranho ao servigo. 

34. Nao abusar da autoridade que competir a sua gra- 

duagdo ou posto de servigo, nem usar de atribuigdes que lhe 

nao pertengam. 

35. Estimular o espirito policial com persisténcia e te- 
nacidade, nunca se eximindo a tomar conta de quaisquer 

ocorréncias, quer em servigo, quer fora dele, devendo 
participé-las com a maior isengdo e imparcialidade e prestar 
socorros, quando isso se torne necessdrio ou lhe seja pedido, 

ainda que com o risco da prépria vida. 
36. Diligenciar aumentar os seu conhecimentos, a fim 

de bem desempenhar as obrigagGes de servico. 

37, Nao se intrometer no servigo de qualquer outra auto- 
ridade, prestando-lhe contudo auxflio ou aos seus agentes, 
quando solicitado. 

38. Nao fazer uso das armas. salvo em caso de neces- 
sidade imperiosa de repelir uma agressao Ou sua tentativa 

eminente contra si ou contra o seu posto de servigo ou 

quando a conservugao da ordem assim © exija ou sempre que 

os seus superiores lhe determinarem, para bem da manu- 
tenc4o da ordem publica ou ainda para manter, no caso de 
ser indispensdvel, as capturas que efectuar. 

39. Nao consentir que alguém se apodere ilegiti mamente 
das armas do seu uso, entregando-as, contudo, quando por 

um seu superior hierdrquico no legitimo exercicio de 
fungdes lhe for determinado. 

40. Tratar com moderagao, correcgo e urbanidade e com 
o maior aprumo todas as pessoas que lhe dirijam ou a quem 
se dirija, nao esquecendo nunca que a energia € a decisio nao 

excluem a boa educagio. 

4]. Nao alterar o plano uniforme, nao usar distintivos 

que nado pertengam a sua graduagao nem insignias ou conde- 
coracgdes para que nao esteja devidamente autorizado. 

42. Informar com toda a verdade e prontidao os superio- 

res hierarquicos acerca de qualquer assunto de servigo e de 
disciplina. 

43. Nao encobrir criminosos ou transgressores nem 
prestar-lhes qualquer auxilio que possa contribuir para lhes 
atenuar a responsabilidade, facultar a liberdade, quebrar a 
incomunicabilidade ou perturbar a accdo da Policia. 

|
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44. Nao revelar, sem que haja autorizagdo expressa, qual- 
quer ordem ou assunto de servigo, sobretudo quando de tal 
acto possa resultar prejuizo para © mesmo Servigo ou para a 

disciplina. 
45, Nao se servir dos meios de comunicagao social ou de 

meios de difusio para tratar assuntos de servico, revelar 
dados que sé 4 Policia interessam, para responder a 
apreciagdes feitas ao servigo de que esteja incumbido ou 
mesmo relativamente 4 questées em que tenha sido posta 

em causa a Sua pessoa, sem que para isso esteja devidamente 
autorizado, limitando-se a participar o facto aos superiores 

sob cujas ordens sirva. 
46. Procurar impedir, por todos os meios ao seu alcance, 

qualquer flagrante delito e prender o seu autor nos casos em 
que a lei o permita. 

47, Declarar fielmente o seu nome, posto, nimero, Sub- 

-Unidade, Unidade, Comando ou estabelecimento em que 

servir, quando tais declaragdes Ihe sejam exigidas por 
superior ou solicitadas por autoridade competente. 

§ Unico: — Igual procedimento deve verificar-se nos 
casos de apreensao de bens e documentos, acrescido de um 

auto de apreensao, cujo duplicado deve ser entregue ao 

possuidor dos mesmos. 

48. Abster-se de maltratar ou fazer qualquer insulto ou 
violéncia aos presos, quer no acto da prisao quer iogo a 
seguir 4 mesma, salvo se houver resistencia, fuga ou 
tentativa de fuga. 

49. Nao desempenhar fungoes estranhas a Policia Nacio- 
nal, salvo nos casos previstos na lei ou autorizadas pelo 

Comandante Geral, ndo exercer por si qualquer ramo de 

comércio, inddstria ou actividade sujeita A acgfo fiscali- 

zadora directa da Polfcia Nacional, nem constituir-se 

_procurador ou solicitador de negécios que tenha de ser 

tratados nos servicgos policiais. 
50. Nao frequentar locais notoriamente pouco recomen- 

diveis pelo seu aspecto sendo em actos de serviga e ndo 
conviver nem manter relagdes de amizade ou acompanhar-se 
de individuos que pelo seu cadastro ou hdbito estejam sujei- 
tos a vigilancia da policia, nem tomar parte em quaisquer 

jogos proibidos por lei. 
51. Dar prontamente o devido destino as solicitagdes, 

pretenses ou reclamacées apresentadas pelos subordinados. 
', 52. Apresentar sempre as suas solicitagGes, pretensGes 
ou reclamagées por intermédio dos superiores sob cujas 
ordens sirva, salvo quando estes se recusem a fazé-las seguir 
ds instancias superiores, devendo, neste caso, justificar ¢ 

esclarecer devidamente este seu procedimento. 
53. Participar prontamente quaisquer actos praticados 

pelos subordinados contra as disposigoes expressas neste 

regularmento. 
54. Nao fazer em caso algum, deciaragées falsas, ainda 

que com o fim de ocultar actos praticados por camaradas ou 
superiores seus contra as disposicdes regulamentares. 

ARTIGO 6.8 

_ Sao especialmente deveres de todo o pessoal graduado da 

Polfcia Nacional, que deve procurar servir de exemplo 
permanente acs seus subordinados, os seguintes: 

1. Conduzir-se modelarmente em servigo ou fora dele. 
2. Ser criterioso nas suas determinagGes e impor-se pela 

justica do seu procedimento. 
3. Instruir os subordinados acerca do cumprimento dos 

seus deveres. 
4, Fiscalizar o cumprimento de todas as determinagées. 
5: Zelar os interesses dos seus subordinados de forma 

que o gozo dos seus direitos, quer os compativeis com as 
exigéncias do servigo quer os decorrentes de outros diplomas 

legais, ndo seja prejudicado, consolidando assim a disciplina 
e estabelecendo a estima recfproca, respeitando-se todavia, a 

hierarquia. 
6, Recompensar os subordinados que se distinguirem no 

cumprimento dos seus deveres ou propor superiormente a 

recompensa adequada. . 
7. Punir as infracgdes de harmonia com o preceituado 

neste regulamento, abstendo-se sempre de rigores exces- 
sivos, que longe de estimularem, enfraquecem o sentimento - 
do dever, base da obediéncia e da disciplina. 

SECCAO III 
Recompensa e seus efeitos 

ARTIGO 7.° 

Pelo seu comportamento disciplinar, podem ser conce- 
didas aos funciondérios e agentes da Policia Nacional as 
seguintes recompensas: 

1. Elogio. 
2. Louvor. 

3. Licenga de prémio. 
4, Promogao por distingdo. 

ARTIGO 8° 

O elogio destina-se a distinguir os que pela sua compos- 
tura e aprumo se tornem notados pelos seus superiores ou 
mae mutena antidadas FE anukliaad i por Gulras entigaces. © puoiicaao em ordem de servige © 

averbado no registo biografico. 

ARTIGO 9.° 

O louvor destina-se a recompensar actos importantes (@ 
_ procedimentos dignos de relevo. E publicado em ordem de 
servico, no Didrio da Republica conforme for concedido, 
respectivamente, pelos superiores dentro da hierarquia 
policial ou pelo Ministro do Interior e averbado no registo 
biografico, 

§ 1.2— O louvor pode ser acompanhado da licenga de 

prémio a que se refere 0 n.® 3 do artigo 7.°. 
§ 2.2 — A licenga de prémio simultanes com o louvor é 

concedida pelo Comandante-Geral, por sua iniciativa ou por 
proposta do Comando a que o premiado pertencer. 

ARTIGO 10.° 

O elogio e 0 louvor sao considerados tanto mais impor- 
tantes quanto maior for a graduagao ou a categoria de 
eniidade que os concede. 

ARTIGO 11° 

A licenga de prémio, até quinze dias em cada ano, é con- 
cedida mesmo com o prejufzo do servigo, mas sem perda do
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direito aos vencimentos, aqueles que se distingam por actos 
considerados importantes pelo Comandante-Geral e pelos 

Comandantes Provinciais. 

ARTIGO 122 

A promogio por distingdo é concedida pelo Comandante- 

-Geral , sobre proposta do chefe directo, ouvido o Conse!ho 

de Disciplina e destina-se a galardoar comportamentos exce- 
peionais de reconhecida valentia ou extraordindria abne- 
gacao, comprovados em processos organizados para o efeito. 

ARTIGO 13.° 

As recompensas previstas neste regulamento anulam os 

efeitos disciplinares das penas anteriores, como segue: 

t. Um elogio, meio dia de detengao. 
2. Um dia de licenga de prémio, um dia de detengdo. 
3. Um louvor em ordem de Comando Municipal, seis 

dias de detengao. 

4, Um louvor em ordem do Comando Provincial, dez 

dias de detencio. 

5. Um louvor em ordem do Comando-Geral, quinze 
dias de detengdo. 

6. Um Jouvor em Didrio da Republica, vinte dias de 
dentengao. 

§ Unico: — A promocio por distingao anula todas as 

penas disciplinares anteriores € os respectivos efeitos. 

CAPITULO II 
Das Penas Disciplinares e seus Efeitos 

SECCAO | 
Penas Disciplinares 

ARTIGG 14.8 

As penas aplicdveis aos funciondrios e agentes da Po- 
licia Nacional sao as seguintes: 

a) Penas aplicdveis a Oficiais Generais: 

1. Repreensio simples; 
2. Repreensio registada; 
3. Multa correspondente aos vencimentos de 1 a 20 dias: 
4. Demissio. - 

b) Penas aplicdveis a Oficiais. Superiores: 

1. Repreensdo simples, 

2. Repreens&o registada; 

3. Multa correspondente aos vencimentos de | a 20 dias; 

4, Prisdo até 15 dias; 

5, Despromogao; 
6. Demissao. 

c) Penas aplicdveis a Oficiais Subalternos: 

1. Repreensao simples; 

2. Repreensao registada; 
3. Multa correspondente aos vencimentos de 1 a 20 dias; 
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4, Prisdo até 20 dias; 

§. Despromogio; 
6, Demissao. 

d) Penas aplicdveis a Sargentos: 

1, Repreensao simples; 
2, Repreensdo registada; 
3, Multa correspondente aos vencimentos de 1 a 20 dias; 

4. Rondas, guardas e piquetes até 5 por més; 

5. Detengdo até 20 dias; 
6. Prisio até 30 dias; 
7, Despromogao; 
8. Demissao. 

¢) Penas. aplicdveis a agentes: 

1. Repreensdc simples; 
2, Repreensao registada; 
3, Multa correspondente aos vencimentos de 1 a 20 dias; 

4, Patrulhas, guardas e piquetes até 5 por més; 

§. Detengao até 25 dias; 

6. Prisdo até 45 dias; 

7, Demissio. 

f) Penas aplicdveis ao pessoal n&éo incluido 
nas alfneas anteriores: 

As do regime disciplinares dos funciondrios e agentes 

administrativos e demais legislagdo laboral aplica- 
vel. 

ARTIGO 15." 

A Tepreensao simples e a repreensdo registada consistem 
em se declarar ao infractor de que € repreendido por haver 
praticado qualquer acto que constitua infracgao disciplinar. A 
primeira é dada verbalmente e em particular e a segunda na 
presenga de pessoal da policia de igual ou superior categoria 

do Comando ou Servico a que pertence o infractor. 

§ Unico: — No acto da repreensdo registada é entregue 

ao infractor uma nota assinada pelo superior que puniu, 
onde conste o facto que originou a punigéo com indicagdo 
dos deveres violados, devendo ser arquivada a cdpia no 
processo individual do agente. 

ARTIGO i6.° 

A multa consiste na perda dos vencimentos ou saldrios, 

emolumentos, percentagens ou participagdes e receitas pelo 

tempo porque tiver sido imposta. 

ARTIGO 17.8 

A ronda consiste em o agente punido executar nas horas 

de folga um turno de quatro horas, nao podendo, contudo, 
fazer mais de quatro horas consecutivos. 

ARTIGO 18.8 

A guarda, piquete, patrulha ou turno de servigo consiste 

em o agente punido executar nas horas de folga os castigos 
impostos, em dias ou turnos alternados.
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ARTIGO 19.° 

A detengao consiste na proibigdo de o agente punido sair 
do quartel a que pertencer, sendo porém obrigado a 
desempenhar o servigo que Ihe pertenca por escala ou o 
servigo normal do seu cargo, devendo apresentar-se ao 
superior de que depende as 8 horas do dia seguinte aquele em 
que tiver conhecimento da punicao. 

ARTIGO 20.° 

A prisdo consiste na reclusdo do agente punido, de acor- 
do, com a sua categoria, em casa ou recinto fechado, no 

quartel ou no Jocal que for superiormente determinado. 

§ Unico: — A prisdo € outras penas de privagao de liber- 
dade, quando aplicadas a oficiais superiores e outros postos 
equivalentes, s6 podem ser ordenadas nelo Comandante- 
-Geral, 2.°s Comandantes-Gerais, Directores Nacionais e 
Comandantes Provinciais nas respectivas Provincias, 
mediante mandato especifico e executando por oficiais de 
igual ou superior categoria. 

ARTIGO 21° 

A despromogao consiste na descida de um grau na 
categoria do agente punido, podendo vir a ser novamente 
promovido decorrido o tempo que corresponder a nova 
promogao. 

ARTIGO 22,9 

A demissdo consiste em afastar do quadro permanente da 
Policia Nacional o agente punido, nao podendo ser 
readmitido, 

§ Unico: — O agente demitido pode requerer a apo- 
sentagao, se a ela tiver direito. 

SECCAO II 
Efeitos das penas 

ARTIGO 23." 

As penas disciplinares unicamente tém os efeitos expres- 
samente declarados neste regulamento. 

ARTIGO 24.8 

As penas de repreensdo e de multa nao produzem quais- 

quer efeitos disciplinares. 

ARTIGO 25° 

A pena de prisdo superior a quinze dias, quando aplicada 

a oficiais subalternos e sargentos, implica a transferéncia da 
respectiva unidade ou estabelecimento ao qual o agente 
punido s6 pode regressar decorrido um ano a contar da data 

em que terminar o cumprimento do castigo. 

1. Igual decisdo pode ser aplicada aos agentes naquelas 
condigGes se gssim se mosirar diil. 

2. As transferéncias sé sio determinadas depois de 

expirado 0 prazo para a interposicio do recurso ou do 
respectivo julgamento se lhe for negado provimento. 

DIARIO DA REPUBLICA 

ARTIGO 26? 

A pena de priséo implica a perda do vencimento do 
exercicio pelo tempo que tiver sido imposta e a faculdade de 
o agente punido gozar férias no perfodo de um ano, contado 
desde 0 termo do cumprimento da pena. 

ARTIGO 27.8 

A pena de despromogio importa a proibicdo de ser 
promovido durante o periodo do cumprimento da respectiva 
pena € a perda do tempo de servigo correspondente a pena 
para efeitos de promocao. 

ARTIGO 28" 

A pena de demissao importa a perda de todos os direi- 
tos do agente punido, exceptuando o caso previsto no arti- 
go 22.” § unico do presente regulamento. 

ARTIGO 29.° 

As penas disciplinares, além dos efeitos previstos nos 
artigos anteriores, influem na determinagdo das classes de 
comportamento, 

§ Unico: — Para efeitos de corpo do artigo, é estabe- 
lecida a seguinte equivaléncia: 

§ 1.2 — Uma patrulha, uma ronda ou um turno de ser- 
’ vigo, meio dia de detengao. 

§ 2.2 — Uma guarda ou um piquete, um dia de deten- 
cao. 

§ 3.2 —- Um dia de prisao, quatro dias de detencao. 

ARTIGO 30," 

As penas de detengao e prisico comegam a ser executadas 
as 8 horas do dia seguinte aquele em que a ordem de servico 
for recebida no respectivo Comando, 

§ 1.° — O tempo de detengdo ou prisdo preventiva serd 
levado em conta para efeitos do cumprimento da pena que 
vier a ser imposta. 

§ 2.2 — Quando, por qualquer motivo, ndo for possivel 
fazer cumprir efectivamente as penas disciplinares, todos os 
seus efeitos se produzem como se fossem cumpridas. 

ARTIGO 31.° 

Todas as penas disciplinares previstas no artigo 14.° 
devem ser averbadas no registo biogréfico do funciondrio ou 
agente punido, devendo ser publicadas em ordem de servigo 
as penas de multa e superiores. 

§ 1° — A pena de demisso serd publicada na ordem de 
servigo com remessa ao Didrio da Republica, para sua 
publicacdo, 

§ 2." — Os averbamentos a que se refere o corpo de 
artigo s6 serdo feitos depois de decorridos os prazos para 

a . isto final. quands tenbam reclamagao ou recurso ou da decisdo rindi, Guanes tennam 

sido terpostos. 
ARTIGO 32.# 

Todas as penas e seus efeitos nao superiores a de deten-. 
gao, sao anuladas trés anos depois de terem sido aplicadas,
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quando o funcionario ou o agente, durante esse tempo, nao 

tiver sido punido disciplinarmente nem condenado por 

qualquer crime. A pena de repreensdo é anulada seis meses 
depois de haver sido aplicada se, durante esse tempo, nao 
tiver sido imposta qualquer nova punigao. 

ARTIGO 33." 

Se durante dez anos, o funciondrio ou agente nao tiver 
sido punido disciplinarmente nem condenado por qualquer 

crime, os efeitos da prisdo que lhe tiver sido aplicada 
consideram-se anulados. . 

ARTIGO 34.° 

Salvo os casos previstos nos artigos 32.° e 33.", as no- 
tas das penas disciplinares s6 podem ser anuladas: 

1. Por efeito de amnistia. 
2. Por efeito de revisao do processo. 

ARTIGO 35.° 

Quando qualquer pena for anulada nos termos dos arti- 

gos 32.° e 34.°, averba-se no registo correspondente uma 
contranota, indicando o motivo da anulagdo. 

§ Unico: — Nas notas extraidas dos registos biograficos 
nao se faz mencao dos castigos anulados nem de contranota 
que os anulou. 

ARTIGO 362 

. As disposigdes dos artigos 32.° ¢ 33.5, aplicam-se as 
penas disciplinares que foram impostas nos termos do 
regulamento disciplinar anterior. 

SECCAO IH 
Factos a que sic aplicdvels as penas 

ARTIGO 37." 

As penas de admoestagdo sao aplicdveis por faltas leves 
de servigo e sempre no intuito do aperfeigoamento profis- 

sional do funciondrio ou agente, da melhoria da disciplina e 

dos servicos. 

ARTIGO 38° 

As penas de multa, ronda, guarda, patrulha, piquete ou 

turno de servico séo aplicdveis, em geral, nos casos de 
negligéncia ou ma compreenséo dos deveres profissionais 
especiais ou de disciplina. 

§ Unico: — Estas penas sio especialmente aplic4vies 
aos agentes: 

1. Que nao observarem as normas de servico em vigor ¢ 
cometerem erros por falta de atengio. 

2. Que por falta de cuidado, derem informagao errada a 

superior hierarquico em matéria de servigo. 

3. Que deixarem de participar as autoridades competentes 
as infracgGes cometidas por inferiores hierarquicos. 

4. Que discutirem publicamente actos de superior hierar- 
quico. 
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5. Que se ausentarem da sede dos servicos sem licenga da 
autoridade competente ou faltarem ao servigo sem motivo 

justificado. 
6. Que nas relagdes com o pitiblico faltarem aos seus 

deveres de cortesia. 

ARTIGO 39.° 

AS pénas de detengdo, prisdo ¢€ despromogio, sao em 

geral aplicdveis aos casos de: 

1. Negligéncia grave que mostre falta de zelo pelo ser- 

viga. 
2. Incompeténcia profissional de que nfo tenham resul- 

tado consequéncias graves. 
3. Procedimento atentério da dignidade e prestigio do 

agente ou da fungdo policial. 
4, Desrespeito ou infracgio das leis e regulamentos 

administrativos. 

5. Auséncia ilegitima por mais de 24 horas, quando nao 

forem atingidos os limites para ser considerado como crime 
de desercdo. 

6. Defesa de interesses particulares em assuntos afectos 
aos servigos da Policia. 

7. Defeituoso cumprimento ou desconhecimento das dis- 
posig6es legais requlamentares, de que resulte prejuizo para 

O servicgo ou para terceiros. 
8. Falta de cuidado no tratamento dos animais ou do 

material 4 sua responsabilidade, de que resultem danos. 

9, Permanéncia em locais notoriamente pouco reco- 
mendaveis sem ser em objecto de servigo. 

10. Frequéncia ou permanéncia em tabernas, cafés e ou- 

tros estabelecimentos durante as horas destinadas ao servigo. 
11. Desobediéncia as ordens dos superiores sem conse- 

quéncias graves ou falta de respeito para com superiores 
hier4rquico que possa ser considerada leve, 

12. Ofensa voluntdria e corporal a um inferior de que 
Tesulte ou nao doenga. 

ARTIGO 40° 

A pena de demissdo, além dos casos em que a lei expres- 
samente as comina, sa0, em geral aplicdveis aos casos de: 

1. Agressdo, injuria ou desrespeito graves a superior hie- 
rarquico nos locais de servigo ou em puiblico. 

2. Infracgdes que revelern a impossibilidade de adaptacdo 
ao servigo ou falta de qualidades indispensAveis para o exer- 
cicio da fungado. 

3. Procedimento grave atentatério da dignidade ¢ pres- 
tigio do funciondrio ou agente, da fungdo policial ou da cor- 
poragao. 

4. Participagaéo em ofertas ou negociagdes de emprego 
puiblico. - 

5. Incitamento 4 insubordinagao ou indisciplina de infe- 
tiores hier4rquicos; conselho , incitamento ou provocagdées 
ao néo cumprimento dos deveres inerentes a fungdo publica, 

a desarmonia entre elementos das forgas militarizadas, 4 
desobediéncia as leis ou as ordens das autoridades. 

6. Pratica de actos de grave insubordinagao ou indis- 
ciplina.
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7. A pena de demissao € ainda aplicada aos funciondrios 
OU agentes: 

§ 1.° — Que praticarem actos que, segundo a moral so- 
cial, sejam considerados desonrosos. 

§ 2.°—- Que forem condenados por crimes de desergdo e 
ainda os que tenham sido condenados como autores, 
cdmplices ou encobridores de qualquer crime, em pena 
maior, salvo se a respectiva pena tiver sido declarada 
suspensa, nao necessitando, para a producdo de efeitos, de 
ser declarada em sentenga condenatéria. 

§ 3.° — Que manifestarem ideias contrarias a existéncia 
de Angola como Pais independente e soberano, ideias 
favordveis a desagregacdo das Provincias ou a subversdo 
violenta da ordem politica e social vigente. 

§ 4.° — Que praticarem ou tentarem praticar qualquer 
acio que contrarie a posi¢ é 
politica internacional. 

§ 5." — Que encobrirem criminosos ou lhes prestem 
auxilio de forma a facultar-Ihes a liberdade ou dificultar a 
acgdo da justiga 

§ 6.° — Que revelarem a impossibilidade de serem man- 
tidos ao servigo da policia, oposigéo aos principios 
fundamentais da constituigdo ou falta de garantia de cooperar 
na realizagao dos fins superiores do Estado. 

§ 7." — Que desempenharem fungdes alheias A Policia 
Nacional, salvo os casos previstos na lei ou autorizados 
pelo Comandante-Geral. 

§ 8.° — Os que se apropriarem de dinherios ptiblicos. 
§ 9.° — Os que falsamente participarem abandono de lu- 

gar de algum camarada superior ou inferior, de que resulte a 
expulsao. 
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ARTIGO 41? 

Para efeitos de graduagiio das penas sfio sempre tomadas 
em conta as circunstancias em que a infraccdo foi cometida, 

a natureza do servico, a categoria e o grau de instrugéo do 
infractor. 

§ Unico: — A falta é tanto mais grave quanto mais 
elevada for a graduagiio. 

ARTIGO 42° 

Nao pode aplicar-se ao mesmo funciondrio ou agente 

mais de uma pena disciplinar por cada infracgfo ou pelas 
infracgGes acumuladas que sejam apreciadas num sé 
processo. 

ARTIGO 43." 

Sao circunstancias alenuantes da responsabilidade disci- 
plinar: 

1. A prestacgdo de servico relevantes a sociedade. 
2. O bom comportamento anterior, 
3.0 pouco tempo de servigo. 
4. Ter o agente cometido a falta para se desafrontar a si, 

OU ao Seu CGnjuge, ascendente ou descendente, de alguma 
injdria, desonra ou ofensa, imediatamente depois da afronta. 

5. A confissio expontanea da falta. 
6. A reparagdo exponténea do dano. 
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7. A provocagdo por parte dos superiores ou indivfduos 
de igual ou inferior graduagao ou categoria. 

8. Um longo perfodo sem cometer falta. 
9. Nao ter nenhum castigo por falta de respeito aos su- 

periores ou por embriagués comprovada. 
10. Ter louvores ou prémios de qualquer natureza. 

§ Unico: — Nao é considerada como atenuante da falta 
cometida a alegacdo do desconhecimento das disposigdes 
regulamentares ou das instrugdes de cardcter permanente. 

ARTIGO 44" 

Sao circunstancias agravantes da responsabilidade disci- 
plinar: 

1. Ser a infracgdo cometida em ocasido de rebelido contra 
os poderes constituidos ou de alteragio grave da ordem 
publica. 

2. A premeditacao. 
3. O mau comportamento anterior. 
4, Ser a infracgdo cometida em acto de servico e na pre- 

senga de outros agentes, especialmente sendo inferiores do 
infractor ou ainda em publico. 

5. Ser a infracgdo cometida de combinagdo com outros 
agentes. 

6. Ser a infracgcdo comprometedora da henra, do brio, do 
decoro profissional ou da corporagdo. 

7. Ser a infracgéo cometida dentro da drea incumbida a 
vigilancia do agente. 

8. A reincidéncia ou acumulagao de infraccées. 

§ 1.° — A premeditagao consiste no designio formado 
24 horas antes, pelo menos, da pratica da infracgdo. 

§ 2.° — A reincidéncia dé-se quando a infracgdo é come- 
tida antes de passados seis meses sobre o dia em que tiver 
findado o cumprimento da pena imposta por virtude de 
infracg4o anterior. . 

§ 3.° — A acumulagdo dé-se quando duas ou mais infrac- 
gdes sio cometidas na mesma ocasifio ou quando uma é 
cometida antes de ser punida a anterior. 

. CAP{TULO III 
Classes de Comportamento 

ARTIGO 45,9 

Os funciondrios e agentes sio segundo o seu compor- | 
tamento, agrupados em quatro classes, a que corresponde: 

14 Classe, exemplar. 
2.4 Classe, bom. 

3." Classe, regular. 
4.5 Classe, mau. 

ARTIGO 46." 

Sao colocados na 1.4 classe de comportamento os fun- 
cionérios ¢ agentes que desde o seu alistamento e num 
periodo minimo de trés anos de servico efectivo néo tenham 
sofrido qualquer punigao averbada e dos quais nada conste no 
seu registo criminal.
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§ Unico: — Os funcionérios e agentes a que se refere 
este artigo ndo podem, em caso algum, regressar a 1." classe 
de comportamento desde que: sofram qualquer punigéo que 
deva ser averbada. 

ARTIGO 47.° 

S4o colocados na 2.* classe de comportamento os fun- 
ciondrios ¢ agentes em seguida ao seu alistamento e os que 
estiverem na 1.4 classe logo que Ihes seja imposta qualquer 
pena averbada inferior a dez dias de detengio. 

ARTIGO 48." 

Sao colocados na 3.4 classe de comportamento os fun- 
ciondrios e agentes a quem desde a sua Ultima classificagéo 
até a classificagdo imediafa forem impostas punigdes cujo 

2 ¢lat somatorio seja equivalente a dez dias de detencdo. 

ARTIGO 49." 

Sio colocados na 4." classe de comportamento os 
funciondrios e agentes de 3.4 classe a quem desde a sua 
ultima classificagéo até a classificagdo imediata forem 
impostas punigdes cujo somatério seja equivalente a 
20 dias de detencdo. 

ARTIGO 50.° 

Os funciondrios e agentes de 1.‘ classe de comportamento 
baixam imediatamente 4 3.' classe quando Ihes for imposta 
qualquer pena que por si ou sua equivaléncia seja igual ou 
superior a 10 dias de detengdo, mas inferior a 15 da mesma 
pena, ¢ 4 4." classe quando lhes for imposta qualquer pena. 
que, por si ou sua equivaléncia seja igual ou superior a 
15 dias de detencéo, 

‘ . ARTIGO 51. 

Baixam imediatamente & 3." classe de comportamento os 
funciondrios e agentes de 2.7 classe a quem tenha sido 
aplicada uma punigdo que, por si ou sua equivaléncia, seja 
igual ou superior a 5 dias de detengdo, mas inferior a 10 dias 
da mesma pena. 

ARTIGO 52° 

Baixam imediatamente a 4. classe de comportamento os 
funciondrios e agentes de 3." classe a quem tenha sido 
aplicada uma punigdo que, por si ou sua equivaléncia, seja 
igual ou superior a 15 dias de detengdo e os de 2." classe 
quando Ihes seja imposta pena de 10 dias de detencdo, igual 
ou superior por equivaléncia. 

ARTIGO 53.° 

Os funcionarios ¢ agentes classificados na 3.4 classe de 
comportamento ascendem a 2.4 classe quando nos seis 

meses decorridas depois da Ultima classificacdo ndo Ihes 
tenha sido imposta pena alguma. 

§ Unico: — Exceptuam-se desta disposicdo ¢ ascendem a 
2.7 classe de comportamento antes de decorrido aquele 

periodo os funciondrios ¢ agentes que tenham prestado 
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algum servicgo extraordindrio pelo qual tenham sido lou- 
_vados individualmente em ordem de servigo do Comando- 
-Geral. 

ARTIGO 547 

Os funcionérios ¢ agentes que, nos termos do artigo 52.", 
tenham sido classificados na 4." classe de comportamento 
ascendem a 3.‘ classe quando, decorridos seis meses depois 
da Ultima classificagiéo nao lhes tenham sido impostas 
punigGes que, por si ou sua equivaléncia, sejam iguais ou 
superiores a trés dias de detengdo. 

ARTIGO 55. 

Os funciondrios e agentes que, nos termos dos arti- 
gos 50.° a 52.°, baixarem de classe ascendem A classe 

imediatamente superior decorridos seis meses, a contar da 

data em que baixaram, se satisfizerem as condigdes dos dois 
artigos anteriores. 56 podem ascender novamente na 
classificagao feita nos termos do artigo seguinte. 

§ Unico: — Ascendem imediatamente a 2. classe de 
comportamento os funciondérios e agentes cujos registos 
disciplinares tenham sido cancelados por efeito de amnistia. 

ARTIGO 56.* 

_ Nos primeiros 15 dias de Janeiro e Julho sdo organizados, 
com referéncia a 31 de Dezembro e 30 de Julho, mapas 
demonstrativos da classificagéo de comportamento de todo o 
pessoal, os quais sao afixados nos respectivos comandos ou 
servicos. Os interessados, no prazo de trés dias, podem 
apresentar as suas reclamacGes perante o Comandante-Geral, 
que as decide ¢ manda publicar.a classificagdo detinitiva em 
ordem de servigo. 

ARTIGO 57 

As condigdes de exemplar ou 1." classe de comportamento 
exigidas pelos regulamentos de promogdes em vigor passam 
a corresponder, respectivamente, as 1.4 e 2.4 classes de 
comportamento estabelecidas por este Regulamento. 

CAPITULO IV 
Da Competéncia Disciplinar 

ARTIGG 58,* 

Qualquer graduado pode admoestar ou elogiar um inferior 
por actos por este praticados que nao devam ser punidos 
nem recompensados nos termos deste Regulamento. 

§ 1.5 — A admoestagao € verbal, dada sempre em 
particular, nfo € publicada nem averbada e nao produz 
quaisquer efeitos. 

§ 2.°.— Nenhum funcionério, seja qual for a sua 
graduacao, pode admoestar ou elogiar qualquer infractor na 
presenca de um superior seu sem previamente lhe pedir 
autorizacio. 

ARTIGO 59° 

A competéncia disciplinar, quer para a imposigao de 
penas, quer para concessao de.recompensas, pertence aos 
supetiores hierarquicos, de harmonia com os quadros anexos 
a este regulamento.



704 

§ 1.8 — A competéncia disciplinar dos superiores 

envolve sempre a dos inferiores hierérquicos. 

§ 2.9 — As penas de despromogio e de demissao sé 

podem ser aplicadas pelo Comandante-Geral. 

§ 3.2 — O funciondrio que em virtude de quaisquer 

circunstAncias assumir o Comando ou a Chefia ou exercer 0 

catgo pertencente a outro de categoria superior, tem 

enquanto durar aquela situagdo, a competéncia disciplinar 

correspondente. 

§ 4.2 — O Comandante-Geral pode, para solenizar 

qualquer feriado nacional, facto notével ou data hist6rica, 

determinar o néo cumprimento total ou parcial.das penas 

impostas por si ou pelos seus subordinados por falta 

cometidas até ao dia em que esta determinagéo for publicada 

em ordem de servigo. \ 

ARTIGO 60." 

O superior que tenha de recompensar ou punir um 

inferior por acto a que julgue corresponder recompensa Ou 

pena superior 4 sua competéncia participa o facto por escrito 

ao superior imediato, o qual pode recompensar ou punir ou 

ordenar que o participante use da sua competéncia. 

ARTIGO 61." 

Os funciondrios e agentes da Policia Nacional que 

tenham presenciado ou oficialmente tenham conhecimento 

de factos merecedores de recompensa ou faltas praticadas por 

pessoal que nao thes esteja directamente subordinado, devem 

participar o facto superiormente. 

§ Unico: — As participagdes devem ser remetidas, em 

confidencial, ao superior hierarquico competente para 

proceder ou mandar proceder as averiguagoes. 

ARTIGO 622 

O superior pode intimar ordem de priséo ou de detengao 

aos inferiores, quando assim exigirem as conveniéncias de 

servigo e da disciplina, dando imediato conhecimento da 

decisdo tomada ao Comando de que depende o infractor. 

§ Unico: — O superior que tiver de usar de meios 

extraordindrios para manter a disciplina participa logo, por 

escrito e pelas vias competentes, ao Comando de que 

dependa os factos praticados pelo inferior ¢ os meios que 

empregou para a Sua repressao. 

ARTIGO 63. 

O superior pode determinar a qualquer subordinado que 

dentro da sua competéncia, puna ou recompense actos disso 

merecedores, mesmo que nao tenham sido por si verificados. 

ARTIGO 64.# 

oO O superior que usar da 

comunica por escrito, ao Comando de que depende, a pena 

aplicada, para os efeitos do artigo 66." deste Regulamento. 

A publicagéo em ordem de servigo dispensa qualquer outra 

comunicacgao. 
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ARTIGO 65.° 

O funciondrio ou agente que praticar qualquer acto pelo 

qual deve ser recompensado ou punido, sé-lo-4 sempre pelo 

Comandante ou chefe de servigo de que dependia, mesmo 

que nao se encontre sob as suas ordens. 

§ Unico: — Nos casos em que o funciondrio ou agente 

pertenca a outro Comando ou servigo, a entidade que 

recontpensar ou punir dé imediato conhecimento da sua 

decisdo ao respective Comando ou chefta. 

ARTIGO 66.° 

O Comandante-Geral, os 2.°s Comandantes-Gerais, 0s 

chefes dos érgdos centrais, os Comandantes Provinciais ¢ 

Municipais, podem atenuar, agravar ou substituir as penas 
impostas pelos seus subordinados e alterar ou anular as 

recompensas concedidas ou propostas por estes, quando 

reconhegam a conveniéncia disciplinar de usar dessa 

faculdade. 
CAPITULO V 

Do Processo Disciptinar 

SECGAO | 
Disposigoes Fundamentais 

ARTIGO 67.8 

As penas de admoestagio, ronda, patrulhas, guardas e€ 

piquetes podem ser aplicadas sem dependéncia de processo 

disciplinar, mas com audiéncia do infractor, de viva voz ou 

por escrito. 
ARTIGO 68." 

As penas de prisiio e mais graves sé sfo aplicadas 

mediante processo disciplinar salvo o disposto no arti- 

go 76.°. 

§ Unico: — S4o competentes para instaurar ou mandar 

instaurar processo disciplinar contra os respectivos 

subordinados todos os oficiais e agentes que exergam 

fungdes de Comando ou de direcgao. 

ARTIGO 69,2 

O processo disciplinar é sempre sumaria, ndo depende de 

formalidades especiais e deve ser conduzido de modo a levar 

ao rapido apuramento da verdade, empregando-se todos os 

meios necessérios para a sua pronta conclus4o ¢ 

dispensando-se tudo que for indtil, impertinente ou 

dilatério. 
ARTIGO 70.° 

O processo disciplinar € sempre de natureza confidencial, 

seja qual for a fase em que se encontre salvo para 0 arguido, 

que pode consultd-lo nos termos dos § § 1.° e 2.° do arti- 

go 72.°. mo 

§ Unico: — S6 é permitida a passagem de certiddes de 

pecas do processo disciplinar quando requeridas pelos. - 

jnteressados, unicamente destinadas 4 defesa dos seus 

legitimos interesses sendo sempre proibida, sob pena de - 

desobediéncia, a sua publicagao.
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ARTIGO 71.8 

O processo disciplinar, desde que nao resulte de 
observagao directa dos factos puniveis pelos superiores com 
competéncia para aplicacdo das respectivas penas, sé pode 
ter como fundamento participagdo ou queixa devidamente 
testemunhada ou despacho exarado em pracesso de 
averiguacdes. 

§ Unico: — Exceptuam-se as faltas verificadas pelos 
Superiores hierdrquicos no exercicio das suas fungdes em 
relagdéo as quais é dispensada a indicagaéo de testemunhas 
sempre que nao seja possivel obté-las. 

ARTIGO 72.4 

O processo disciplinar é instruédo por um oficial ou 
agente de policia de categoria superior a do arguido ou mais 
antigo na categoria, servindo de secretdrio ou escrivao, 
sempre que possivel, um funciondrio ou agente de categoria 
ndo inferior a do arguido e compreende: 

@) queixa, participagdo ou documento que motivou a 
instrucdo; 

6) documentos e diligéncias de prova necess4rias para o 
esclarecimente dos factos; 

Cc) acusagdo deduzida contra o arguido das faltas dadas 
como provadas, as quais sao articuladas com a 
possivel e necessdria discriminagdo, com referéncia 
aos preceitos legais infringidos. Da acusagdo extrai- 
se cépia, a qual é imediatamente entregue ou 
remetida pelo correio, conforme for mais rapido, 
marcando-se ao arguido um prazo entre cinco e 
quinze dias para apresentar a sua defesa escrita; 

d) defesa escrita, com os respectivos documentos, a qual 
deve sempre ser assinada pelo arguido, ou pelo seu 
procurador, quando se verifique a hipdtese do § 2.° 
deste artigo; 

e) diligéncia de prova respeitante a defesa; 
f) nota de assentos do arguido; 
&) relatério final do instrutor, a elaborar no prazo de 10 

dias, depois de finda a instrugdo; 
h) despacho, no prazo de 5 dias, do comando ou chefia 

do servigo a que pertencer o arguido, que exerce a 
sua competéncia disciplinar, ou ndo a tendo, remete 
0 processo a entidade competente. 

§ 1.° — Durante o prazo para a apresentagao da defesa 
pode o arguido consultar 0 processo, o qual, porém, nunca 
Ihe € confiado. Se o arguido se encontrar em localidade 
diferente daquela onde correr 0 processo € este remetido com 
cépia dos artigos de acusacdo, ao comando ou reparticao 
mais préxima, para af se fazer a notificagao e a consulta. 

§ 2.2 — O processo disciplinar nao admite qualquer 
forma de representagdo, excepto nos casos de incapacidade do 
arguido por anomalia mental! ou fisica ou por motivo de 
doenga comprovada, nado havendo defensor escoihido, o chefe 
competente ou instrutor, deve nomear um oficial como 
defensor oficioso. 

§ 3.° — No relatério referido na alfnea &) do corpo do 
artigo, deve o instrutor: 
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1. Apreciar com justiga a prova produzida e indicar as 
faltas que considerar provadas, mencionando os preceitos 
legais infringidos e as circunsténcias atenuantes e 
agravantes, com especificagao dos respectivos nuimeros. 

2. Propor que o processo se arquive, quando nao houver 
fundamento para a punicéo ou a pena proporcicnada as 
faltas, tendo em consideracgdéo a natureza das mesmas, 
circunstaéncias que as acompanharam, motivos que Ihe deram 
origem, comportamento anterior e tempo de servigo, o grau 
de inteligéncia, o cardcter e o conhecimento mais ou menos 
perfeito que o arguido deve ter dos deveres e das regras de 
disciplina. 

§ 4.° — A entidade que exercer a acg4o disciplinar 
aprecia os pontos referidas no pardgrafo anterior, 
fundamentando as partes em que discorde do relatério. A 
mesma entidade pode ordenar, antes da decisdo final, a 
realizagdéo de quaisquer diligéncias, dentro do prazo que 
marcar, quando entender que a instrugo ndo esté ainda 
perfeita. 

3 5." — Os processos sio conservados pela entidade que 
exerceu a acgao disciplinar durante os prazos de reclamagdo 
ou recurso e findos estes, enviados ao Comando-Geral, pela 
via hierarquica. 

§ 6.° — Toda a correspondéncia referente a acusagao ou 
com ela relacionada, com exclusdo das cépias da 
correspondéncia expedida, € integrada no processo, pela sua 
ordem cronoldégica, mediante termos de juntada, a lavrar na 
altura propria. 

§ 7.° — Pela acusagio e pela defesa nao podem ser dadas 
mais de trés testemunhas por cada facto. Excepectuam-se os 
casos devidamente justificados, em que sejam indispensdveis 
mais para melhor esclarecimento. 

ARTIGO 73.° 

O procedimento disciplinar é independente do procedimento 
criminal no que respeita a aplicacao das penas disciplinares. 

$ 1.°,— Sempre que em processo disciplinar se apure a 
exist€ncia de infracgéo que a face da lei penal seja também 
punivel, devem extrair-se as certidées necessérias que séo 
remetidas a entidade competente para mandar proceder a 
corpo de delito. 

§ 2.° — Sempre que em auto do corpo de delito se 
verifique a inexisténcia de responsabilidade criminal mas 
houver motivo para procedimento disciplinar s4o aqueles 
remetidos a autoridade competente para procedimento, 

ARTIGO 74° 

O funciondrio ou agente arguido em processo discipiinar 
pode, se for oficial general ou superior, sob Proposta do 
instrutor e por despacho do Comandante-Geral ser 
preventivamente suspenso de fungdes sem vencimento ou 
com parte dele até 50%. 

Nos demais casos, a determinagdo das medidas preventivas 
¢ da competéncia do superior hierdrquico que ordenou a. 
instauracdo do processo, mediante proposta fundamentada do : 
instrutor,
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§ 1.°-— A suspens4o ou a prisio preventiva nio podem 
durar mais de 30 dias, salva casos especiais devidamente 
justificados, em que a suspensdo pode ser prorrogada até 90 
dias, por despacho de quem a tiver ordenado. 

§ 2.°—- Findo o prazo previsto no pardgrafo anterior, se 
0 processo n4o tiver sido julgado, ou a instrucdo ndo estiver 
completa, pode o funciondrio continuar suspenso 
preventimamente ou desempenhar servigos compativeis com 
a 5ua situacdo, mas, em qualquer dos casos, é abonado dos 
seus vencimentos normais até decisao final. 

§ 3.° — Durante a prisdo preventiva é o funciondrio ou 
agente abonado dos vencimentos que Ihe competiriam no 
cumprimento da pena de prisdo disciplinar. 

§ 4.°— A perda de vencimentos resultante das situagdes 
previstas no corpo do artigo € totalmente reparada se o 
funcion4rio ou agente for absolvido; sendo demitido, ndo ha 
reparagao de vencimentos. 

ARTIGO 75." 

A falta de audiéncia do arguido constitui a nica nulidade 
insuprivel em processo disciplinar, salvo se, entregue a nota 
de culpa, ndo responder 4 mesma no prazo estabelecido. 

§ 1.°— A nulidade a que se refere o corpo deste artigo 
nao necessita de estrictamente ser invocada pelo interessado, 
podendo o G6rg4o a que competir a decisio conhecer dela e 
declaré-la oficiosamente. 

§ 2." A audiéncia que se refere o presente artigo diz 
respeito a fase de defesa (actividade contraditdria) e nao 4 
fase da inquisigao (actividade instrutéria), 

§ 3.° — Sempre que haja varios processos disciplinares 
pendentes contra o mesmo arguido, deve fazer-se a 
apensagao de todos ao mais antigo, para apreciacdo 
conjunta. 

ARTIGO 76.* 

As infracgdes de disciplina que sejam directamente 

presenciadas por um oficial em servico na Policia Nacional, 
com competéncia disciplinar sobre o infractor e dentro dela, 
podem ser punidas por si, mediante simples audiéncia 
daquele, de viva voz ou por escrito. 

§ Unico: — Se o oficial nao tiver competéncia 
disciplinar para punir o infractor, pode a correspondente 
participagao ser atendida pela entidade competente, sem 
dependéncia de averiguacGes ou testemunho exterior. 

ARTIGO 778 

O superior que use da sua competéncia disciplinar nos 
casos do artigo anterior e seu § Unico deve: 

1. Ouvir o infractor, de viva voz ou por escrito ou 
manda-lo ouvir por um oficial, ou na falta deste por um 
agente de Policia de categoria nao inferior a do infractor, 
acerca da falta cometida ¢ dos motivos que ihe deram causa, 
do que é apresentado sempre relatério. 

2. Descrever de forma sumiria, a falta ou faltas 
cometidas e aplicar a punigho proporcionada nos termos, 

respectivamente, dos n.°s. 1 e 2 do § 3.° do artigo 72." deste 
Regulamento. 

~ ARTIGO 78.8 

O participante de uma infracgiio disciplinar deve procurar 
esclarecer-se previamente acerca dos pormenores que a 
caracterizaram e relaté-la com toda a verdade, sem paixio e 
ressentimento. 

ARTIGO 79." 

O direito de exigir responsabilidade disciplinar em que 
qualquer funciondério ou agente haja incorrido prescreve 
passados trés anos sobre a data em que a falta tiver sido 
cometida, salvo o disposto no pardgrafo seguinte. 

§ Unico: — Se o facto classiticado de infraccdo disciplinar 
for também considerado infracgdo penal, aplicam-se ao 
procedimento disciplinar os prazos estabelecidos pelo 
Cédigo Penal. 

SECCAO I] 
Reclamagées, recursos ¢ queixas 

ARTIGO 80." 

O funciondrio ou agente que considerar injusta a pena 
disciplinar que lhe tiver sido imposta pode reclamar ou 
recorrer dela nas seguintes casos: 

1. Quando entenda nao haver cometido a falta. 
2. Quando o superior tenha usado de competéncia 

disciplinar que the ndo é conferida por este Regulamento, 
3. Quando entenda que o facto que the é imputado nao é 

punivel por este Regulamento. 
4. Quando a pena aplicada no corresponder a infracgao 

cometida, 

5. Quando a descrigdo da infracgdo ou a redaccdo da 
punigdo nao corresponderem a falta cometida. 

6. Quando nado tiver feito uso do direito a defesa nos 
termos do § Unico do artigo 70.” deste Regulamento, 

ARTIGO 81. | 

A reclamagao deve ser singular e dirigida por escrito, em 
termos respeilosos, ao superior que impés a pena, dentro do 
prazo de 5 dias, a contar da data em que o infractor foi 
notificado da punigéo ou tomou conhecimento da ordem de 
servico que a publicou. 

ARTIGO &2¥ 

Da decisio das reclamagdes cabe recurso para o 
Comandante-Geral, que resolve em difinitivo. 

Das decisdes deste em |. instincia cabe rectirso para o 
Ministro do Interior cuja decisdo nfo & passivel de 
impugnagao, nos termos do disposto na alinea 6) do n.¥ | 
do artigo 8.° da Lei n.¥ 2/94, de 14 de Janeiro. 

§ 1." — Salvo o caso referido na parte final do corpo do 
artigo, OS recursos s4o interpostos, no prazo de 15 dias, a 
contar da data em que o infractor foi notificado da decisdo ou 
daquela em que tomou conhecimenta da ordem de servigo
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que a publicou, por meio de requerimento em que se 

expdem todos os fundamentos e que é acompanhado des 

elementos de provas existentes. 

§ 2.7 — Das penas de despromogao e demissdo havera 

recurso para o Ministro do Interior. — : 

§ 3° — O recorrente ou quem legitimamente o 
represente, nos termos do § 2.° do artigo 72.°, tem direito a 

consultar o processo nas condigdes previstas no § 1.° do 
mesmo artigo. 

ARTIGO 83." 

O superior tem por dever atender, como for de justiga, as 
reclamagées que lhe forem feitas ou dar seguimento, no 
prazo maximo de 10 dias, aos recursos que devem ser 

resolvidos por autoridade superior, ouvindo o reclamante e — 
fazendo ou mandando fazer todas as diligéncias necessdrias 

. ' 

para o esclarecimento da verdade. 

§ 1.2 — O averiguante procede as diligéncias que julgar 
convenientes, concluindo sempre por apresentar um 
relatéria com o seu parecer acerca do fundamento da 

reclamagao ou do recurso. 

§ 2.° — Quando manifestamente se reconhega que nao 

houve fundamento para a reclamagéo ou recurso ou se 
mostre que houve propésito malicioso da parte do 

reclamante ou do recorrente na sua apresentagao, o 

funcion4rio ou agente que tiver recorrido aqueles meios é 

punido disciplinarmente, cabendo a inictativa para esse 

efeito as autoridades a quem forem dirigidas as reclamag6ées 
Ou OS TECUTSOS. 

ARTIGO 84." 

Se do processo resultar que a injustiga da punigdo ou do 
indeferimento da reclamagao tiveram origem na inexactidao 
intencional ou culposa de informagdes ou declaragdes, deve 

proceder-se disciplinarmente contra o autor das mesmas, 
sem prejuizo da responsabilidade criminal que possa ser 
exigida. 

ARTIGO 85.2 

E admitida a reviséo dos processos disciplinares quando 

se verifiquem circunstancias ou meios de prova susceptiveis 
de demonstrar a inexisténcia dos factos que decisivamente 
influiram na condenag4o e que nfo pudessem ter sido 
utilizados pelo arguido na defesa ou no recurso. . 

§1.°—A reviséo deve ser solicitada no prazo de 
90 dias, a partir do conhecimento das circustancias ou dos 
meios de prova a que se refere o corpo do artigo, 

§ 2.° — O processo de reviséo segue os tramites do 
processo disciplinar. 

§ 3.° — Para a interposigdo do pedido de revisaéo, pode o 
interessado consultar o processo nos termos do § 1.° do 
artigo 72.° deste Regulamento, 

§ 4.2 — Na decisao final do processo de reviséo pode 
anular-se, manter-se ou reformar-se a pena primitivamente 

imposta. 

§ 5.° — A revisao do processo disciplinar néo suspende 
© cumprimento da pena que tenha sido aplicada, mas, se a 
revisdo for julgada procedente, no todo ou em parte, 0 
funcionério ou agente é indemnizado do vencimento que 
houver perdido ou do tempo que Ihe tenha sido descontado. 

707 

ARTIGO 86." 

A todo o funciondrio ou agente assiste o direito de 

queixa contra o superior, quando por este for praticado 

qualquer acto de que resulte para o queixeso lesdo de direitos 

prescritos nas leis e regulamentos. 

§ Unico: — A queixa é independente de autorizacio mas 

antecedida pela comunicagdo do queixoso aquele de quem 

tenha de se queixar e é singular, feita por escrito, em termos 
Tespeitosos, no prazo de 72 horas e entregue ou enviada ao 
Comandante ou chefe de servigo sob cujas ordens o acusado 
servir. Das decisdes cabe recurso, nos termos do artigo 82.° 
deste Regulamento. 

SECCAO III 
Conselho de Disciplina 

ARTIGO 87,9 

Junto do Comando-Geral da Policia Nacional deve existir 

um Conselho de Disciplina como 6rgéo consultivo, consti- 
tuido por 5 membros da Polfcia Nacional a nomear anual- 
mente pelo Comandante-Geral. 

§ 1.2 — Do Conselho fazem parte, pelo menos, 4 ofi- 
ciais superiores e um oficial general, de preferéncia do 

activo e que serve de presidente. 

§ 2." — Sempre que necessdrio pode, junto do Conselho 
de Disciptina, haver um acessor jurfdico indicado ad-hoc, 
para prestar assisténcia técnica, de preferéncia membro da 
Policia Nacional podendo assistir as sessées, mas sem voto. 

§ 3.° — O Conselho de Disciplina dispée de um 
secretdrio, oficial superior do activo, nomeado anualmente 

pelo Comandante-Geral e do pessoal que for julgado neces- 
sdrio sem direito a voto. 

§ 4.2 — Os componentes do Conselho de Disciplina sfo 
substitufdos nas suas faltas e impedimentos por oficiais de 

preteréncia de categorias iguais as indicadas no § 1. 

§ 5.2 — Nos Comandos Provinciais onde nao seja 

possfvel dar ao Conselho de Disciplina a constituigdo 
prevista no corpo do artigo podem os respectivos 

Comandantes-Provinciais nomear, anualmente, dois Oficiais 

Superiores, sendo o mais graduado Presidente ¢ trés Oficiais 

Subalternos. 

ARTIGO 88." 

O Conselho de Disciplina € convocado pelo Comandante 
Geral ou pelo respectivo Presidente, sempre que necessério. 

§ Unico: — O Conselho ndo pode funcionar com menos 

de quatro membros e as suas deliberagdes so tomadas por 
maioria de votos, dispondo o seu Presidente de voto de 

qualidade nos casos de empate. 

ARTIGO 89.° 

Ao Conselho de Disciplina compete: 

a) assistir o Comandante-Geral em todas as matérias de 
natureza disciplinar que por este forem submetidas & 
sua consideragao;
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b) dar parecer sobre o comportamento de funciondrios e 

agentes da Policia Nacional quando, através do 

processo disciptinar, se verifique poder haver lugar a 
aplicagio das penas de despromogio e demiss4o; 

¢) instruir processos disciplinares em que estejam 

envolvidos Oficiais Generais, Oficiais Superiores e 

membros do Conselho Consultivo; 

d) apreciar os processos disciplinares, as reclamacgGes ou 

recursos em que o Comandante+Geral entenda dever 

ouvi-lo: 

€) apreciar os autos de corpo de delito que Ihe forem 

presentes sobre a conveniéncia de os presumiveis 

delinquentes aguardarem julgamento em qualquer das 

seguintes situagdes: 

1. Serviga efectivo no comundo aque pertencerem ou 
nalanar otra 
ual ATMA, a qi AT MAAT 

2. Prisaéo preventiva nas condigdes do § 3.° do arti- 
go 74.° deste Regulamento. 

3. Suspensio do exercicio e vencimentos ou sé de 

exercicio nas condicGes dos § § 1." e 2.° do artigo 74." deste 

Regulamento: 

2m 
Mean 

f 

f) dar parecer sobre os assuntos relativos a promogées ou 

informagdes que pelo Comandante-Geral forem 
submetidos a sua apreciagio; 

_ 8) tomar conhecimento das sentengas condenatdrias 

proferidas pelos Tribunais contra elementos da 

Policia Nacional, dando parecer e propor accao 

disciplinar contra os mesmos, quandy for caso disso; 

ft) dar parecer sobre os processos de acidentes de 

trabalho. 
ARTIGO 90" 

t 

As actas das sessdes do Conselhé de Disciplina sido 

lavradas em [ivro proprio, com termos de abertura e 

encemaimeiita assinados pelo Comandante-Geral. 

§ Unico: — Das actas devem constar, na integra, todos 

os factos que ocorrem. no decurso das sessdes e sao lavradas 

pelo secretdrio e assinadas por todos os membros do 

Conselho. 
CAPITULO VI 

Disposicgées Finais 

ARTIGO 91° 

A competéncia para a concessao de recompensas ou para 

a imposigao de penas ao pessoal destacado noutros servigos, 

pertence aos respectivos superiores hierdrquicos da Policia 

Nacional! pela forma estabelecida neste Regualmento. 

ARTIGO 92." 

Sao aplicdveis aos agentes da Policia Nacional as 

disposigGes da Lei dos Crimes Militares. 

ARTIGO 93." 

Sempre que da analise do processo se poder ter a certeza 

de que 4 infracgao criminal daf resultante é aplicdvel uma 

pena maior, dever-se-4 arbitrar imediatamente ao infiactor a 

sangdo disciplinar correspondente independentemente da 

deciséo posterior do Tribunal. 

§ Unico: — Se o arguido for absolvido, o processo 

disciplinar deve prosseguir o seu curso normal. 

ARTIGO 94° 

Os agentes de policia que, por auséncia ilegitima, sejam 

abrangidos pelas disposigées legais relativas 4 desergao, 
ficam sujeitos 4 jurisdigao dos Triburtais Militares, mas 
apends Se lhes remetendo os processos nos quais o 

Conselho de Disciplina verifique o intuito de desergio. 

ARTIGO 95. 

A auséncia ilegitima comega a contar-se Jogo que 

decorram 24 horas a partir do inicio do primeiro servigo a 
que o agente tenha faltado. 

ARTIGG 964 

Nos casos de auséncia ilegilima por perfodo inferior ao 

necessdrio para constituir desergdo e naqueles em que se 

decida pelo nao envio do processo ao Tribunal Militar, nos 
termos da parte final do artigo 94.° deste regulamento, sio 
os factos punidos nos seguintes termos, salvo se for 

justificada: 

@) quatro dias de prisdo por cada dia de auséncia quando o 

infractor se ausentar estando ou ndo no desempenho 
de servigo para que tenha sido nomeuado, ou ainda 
quando, sem motivo justificado, tiver alterado o 

itinerério e deixe de se apresentar no ponto do 
destino dentro do prazo previsto; 

b) trés dias de prisio por cada dia de auséncia quando o 

infractor se ausentar sem estar de servigo ou para ele 

nomeado ou quando a auséncia se seguir A licenga ou 

dispensa legalmente concedida,; 

c) no caso da auséncia nao atingir um periode completo 

de 24 horas, a pena a impdér é de ronda. puarda, 

patrulha ou piquete. 

§ 1.°— Nos casos em que a auséncia ilegitima venha a 
ser justificada, ndo se aplicardéo as penas previstas nas 
alineas anteriores. 

§ 2.° — O tempo de auséncia ilegitima é descontado na 
tempo de servico efectivo. 

ARTIGO 97," 

Nao € admissivel a delegacdo de poderes para efeitos de 
aplicagao das penas de despromogéo e demissiio. 

ARTIGO 98," 

Aos agentes instruendos é aplicdvel o regulamento dos 
Centros de [nstrugdo. 

ARTIGO 99.8 

Podem ser reconduzidos su nomeados os funciondrios e¢ 

agentes que, tendo ultrapassado a 3. classe de compor- 
tamento, meregam parecer fuvor4vel do Conselho de Disci- 
plina. 

QO Primeiro Ministro, Fernando José de Franca Dias 

Van-Dunem. | 

O Presidente da Reptblica, Jost Epuarpo pos Santos.
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QUADRO | 
Competéncias a que se refere o artigo 59,° 

  

  

    Penas disclplinares Comdt.-Geral 2.¢ Cumdl.-Gere! Director Naclona Cc Adj. Comdi | Comdt. Chefe ¢ equiparado Prev, P Toy, Mune, de esquadra 

1, Para Of. Generais: 

Repreensdo Simples 

Repreensdo Registada 

Multa 

Demissao 

2. Para Of. Superiores: 

Repreensio Simples 

Repreensdo Registaca 

Prisdo disciplinar 

4. Para Of. Subatternos: 

, epreensdo Simptes 

nsio Registada 

  

ulta 

disciplinar 

mocao 

  

+ Tem compeiéncia. 
As cifras apresentadas correspondem o limite maximo a aplicar. 

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

QUADRO IT 

Competéncias a que se refere o artigo 59° 
Penas disciplina G * Directur Nactonal ' Comat. . 

enas disclplinares Comdl.-Geral 2? Comd-Gerat t equiparade Comat. Adj, Comat Munte, de Coete 

4, Para Sargentoy: 

Repreensao Simples + + + * + t + 
Repreensao Repistada + + + + + + + 

>. Multa 20d. 10d. 8d. 6a, 3a. od. Id. 
Rondas, guardas, piquetes 

até 5/més * + * t + * + Detengao 
20d. Sa. t Sd. (Sd. 10d. Sd, ad. Prisao disciplinar 30d. 25d. 20M. 25d. 20d. 10d, Sd. 

Despromucao + + + ; 

Demissao + 

5. Para Agentes: 

Repreensdo Simples + + + + + + + 
Repreensao Repistada + + + + + + + 
Multa 20d. 15d. 10d. Gd. 5d. 3d. 3d. Patruthas, guardas, piquetes 

até S/més’ + + + + + + + Detengao 25d. 20d. 15d. 15d. 10d. Sd. 3d. 
Prisdo disciplinar 4$u. 40d. 35d, 0d, 25d, 20d. 10d. 
Demissao + 

6 — Para 9 pessoal civil, incluindo iécnicos médios ¢ demats trabalhadores: 
Regime disciplinar dos trabalhadores numeados ¢ demais legislagau disciplinar em vigor.       + Tem competéncia 

As ciftas apresentadas correspondem o limite maximo a aplicar.
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QUADRO Il . 

Competéncias a que se refere o artigo 59.° 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

I, Para Of. Generais: 

Elogio + + + + + 

Louver + + + + + 

Licenga de prémio 15d. 10d. . 6d. 6d. 5d. 

Promogio por distingado + . -— - - 

2. Para Of. Superiores: 

Elogio . + ‘ * + + + 

Louvor + + + + + 

Licenga de prémio 20d. 10d. 8d, 8d. 5d. 

Promogio por distingac + + . - . 

i 
3. Para Of Subalternos: 

Elogio + + + + + 

Louvor + + + + . ¢ 

Licenga de prémio 20d. 10d. 8d. 8d. 3d. 

Promog&o por distingdo + . ° . : . 

4. Para Sargentos: 

Elogio + + + + + 

Louvor . , + + + + + 

Licenga de prémio 20d. 10d. 8d, Bd. Sd. 

Promogao por distingao + . - . . 

5. Para Agentes: 

Elogio + + + + + 

Louvot + + + + + 

Licenga de prémio 20d. 10d. Ad. ad. Sd. 

Promogio por distitigao * . - . . 
  

+ Tem competéncia, ; 
Nota: As demais hierarquias nao mencionadas propordo as penas e elogios. 

O Primeiro Ministro, Fernando José de Franca Dias Van-Diinem. 

O Presidente da Reptblica, José Enuarpo pos SANTOS. 
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