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ATOS D O PODER EXECUTIVO
(!) DECRETO N° 76.303 -- DE. 19 DE

SETEMBRO EE 1975
Dispõe sobre -a transposição e trans-

formação de empregos para Cate-
' porias Funcionais dos Grupos Arte-
sanato, , Serviços Auxiliares, Servi-
ços de Transporte Oficial e Portaria,
-Outaas Atividades de Nível Superior,
Serviçoà Jurídicos e Outras' Ativi-
dades . de Nível Médio, da 'Tabela-
Permanente -da Universidade Fe--
.deral do Parci, e- dd outras provi-
dências:

(*) DECRETO N° 76.304 — DE 19- DE
SETEMBRO DE 1975

•
Dispõe sabre a transposição e -trans-

formação de empregos pura Cate-
-gorjas Funcionais dos Grupos Ser-
tiços Auxiliares,. Outras- Atividades
de Nível  Superior, Outras Atividades

. de Ninei Médio -e Serviços de Trans-
porte -Oficial -e Portaria da Tabela

gpermanento do Inetituto Nacional
:de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais -e dai outras providências.

(*) DECRETO N° 76.305 — DE 19- Da
SETEMBRO DE-1975

:Dispõe sobre a transposição e- trans-
formação çzç cargos para Categbrias
Funcionais dos Grupos Outras -

 de Nível Superior Serviços
Auxiliares, -Outras Atividades de -Ni--
Dei Média e Serviços de. Transporte
Oficial é Portaria, do: Quadro Per-:
manente daUniversidade Federal-
do Espirito Santo e dá. (nitras pro-
vidências.

(*)• DECRETO Ná 76.319 — DE 19 DE
saráreao DE 1975

Dispõe áobre a transposição o trans-
fórmação de -cargos para Cate-
gorias Funcionais dos Grup3s Ar-
tesanato, Serviços Auxiliares, Da-.
traá Atividades .de Nível -Superior,
Outras Atividades de Nível Médio,
Serviços JuriclicóS o Serviços dé,
Transporte Oficial e Portaria do
Quadro Permanente da . Escola Pau-,
lista oe Medicina, e 44 outras .pro=
vidênéias.

DECRETO N9 76.320 — DE 22 DE
"SETEMBRO DE 1975

Dispõe sobre retificação as Quadro
dê -Pessoal c/a Federação das Esco-
las Federais Isoladas -do- Estado da
Guanabara, e da outras providên-
tias.
O Presidente da República,

usando da -atribuição .que lhe contepa--
o- -artigo 81, item III, da Constituição,.

(-a )	 da D. Pb.	 Os Decretos
estão publicados em

' Suplemento à presente edição.

e tendo em vista o disposto rio artigo
57, item IV, da Lei n9 4.881-A, de 6
de dezembro de 1965, o artigo 39 do

-Decreto-lei n9 2.028, de 21 de outubro
de 1969, e o que consta do Processo
r.9 7.207-68 do Departamento Admia
nistaativo do Serviço Milico; 	 •

DECRETA:	 -
Art. 19 Ficam alteradas á tabela

numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n9 71.893, de 13 de março
cie 1973, que aprovou o Quadro de PeS•
soai — Extinto, da Federação das Es-
colas Federais Isoladas do Estado da
Guanabara, para inclusão de um car-
go de Instrução de Ensino Superior,
código EC-504.19, do Quadro de Pes-
,soal — Parte Permanente, do- Minis-
tério da Educação e Cultura, ocupado
par Maria Meacedes Fernandes Da,
tra, reclassificado na de Professor As-
sistente, código- EC-503.20 peba artigo
'57; item IV, da Lei n9 4.881-A, de 6-
de dezembro de 1965.

Parágrafo Único. As vantagens fi-
nanaeiras decorrentes da realassifica-
ção a que se refere está artigo vigo-

-nal a partir de 19 dó janeiro dg 1966.
Art. 29 O cargo de Professor As-

sistente de que trata o ortiga 19 fi-
ca incluído no Quadro -  Pessoal —
Extinto, da Federação as-Escolas Fe-
derais Isoladas do Estada da Guana-
bara, a partir de 27 de outubro de•
1969, data da publicação do Decreto-
lei n9 1.028, de 21 de outubro do 1969.-

Art. 39 O órgão de Pessoal da Fe -
duração das Escolas Federais Isoladas
do Estado da Guanabara apostilara n
-titulo da servidora alcançaria per este
Decreto, observando o disposta no ar-
tigo 99 da Constituição. 	 •

Art. 49 A retificação de que trata
este Decreto não homologa situações
que, ern virtude de sindicancia Cu In-
quérito Administaativo, venham á ser
consideradas nulas, ilegais ou contra-
rias às normas administrativas vigen-
tes.

Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrario.

)3rasilia, 22 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.

ERNESTO GEMES,
Ney Braga

DECRETO N.° 16.321 — DE 22 DE
SETEMBRO DE 1975

Autoriza estrangeiros ci adquirirem
direitos sabre es terrenos que men-
ciona.
O Prealdente da República.,

usando da atribuição que lhe con-
fere o artigo 81, item III, da Cons-
tituição, e tendo em vista, o disposto

no artigo 205 do becreto-lei número
9.760, de 5 de setembro de 1946,

DECRETA:
Art. ia° Ficam autorizados:

a.) a adquirir o domínio útli:
I) Estevão Elgaid, também conhe-

cido por Chteoui Azia El Gayed,- de
nacionalidade síria, da fração ideal
de 1-70,96 do terrena nacional interior
situado na Rua Visconde de São
Lourenço n9 69, correspondente ao
apartamento 207, no Subdistrito
Vitória, Cidade de Salvador, Estado
da Bahia, conforme processo proto-
colizado no Ministério da Fazenda
sob o	 0585-137, de 1974;

2) Roger Wishaupt, de nacionalida-
de francesa, da terça parte da fração
Ideal de 1/9 do terreno de acrescidos
de marinha designado por Lote nú-
mero 12, da Quadra "AT" do Centro
de Abastecimento São Sebastião, si-
tuado no lado par da Avenida Bra-
sil, correspondente à sala 204, na Ci-
dade è Estado do Rio de janeiro,
conforme procesao protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o número
0768-45.813, de 1974;

TITULO
Disposições Gerais

• caairtdo Único
Principias gerais de disciplina

esfera- de ação
Art. I.° As disposições deste reg(0

laniento. abrangem os militares
Aeronáutica, da ativa, da reserva ré4
munerada e os reformados.

1.° As diaposições previstas nests
regulamento são também aplicável%
aos assemalhados, definidos no artI4
go 21 do Decreto-lei na• 1.001. de 21 cs
outubro de 1969, nos casos de guerra,
emergência, prontidão e manobras.

1,2.0 Para os cfeltoS disciplinares, ot
assemelhado -serão considerados

•

' 3) Roberto Filantes Cantarifio, de
nacionalidade espanhola, da fração
ideal de 68/1666 do terreno de mari-
nha e acrescidos situado na Avenida
Augusto Severo n.° 202, coraesponden-
-te à loja "A", na Cidade e Estadd
do RIO de Janeira, conforma processo
protocolizado no Ministério da Fa-
zenda sob o na 0768,3.61-1, de 1975;

4) Stanislas Felix de Grandolos
Me,sle, denacionalidade francesa, da
fração idaal .de 1/13 do terreno -de
-acrescidos de marinha situado na
Rua Iguatu n9 14, correspondente ao.
-apartamento 0-;01, na Praia Verme--
lha, Freguezia da Lagoa, -Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, uniforme
-processo protocotizado no Ministério
-da Fazenda sob o -n.a 0768,4.682,. de
1975;

5) Falta Geoag Klernm; de nado,-
naladade alemã, da • fração Iclaal da
5/180 do terreno da -marinha situado
na Avenida Atlântica, na 3.744 e Rua
Souza .Lima -na 16, correspondente- Re
.apartamento 301, na Cidade -e -Esta-
dca dó Rio de Janeiro, conforme, pro-
cesso protocolizado no Ministério -da -
Fazenda sob o n.° 0768-9.087, de
1975;

6) Kurt ilans Mauderer, de nacio-
nalidade alemã, da fraaãó ideal de
84/12.000- do terreno deonarinna atua-
do na Avenida Paateur na 214; corres-
pondente ao apartamento 1107, com.
direito a uina vaga na garagem, ua
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, -
conforme processo- protocolizado rio
Ministério da Fazenda sob o número
0768-15.884, de 1975;

5) á adquirir o direito preferen-
cial ao aforamento:

1Vliglionico Mi:abala e Maria Della
Michela, de nacionalidade italiana, de
terreno .da marinha e acrescidos si-
tuado na Rua Inhandui n.° 67, em
São -Cristóvão, Cidade e Estado de.
Rio de Janeiro, conforme processo

- protocolizado no Ministério ria Fa-
zenda sob o n.° 0768-30.275; de 1970: •

Att, 2.° Este Decreto entrará effi
vigor na data de sua publicação, rer
vogadas as disposições era contrá-
rio.
. Brasília, 22 de setembro de 10751

154.° da Independência e 87.° dk
República.

ERNESTO GIUSEL
Mdrio Henrique Simonsen

—
DECRETO N.° 76.322 — DE 22 Di

SETEMBRO DE 1975
Aprova o Regulamento Disciplinar 44

Aerondutica (RDAER)
O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe c.onf%.,
re o artigo 81, item III, da Constitliik
ção,

DECRETA:
- Art. 1.0 Fica aprovado o Regule,-
:mento Disciplinar da Aeronáutica qup
com apta baixa, assinado pelo Ministro
da Aeronáutica.

Art. 2.° Este Décretoceritrara em via •
gar 60 (sessenta) dias após sua
blicação, ficando revogados, nessa da.
ta, o Decreto n.° 11.665, de 17 de Oa
vereiro de 1943 e demais disposiçoes
em contrário.

Brasília, 22 dê setembro de 1971;
154.° da Independência e
República,

ERNESTO GEtSEL
J. Araripe 3facedc

REGULAMENTO DISCIPLINSI -t4t
AERONÁUTICA (R D AEln

1	 DOCUMENTO MANCHADO

 

1



12610 Torça-feira 23
	

DIÁRIO OFICIAL Saçâo	 Parto I)
	

Setembro de 1.975

ASSNATURAS

irlorãrlo da Red4ão
O Setor de Redação fumo

a. para atendimento do púl-,11,..
pa, dna 12 ás 18 12.0ra8.

Doa Originais
•Ami Repartições Públicas de-

agrarão entregar no Serviço de
Comunicações do Departamen-
to de ImPrensa Nacional, até
Da 17 horas, o expediente destia

publicação.
-- 05 originais para publlo

tração, devidamente autentica.
dos, deverão ser datilografada-a
Riretamente, em espaço dois, em
papei acetinado ou apergami.
libado, medindo ao infiximo
23 x 33 cria sem emendas ou
;amuras. Serão admitidas cópias
iam tinta preta e faidelével,
tritério do D.1.N,

— Os originais encaminha .
 publicação não atrão re.s.

eltuldos lis partes, ainda qua
São publicados.

Reclamações
As reclamações pertinentes

gaatéria xetribuida, nos cassa
kle erro ou omissão, deverão
aer forinuladas por escrito ao
Setor de Radação, até o quinto
Illa dtil subseqüente 4. publica-

ilimaurnções a Ruma:uns
&mesta ...ao alta se./o sC4 57;50
Aos	 	  C4 1134-

Rareiam	 '
Asa- tUM*1141**11"n***4. C4 I0,NI

"'siar-numa,.	 ,
Seisercre	 Cr, 43.00
Aos-	 C4 16.00

aritIrift

•r‘4,10.1n...4.11.8.4~ C4 1X00-

Assinaturas
aa.- As assinaturas para o

ter-lar serão anuais.
— As assinaturas vencidas

serão suspensas sem prévio
aMsa, .

— Para evitar interrupção
na remessa dos Órgãos oficiais,
• -renovação de assinatura' deva
ser solicitada com trinta (30)
dias de aptecedéncia.

— As assinaturas das Re-
partições Públicas serão anuais
e deverão ser renovadas até 31
de março.

— Os Suplementos M adi-
ções dos Órgãos oficiais ad
serão remetidos aos- assinantea
que solicitarem no ato da Deo
ainatura.

— Os pedidos de assinatu-
ras de Servidores devem sei
encaminhados com comprovais.
ta de sua situação funcional,

Remessa de Valores
A remessa de valores deveril

ser feita mediante Ordena, de
Pagamento, por cheque, através
do Banca do Brasil. a _favor

- do Tesoureiro do Departaioena
to de Imprensa Nacional, açora.

-panhada de esclarecimentos
qaanto à sua a cação. ,

DEPARTAMENTO DE IMPRE.NSA NACIONN,

EXPEDIENTe

otORTO4v-tianxi

ALSERTO DE 9RITTO PIKREIRA

"PÉ DA ~40 elipusioucAçaank
	

amei.* Ot, 6111.0/190

, DE ALMEIDA CARNEIRO
	

MARIA LUZIA DE MELO

0141R10 OF1Chekla
• leeçÂo t ee-ANT2

&aio destinado 'e ~meto doo isoe da adolodokaafie ar:rabada
0,14;tttes aas elidam da ritmada:Nato Ca tapamos ~mata

PORTE . aSEREO-

A uai contratado separedaluzatc çom e Delegacia Regam,/
(Empresa Basti/eira da Coercias c TeiNralos), m13resilla.

Narà-ERa AVULSO

O preço da número avulso Saara na ià/taan paafra da cada . exemplar,
O preço de exemplar atesada terá acrescido de Cr$ .0,50. , se do mugia
ano, e de Cr$: Q.SD por ema, te de anos anteriores.

corresprmdência com os oficiais e pra-
ças, toa/ando-s or base a equivalan-
ela das respectivas remunerações.

Art. 2,0 As ordens devem ser pron-
tamente executadas, dela cabendo in-
teira teaponsabilidade à autoridade
que as formular ou emitir.

Parágrafo único. Quando a ordem:
parecer obscura, compete ao subordi-
nado, no ato de receba-1a, solicitar
as eselatacinsentos que juigue necea-
rsarlos; quando importar responsabi-
lidade pessoal pára o executante po-
dará este pedi-la por escrito, cum-
prindo à autoridade 'atender,

Art. 3.0 O militar deve consideração,.
teapeito acatamento aos seus sapa-
tiaras hierárquicos.

Art. 4.0 As demon,strações de cor-
tesia: e Consideração, obrigatórias en-
tre os militares Aeronáutica, são
extensiva aos das outras Forças Ar-
Madaa, auxiliares e aos das estamgei-
tas.

Art. 5.* O militar que encontrar su-
bordinado hierárquico na prática de
-ato irregular deve adverti-lo; tratan-
do-se de transgressão, deve levar o fa-
to ao conhecimento da atitoridarla
competente; tratando-se de crime, de-
ve prenda-lo e enaminhaalo à autora
dada :competente. -

'Art. e? A punição a6 se torna ne-
cessária quando dela 'advém beneficio
para o punida, pela-aura reeducação, ou
para a Organização Militar a que per-
tence, pelo fortalecimento da d isalPH

--na e da justiça.
Art. 7.° Este Regulamento deverá fa-,

ter parte doe- programas de instrução
do pessoal militar da Aeronáutica,

TITULO TI
Transgressões disciplinara

arfamo
Pefinfolto e espeeificartto

Tramarei:4o disciplinar é.
Cada. ação ou omissão: contrária ao de-
ver militar, e corno tal .classificada
Doa tertnea do pimenta Regulamento..

Distingue-se do crime militar que é
ofensa mais grave a essa mesmo de-
ver, segundo o preceituado na, legisla-
çao penal militar. •

Art. Da No concurso de crime mili-
tar e transgressão disciplinar, ambos
de :riêntica naturaza, será aplicada
somente a pensai:0de relativa ao cri-
me.

Parágrafo único. A transgressão
-disciplinar será apreciada para afeito
de punição, quando da absolaialio

tejelatia da denúncia .da Justiça.
Art, 10. Sito transgressões disdipli-

narres, quando algo aonstialiaern cria
me;

1 — aproveitar-se de missões- de vôo
para realizar vôos de Caráter ZOA mili-
tar ou pessoal;

2 — utilizar-se, sem ordem, da ata-
ronave militar ou civil;

3 transportar, na aeronave que
:comanda, pessoal ou.. material sem
autorizaçao de autoridade campeira-
:te.

4 -- deixar da obaervar as regras de
tráfego aéreo;
. 5 -- deixar de cumpria' ou alterar,
'cem justo motivo, as determinações
:constantes da ordem de missão, ou
aualquer mitra daterminaga escrita

-ou verbal;
-- executar abas' a baixa altura,

'acrobáticos au ale instrução fora das
áreas para tal fira estabalecidas, ex-
acima:rido-se os autbrizados• por, autoria
rlade competente;

7 — fazer, ou permitir quê se faça,
a escrituração do relatório de voto com
dados que não correspondam com, a
realidade:

..,. deixar de cumprir ou do fazer
cumprir, quando issõ lhe; competir,
ataalquer prescrição regulamentar;

9 —	 pai' negligencia, de:cum-
prir ordem recebida:

10 — dahcar de comunicar ao supe-
rior á execução de ordem dele recebi-
da:

1/ — deixar de executar rietvio pa,
ta o qual tenha -sido escalado;

12 — deixa' r de participar, a. tempo,
à: autoridade a .que estiver imediata,
mente subordinaclea a impaseibiliagaie
de comparecer ao local de- trabalho,:
au a qualquer ata de serva» ou ins-
trução a que deva tomar parta :ou a-
nua deva assistir;

— retardar,. sem Pista, raotivo„ a
marcação de qualquer ordema

14 — permutar serviço asem a devi-
da autorização;

15 — declarar-se doente ou simular
doença para se -esquivar de qualquer
serviço- ou instrução;

10 — trabalhar mal,- -intencional-
mente ou por faitia de atenção- era
qualquer serviço- ou instrução;

la —ausentar-se„ sem- licença,- do-
:local dó serviço ou de outra qualquer.
:'em- que deva: encontrar-se .por.força de:
disposição legal ou ordem;:-

18:.  faltar ou chegar atrasado, sena
justa motivo, a qualquer ata, setviço

:cai instrução de que deva participar ou
a que aeva-asaistir;

19. — abandonar o serviço pára o
qual tenha' aido designado;

20: — deixar da durriprir punição le-
galmente imposta;: -

21 — dirigir-se ou referir-se a supe-
rior de modo desrespeitoso;

22: -- procurar desacreditar autoria
dada ou superior hierámulco,, ou coa-
cariar para assoe

— censurar atos de superior:
24 -a ofender moralmente: oit pro-

curai desacreditar outra pessoa atier
seja militar ou civil, ou concorrei pa-
ra isso;

25 -.-- deixar o militar, quer unifor-
mizado -quer trajando civilmente, de
cumprimentaa o superior quando unia
formizado, ou em traje civil desde-que
o conheça;

-26 — deixar,, o militar,. deliberada-
mente, de :corresponder ao cumpri-
mente :que: lhe- seja dirigida;

27 — deixar O oficial ou, aspirante,
g-oficial, quando: no- quartel,, de' apre-
sentar-se ao seu. Comandante
cumprimentá-lo,- de amado cota, .as
normas. deeads Organização;,

23, deixar, quando :sentado, de
oferecer o lugar a, superior ala. pê por
fana :de lugar,: eacato em- teatros, al-
ucinas, restaurantes oa casas : análagasi
berre como em transportes pagas;:

29, -- deixar- o oficial ou aspirante,
ia-oficial quando de serviço
de-Dia de se apresentar aegulairialitar-
mente a qualquer saperier qüe Mitrat
em sua Organizaçao, quando disad te»
nha

30 — retirar-te da presença- de sua
peitar sem a- devida- licença- ou ordein
para o fazer;

31 — entrar erri qualquer organiza-
cão militar :ou dela sair por-lugar nua
maa o para. Isso-destinado;

— entrar °ti sair o militar eniOrganização-. Milut jaus naro i&	 -teiú dar ciência ao comandante ou
Oficial de -Serviço ou aesPectiaos attaaaa.„5„..:
titutos;.	- 	 „

sa eatrar, sem perraiasão, em de..:pendência destinada a Moedor, itra	 '-onde este se ache, ou em. outra Imal
.M11.1a; entrada lhe: seja aorinikirsento
vedada;

34. --a desrespeitar; por palmeai ou
atos,. as Instituições,. cis religiões' ou cl

: costumes da- paia ~galra em; que ,Zse achar;
35 — d'esrespeltar auteridade

— desrespeitar isedida.s gerara -d0 -:cedera policial, -embaraçar saia exe-cução ou para Isso concorrer;
37 — representar contra o agperioz.

sem rinidstnento ou mera- oNervar 	 -prescrições regulamentares;
38 -a-. canumicar -a superiar More.cauto age ira repretientar Contra O

; marno e dalicar de: fitze-10;
39 — faltar, por açáp ou omissiO. -ao "

aaspeito _devido- aos Símbolos Nada;
Mias, Eatadnals„ Mtutitipaii, de nações
voigas óu deinstituiçõea inuitmen:

441	 tomar parte sem -átnorisigleN
em competições 'desportivas
da circulas diferentes;.
- 41. — masa da'vkolência.dmiaeseasaria
no ate de, efetuar Figo;

f. 
DOCUMENTO ILEGÍVEL I
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2 - São circunstâncias _atenuantes:

b)- xeleváncia -de serviços prestadas;

e) ocorrência ala tianagres.são para

ância.s-- 550 Clecunst agravantes:.

ma mesm

nea ou ,co-c) prática simultânexão-de

ou má-fé;
transgreas Ocorrência de	 eó colo=

ou de	
-ou pro-•

ridade hieIs) abuso de. auto	 rárquica

a- transgra
r causa a

o quan-

•

Parágrafo únicos -São Consideradas
també,m, transgressões disciplinares, as
AÇUS -ou ornissees não especificadas
rio Presente artigo -e não qualificadas
couro- crimas ,na.t leis penais militares,
contra -os Sírnix3los Nacionais; contra.
a honra e o pundonor individual
;lar; contra o- decoro da classe, contra
os preceitos aocials e as normas da mo--
vai; contra os principies de subordina-
ção regras e-- ordena da, serviço; esta--
ha/adidos nas leia ou regulamentos, ou
preaaritos por atitatidatie competente..

26 -- fazer, ou permitir que se raça,
-dentro de Organização Militar, rifas,
sorteios, coletas de dinheiro, etc.. sem
autorização do Comandante;

07 - ingressar, corno atleta, ern
equipe profissional-, sem autorização
do Comandante;

98 - -andar a praça armada, sem
ser eit serviço ou sem ter para isso or-
-dem escrita, a qual deverá ser exibida
quando solicitada;

- usar traje civil, quando as dia-
posições em vigor não o permitirem;

100 - concorrer, de qualeuer modo,
Para a prática de transgressão disci-
plinar.

82- - deixar -de ter -consigo do-
cumentos de identidade que o identifi-
miem;

- deixar de estar em dia com as-
-inspeções de saúde- obrigatórias;

84 - deixar de identificar-se, quan-
do solicitado -por quem de direito;

05 - recusar pagamento, fardamen-
to., -alimento e equipamento ou outros
artigos de eecebirriento obrigatório;

- ser descuidada, com objetos-
pereancentea á Fazenda Nacional;

87 -- dar, vendera empenhar ou tro-
car peças de uniforme ou equipamento
fornecidos pala Fazenda Nacional;

88 -- extraviar ou concorrer -para
-que se -extravie ou estrague qualquer -
objeto da; Fazenda Nacional ou do-
-aumento oficial, sob a sua responsabis
lidada;

89 - abrir, ou tardar abrir. mialquer
-dependência da Organização
fiara doe -horas. de expediente, desde
-que não seja o respectivo chata -ou -por
-necessidade -urgente de serviço;

'90 - introduzir 'bebidas alcoólicas,
.entorpecentes--ou- similares em Organi-
zação Militar, emm que para Isso este-
ja autorizado;

-91 - introduzir material' inflamável
eu explosivo em Organização
aseis ser em cumpririlehto de cedem;

92. - Introduzir armas ou lestru-
Mentos- -proibidas -em Organização Mi-
litar, ou deles estar de posse, sem au-
torização;

93 - conversar -com sentinela, vigia,:
plantão ouapreso -incomunicável:

- conversar ou fazer -ruído das--
necessário, por ocasião de manobra,
-exercício, reunião para qualquer /servi,'
ço ou apasso toque -de silêncio;

CO -dar toques,- fanar Sinais, 'içar
ou arriar a Bandeira Nacional ou in-
sígnias, sem ter ordem para isso;

CAPITAI.° ar •
Classificação e julgaMento

das transgressões .

Art. 11. As transgressões disciplina-
res são classificadas em graves, ma-
-dias , e leves - conforme a graduaçã,o
do dano que possam causar e, disci-
plina, ao -serviço ou à instrução.

Art. 12. A classificação das trans-
gressões -disciplinares, será, feita tena
do em vista a-Pessoa do ,transgressor e
o fato, este :apreciado em ,conjanto com
as -circunatânclas que o condiciona-
ram,

Parágrafo -único. Quando não che-
gue -a -constituir -crime, será claasifica--
da como grave a transgressão' .

a) de natureza deaorirasa;
b) ofensiva à dignidade- militar;
c) atentatória às instituições ou ao-

Estado;
d) de indisciplina de vôo;
-e) de negligência ou de- imprudêncIa

na rnanutençãp ou operação de aeroa
-naves ou viaturas de forma a afetar a
sua, segurança;

j) que comprometa a saúde ou colo-
que em perigo vicia humana.

Art. 13. Influem no julgamento das
-transgressões circunstâncias justifica-
Uvas, atenuantes -e agravantes,

1 - São circunstancias justificati-
vaa” da, transgressão:

-a) desconhecimento, comprovadorcia
disposição ou da ordem transgredida;

12) motivo de força maior ou caso
fortuito, plenamente comprorados;

e) o uso imperativo de- meios violen-
tos para compelir o -subordinado rs
cumprir o se-a dever, -nos casos de Pes
.rigo, de nede,ssidade urgente, de cala-
minada pública ou de ananutençã,o -da
ordem e-da disciplina; •

cl) ter sido a transgressão comei-Ma-
na Pratica, de ação meritória no Inte-
resse do serviço, da ordem ou.do -bem'
público;	 .

e) casa de legitima defesa, própria
OU de outrem;

1) -obediência aordem -superior.

-a) o bom comportamento;

c) falta de prática do .servIço;
d) tea sido a transgraio, cometida

por -Influênciafatores adversos;
-evitar mal maior;

fi defesa dos dite ltos ,próprios ou do
-outrem.

a) ma u comportamento;
b) reirscidência	 a trino-

gresaão;

duas ou mais transgressões;
-d) -existêndia de conluio;
e) premeditação

-condo em risco vida.s humanas, segu-
rança de aeronave, -viaturas
priedade do Estado	 particulares;

g). .ocorrõnála	 atransgresaao
.presenea -de subordinado, de t ropa ou
em público;	 .

lunclorial;
i) ocorrência da- transg,reasão du-

itante o	 serviço -ou 'instrução.
Art. 14. Nã o-haverá puniçã

do,	 julgamento dsalo, for-
reconhecida qualquelisema/itiva.

Parágrafo. Unido; No julgamento das:
transgresaões.diselplin-ares a que se /a-
ferem os nas 71, 72 ,e 73 aio Artigo-10,
em se tratando de militar da reserva
reinunerada ou reformado, Será abser-
vacio o disposto-na legislaçãe eapecifi-
ca aplicável àqueles -militares-.

TITULO
-Punições disciplinam

mofamo .5
Definição e gradoMill

4-'1 - acatai- o subordinado /iterar-
,0.3,4,..) com injustiça, prepotência ou

tratas;

	

a3	 raaseeitar 4 preso que esteja

	

aa:	 guarea;

	

a4	 -conaantir que -presos coraser-
Vem eSrl SC11 pasier objetos -não
-titias i Ma:trementes que se prestam
à c -aii,earaao das preces;

introdardr, -distribuir ou lassa
C/1 Organização Militar,. publica-

Cs, á,,;',InIT)54 prejudiciais à discipli-
na e e roarál;

43 - - 'freqüentar lugares incompatf-
vee. com o- decoro da -sociedade;

- dearospeitaz as convençiees. ao-

40 - ofender a Moral ou os bons
cavem-ide por atos, palavras e ges-
tos,

- • portar-se inconVenienternente
40 em cortipeatura;

50 -- adiem á verdade ou tentar ilu-
dir atesem;

51 - inauzir ou concorrer intendo-
- reerreete para que outrem incorra em

.	 erre:
apropriar-se de quantia -ou ob-

	

jeta	 st-encante a terceiro. era Pro-

	

sar/ta	 ('pio ou de outrem, •
- concorrer para discórdia, de-

sase:mia ou inimizade • entre ablegas
ca s soração ou -Mitra siiperiorea arie-

ramela:os;
54 - uallizar-se do anonimato -para

qtaaaar fixa;
5á - estar fora de uniforme ou Ira-

Sé- em desalinha;
- ser descuidado na apresenta-

çêa passeai e no asseio-do ^capa;
- travar disiatita, rixa ou- luta

earnotal;
eti - embriagar-se com bebida: al-

ava:era ou similar;
-fel-- fazer uso de psicotrópicos, en-

toasse:entes ou similar;
toinar parte em jogos proibi-

dos -par	 •
assemir comprou aos, prestar-

-declarações ou dia-algar informações.,
era nome da Corporação ou -da leni-
dade em que serve, Sera estar para .1s.aca

'`• eistatizado;
., 62 servi se da condição de :mini-
tár sai da funisão que exerce para nau-
trair -vantagena -peeereis;

.4	 63	 ciantraere-dividas. eu ;assumir
• etepaimmisaoseuperiorea eassuas posai-

rotapeoritetendo bom- no'-
ire	 classe;

-	 - esquivar-se -a ;satisfazer com-
, promlasos de cedem moral ou-Pectuniáa

-ria que hpuver -assumido;
aa. realizar ou propor -empréstimo

4e dinheiro - a outro Militar, Visando
• aufermão de lucro;

613 —deixar ale curepair ou -de -fazes'
cem-palra o previsto .em Regulamentos
-I MO.4 emanados de autoridade Dom-
lactente;

representar a -corpciaação em
- a qualquar ato, aern estar para Leso -atito-

-aludo;

	

sia	 vagar ou passear, o cabo, sol-
-da ai -eu laiteiro -por logradouros pú-d

ein 'horas de eapedinte, 'sem-
Perinisslro escrita -da autoridade com-,
13c-tante;

publicar, :comentar,. difundira
aaa '.pregoar noticias -exageradas, 'ten-
te nelogas ou _falsas, de caráter alar-
mau •a ou- .nao. Cftle possam gerar o -de-.
iuseatasego pública;

"'a) - publicar, pela imprensa ou ou-
tio :rolo, sena .perrni.saão da autoridade:
-rompc.:tente, eocturientas -oficiais eu.
eorneace dados neles sentidos a-,11e,s
siou não auterizadase

--, travar polêmica, através •,dos
meies de ,eerinneicaÇão sobre aSiatintda
mal1tar ou politica;

- autorizar, promover,. asainau
representações, documento ce1etiv3s. ou.
-publicações -cle qualquer tipo, .coni

. apiedada politica de reivindicação au
de critica a • autaticiadea conatittiidaa•
Ou ás suas atividades; '

13 - externar-se publicainente a
aespeito de assuntos políticas;

74 a- provocar ou participar, em Ord
-aanização -Militar, de discussão sobre:
.palftica ,Cal :religião, -que possa causar •
-desaaseasego;

• b) aná público;
(1) verbalmente
(2) por escrito
2 - Detenção até 30 dias.
3 - Prisão.
a) fazendo serviço, ou comum. ase

30 dias:
-b) Sem -fazer serviço. ate 15 dias;
c) em separado, ate lil cilas.
4 - Licenciamento a bem da -disci-

plina.
5 - Exclusão a -bem -da disciplina,
Parágrafo único. A prisão, em sepa-

rado, aplicável em casos especiais, será
.serapre sem fazer serviço.

Art. 16. As transgressões, segundo
sua gravidade, corresponderão -ás se-
guintes punições disciplinares;

1, - Para oficial da ativar
a) repreensão;
b) detenção;
-0 prisão.
2 - para-"oficiais reformados!, e da

reserva remunerada, .8.5 do na 1 e aina
a) proibição do uso de uniforme.
-8 - Para aspirante-a-oficial e para

as praças com -estabilidade assegurada,
as do número 1 e ainda:

a) exclusão a bem da disdiplina.
4 - Para as paaça,s sem estabilidade

assegurada, as do número 1 e ainda:
a) licenciamento a bem da disciplia

5- Para cadetes, alunos -das demais
escolas de formação e preparação, as
do número 1 -e ainda:,

a-) -desligamento do curso;
b) licenciamento a bern da disciplia

na;
c) exclusão a bem da -disciplina.

Aos .assemelhados aplicana,se
penalidades previstas no Estatuto doa
Funcionários Públicas e -Civis dalInião
(EFPCU) e Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), -salve nos casos de
giaerra, emergência, prontidão e-mano,
.bra, em que caberão as punições pra-.
viatas no número 1, obedecida a cora
respondência fixada no 2.* do artia
'Iro 1.0.

Art. 15. As pianições disciplinara
previstas neste xegulamento, éão;

1 - Repreensão:
a) em particiear:
O) verbalmente
(3) por emito,

Art. 17. O- pagamento da Indenta
-nação de Compensação Orga,nlca po-
derá ser suspenso até -90 (noventa)
dias -quando o militar cometer 'transa
dgreeasradaão. disciplinar relacionada -com o
exercício da atividade especial -emala

'Art. 15-. Além -das punições- &seri-
/ninadas neste Capitulo, são aplicáveis
aos militares outras penalidades -esta-
belecidas em leis, regulamentos ou -(is-posições- que a eles se /afixam, aespela
tados DS:pitcáltos da Constituição:.

Parágrafo Único. Não será. -conside-
rada como punição dieciplinalea ad-
anoeetação que o superior fizer ao su-
bordinado, mostrando-lhe alguma irra-
itleesseulatifid:ie -do serviço ou chamando
,sua atenção para ato que- possa -ira.
-zer, como conseqüência uma -transa

madre:ao	 -
Á'xecução-das psnições disCiplinares -

A --sleepreenaão
Art. 19. A tepreeneão -consiste

declaração formal. de que ao traria-
grassar coube essa punição por haver
cometido determinada :falta, podendo.
Ser;

1 - em particular, feita verbalratena
te, ou por escrito, pelo superior que 11
impuser diretaraente ao transgressor;
• 2 - em público, aplicada pelo atoe '. --a,
rior, ou por delegação sua:

a) . verbalmente:
(1) - ao oficial é ao -aspirante-a-

oficiai na -presença -de militaras do
mamão posto eiou de postos , sirpetio-ees;

(2) ao suboficial - ta presença de
subolielaas e/ou -de -oficiaes;

(3) aõ Sargento - na presença de
Subeficiais e de saagentos e ani de afia
ciais;
. (0) ao cabo, soldado e- taitetu) em
formatura parcial ou geral da suis-uni
dade rou da Organida,çasa a - que patena
cer 0 transgressor.;

(5) ao -cadete e aluno das ~Man -da
formação e ,de preparação, em forma-
tura parcial ou geral -de aubunidadeue

75 - ser Indiscreto em relação a as-
suntos, de caráter oficial, cuja divulga-
ção possa ser prejudicial à disciplina
ou à boa ordem do serviço;

76 - comparecer fardado a mani-
(estações ou reuniões de caráter po-
lítico;

-- fumar em legaras em que zeja
biso vedado'

78 - deixar, quando for o caso, de
punir o subordinado hierárquico que
cometer transgressão, ou deixar de co-
municá-la à autoridade competente;

- deixar de -comunicar ao supe-
rior imediato, ou na ausência deste a
outro, qualquer informação sobre imi-
nente perturbação da ordem pública
ou da boa marcha do serviço, logo que
disso tenha conhecimento;

- deixar de apresentar-se sem.
susto motivo, por- conclusão de férias,
dispensa, licença, ou imediatamente
após tomar conhecimento que quai-
quer delas- lhe tenha sido interrompi-
da ou suspensa;

81 - deixar cie comunicar ao órgão
compsIente de sua Organização Mili-
tar o seu endereço domiciliar;

I. DOCUMENTO ILEGÍVEL I
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• il•-•51 2 Ta5arafdra 23..,	 IÁR10 onciAL (Sea-ão I -- Parte o	 Soternba0 de 1971,•
..	 .5..,-,..-	 -. -	 aa	 Dse---	 __	 .--•----rr"..... ' -:::-_---"---..e........--,	 _	 -=~,reCorpo de aluncs a que pertencar o( 	 E - Licenciamento a bem	 viço niihtar, .prevlsto na Lei do Ser-, 2 - Se n autoridade, a quem complailf. transgre:sar;	 da disciplina	 .	 viço Militar, e não terá diratto a, qual-; tir a ap : leitçko da punição, não dispa.:

	

-,	 ô) par merito - ir:adiante publica-

	

Art. 28. Será licenciado a bera da quer remuneraçao ou inclenizaçào.	 , ser cla be/elre para publicação, essli,. ção em Boletim interno da Organiza,-
disciplina o militar sem estabilidade	 Art. 31. 2 ó após ser reabilita:ia, a , será feita, .I. vista de tomunicaçAo rem l -S çtto.
assegurada cuja permanência na Acro- oraça excluida ou licenciada a bem da gul nmitar, no da atkoridade imeclimi

Boletini interno, será solicitada a pua'
Parágrafo único. Na ausência de

náutica se torne inconveniente. de .„
acordo COM O CliSpOSM neste regula- 1"' •	 3 - A-s , punities' de -Oficiais são ptl •w l -

c p ma Nocrá. Ingressar na litcser- tumente su perior aue possuir boletlm.5
que estiver subordinado aquele que mento,blicação no Boletim da Organização a,

	

	 Art. 32, _A praçf,4 eeZeJUAl'a CM iiC ,M ', bi : eadas Pra I iletlra contida/Selai. -8 IA. -27.. O licenciamento' a bem_ da ciada a bc-at da cosciplina poderá, a I .Z2 ' .oriii.ul.Q. que as impuser cumpreimpuser a punição.
disciplin& será aplicado ao militar sem critério do seu comandante. ,..e.r en.i-t-1 I vrninar (Inem delas deva ter conhen-.B - Detenção	 estabilidade quando:	 gue à Palicia Civil, com a devida "n- elMmtu.formaçao das causas que o levaram R 4 -- As punições de Aspirante-a-OS.;Art. 20. A. detançã.o consiste na. re- movimento sedicioso;.1 - participar de conspiração ou

- mal, Subofielais e Sargentos serão -pua]-tenção file transgressor era lugar não 2 - fizer propaganda nociva ao 
In- ezsAartni. e3d3 1,dad militar excluda ou 'Icen- bililaé'aS em boletim reservado e será&

Juizo dO comandante poderá ser:
destinado a cárcere conram, e que a teresse público;

	

	 -ciado a bem da disciplina, e que tit' .) O C ..> ae.mento de seus superlotai;for reabilitado de acordo ema o Esta- h ieritrquicos. .

	

-,'	 I - para aficial e aspirante-a-cita. rança da -Organização, do Estado ou
3 - praticar atos contrários à nega- tuto dos Militares, ficará inabilitado	 - ..s putaçoes constantes dos noa,'dal - residêndia do transgressor ou_

	

	 pa...a exercer cargo, Panca° ou empre- meros a e 1 poderão ser publicadas eiadas estimturas das histittiições;
Ft,0 no Ministério cla Aeronáutica., 	

,
boletim. comum, --qua

da
 ndo a natureza •..

	

.	 recinto da Organização;
a - para cadete, suboficial, sargen-- ofensivos à dignidade Militar;

4 -- cometer atos desonestos ou

	

cartrcrco m	 as circunstâncias	 trimagresslo ama

	

5	 lio e alunos - recinto da. Organização; 5 - corromper-se ou procurar cor-.	 Aplicacdo das penas	 8 ..A repreensão . feita em partia
abri o rea-omenclareni.

•

•
•

5

	

s	
1 3 -5- para cabo, soldado _ou talfeiro

il. • que, a Jidá: do comandante. po- plina de vôo .ou relacionada com im-t-

r Art. 21. A prisão consiste na xeclu- gado a sentença;
. alo do transgre.ssor em local apropria.- 7 - cometer falta grave de indisc1--

1- recinto da Organização.
O -- Prisão

'Mar ou comum, logo que passe ena

romper outrem pela prática de atos In-
decorosos;

6 - condenado por crime doloeo, mi-
Jul- posta .sem ser ouvido o transgressor e

rsademose,_
1 - A punição deverá ser imposta

Art. 34. Nenhuma punição será im- será publicaria em boletim, figurando:
tarem as fatos devidamente apu-

disczplirtarcs

averbada nos aasentamentae do inill,

aular ou verbalmeate em público .naei

tar.

ev?dmuords;imapl.:esrar:eferirséánoc-laemnapfailliscoinaPordi"'escrito será publicada ' em boletim e

	

.	 'gera ser:	 .	 nutenção .de aeronaves; - 	 dentro do prazo .de 3 dias úteis, cola,p . 1 -.para oficia/ e aspirante-a-ofi- 8 -- permariecer classificado no "Mau tadçs do momento em que a trans- Art. 37, Na aplicaaão de punkt.'

	

..

	

	 ;
1 - residência ,do transgressor, comportamento" por periodc( superior grassa° chegar ao conhecimento da deve ser observado o seguinte:uando. a punição não for superior a- a 12 meses contínuos ou ntio, 	 autoridade que deve punir, 'podende, 1 - A punição será proporcional, ,. horas. quarto, dependência da Ora Parágrafo galera No caso previsto P°rénl, sua aplicação ser retardada . gravidade- da falta, observados os Mal)aa 2 - para dadeta, suboficial, magana rnover, mesmo antes de decorridos os

taalização ou local equivalente; 	 no inciso 8, o comandante podefá
 a) para taansgressõe. laves: *aproa l.

pra- quando no interesso -da adm
inistra- guintes limites mínimos e máximos: 7,

ento- ou local equivalente;
Ni	 to a a— Nenhum transgressor será ia- ensão em particular e detenção ata 10

é demais alunos - quarto, aloja- 12 meses, a imediato licenciamen 	
ibom da disciplina do militar classifi- terrogado ou punido enquanto perma- dias; , -1 - para cabo, soldado etaifeiro - cado no "mau comportament0". se o necer com suas faculdades mentais b) para transgressões médiasf te, -'lamento ou compartimento fechado mesmo, por sofrer novas punições, tor-ominado xadrez.

	

	 restringiam- por efeito de doença, acl- preensão czn publico por 
escrito e pala_nar-se incapaz de deixar aquela cias- dente ou emoriaguez. No caso de em- são até 10 dias;

Art. 22, Quando, na Organizaçao, &inana* dentro do prazo estipulado. briaguez, porém, poderá ficar desde e) para transgressões graves: 1„(umY,'
-,,

5 tal de serviço ou quando e,oavir à
houver local adequado, ralo hOuver
plina,..à administração ou à segai- Art. -28. A exclusã,o a bem da &set-

a' - Exclusão a bem da disciplina própria segurança, da disciplina e -da
logo preso ou detido; em beneficio da
manutenção da ordem. dos ao Quadro de punições . máxima.

dia de prisão, e os Enata estabeleci.;
(Anexo II);a Pulliçã'o. IMposta • poderá ger. • plina será aplicada "ex officio" ao as 	 3 - Quando forem necessários maio- 2 - Ocorrendo somente clteunstana

	

..	 pateia em outra OrganizaVla da pirante-a-oficial ou às praças com ab-dica au. de Mitra Porca arma-	
tee esclarecimentos sobre a transgres- cias atenuantes, a - punição, tenderá SaiLabaUdade assegurada:

	

	 são, deverá ser procedida sindicância. ra a raininio- previsto, aespectivaniena.14 - Durante o perlo de investiga- ,te, nas ietra.asaa, saa a. soa da ¡ala i	-r 	 ,liri. 33, A prisão, a4 se lir:posta	
. 1

1 - sobre as-quais tal sentença hou- ções de que trata o número anterior, mero 1 deste artigo.o

implicar em unia daa naodalida, -ver sido pronunciada por Conselho a ~ido do respectivo encarregado da 3- - Ocorrendo 
circunstâncias- ateai ; •Permanente de Justiça, em tempo de -sindicanci	 nuanta

	

	
agravantes, a punição tera-jagravae, o Comaridante poderá de- ,,

r

ebservando - o seguinte: ,
tante: do nalinero 3 do .arti- .Paz, on tribunal especial, em tempo de terminar a. detenção do-transg,ressor na aplicada' tendo-se eni vista a :prepara+ ;

l	 es 

	

1	 ,..... O -militar ateso, fazendo Betai- guerra, por haverem tido condenados, Organizaçã-o ou em outro loc.al que a derância de uma.. sobre as outras. 	 ?em sentença passada em julgada, por situação recomendaz, até ura prazomá-deverá. recolher-te ao local previa-
. 4 - Ocorrendo somente circunstana l "da, reclusão logo apóie o término aio- qualquer daqueles tribunais militares 'amo de oito dias. 	 cias agravantes, s punlaão poderá se* I,

r ou tribunal olaia àente.	 pena restritiva de 3 - Os detidos para averiguaçõea -aplicada em seu grau. rriáximo.5 ...a	 .--- A .prisa•o, cem fazer Serrim ta-
8 - Salvo a aiapaina° do ~amena I

liberdade' individual superior a 2 (dois) podem ser mantidos incomunicáveis-

	

?	 e uso doa. daboa, soldados e tal-
o

anos ou, nos crimes previstos na legas- para interrogatório da autoridade 
a to da Indenizaçãa-de-Cornpensaçã Oral5. -01punido s, nos trabalhos _ declina -

da Organização..	
la,0 especial concernente à zeg,urari- cuja disposição- se achem. A cessação ganiam prevista no artgio 17 que .6-iriir4
lagoaçii do Estado,. à pena de qualquer du- da incornunicabilidade depende da til- posta mano pun ição acusaria. . a tilada;4.	 aa O- soldado ou. talfeiro que nao 	 , limação das averiguações procedidas quer transgressão não será aplicadial,-catam; preza sem lazer oervIço, . 2 -- sobre os-quais tal sentença hou- com, a máxima urgência, nao podendo, mala de ama punição.

I
•'.,	 a seu cargo a faxina da locai de -ver sido pronuticiacia por Conselho de qualquer forma, o período de inco- 6 - Na ocorrência 

dó várias tranial-Permanente de Justiça, em . tempo de naunicabilidade ser superior a. quatror	 em -que se ache.
iIreSs5e.i, sem conexa° entreasa a aada1;

tmilitar punido com prisão em-paz, ou tribunal especial, em tempo de dias.
será recolhido dentro da Or-- guerra, por haverem perdido s nado-. Art. 313. As transgressões disciplina-

.	 ixumandesenterá.., aplicada a pUnigo corres .a tical em separado e com- nalidade brasileira; e	 res serao julgadas pala autoridade 1 — Na ocorrência de várias trama:i
1casos que mo- -competentevel com seu- podo ou .graduaçao, e

gressões inter-relacionadas ou cometia;
2 -- que incidirem nos	 tente com isenção de Animo,t	 acorde cem o que for aplicável • tivarern julgamento .por Conselho de 	 justiça, sem condes-candência nem das simultitnea ou. aéguidamente, as deaaa números a, a e a de ara Disciplina e neste forem considerado. rigor excesalvo, consideradaa as cir-' culpados.	 •	 menor infinénela disciplinar serão con11. e1

i
eunatAnclas aistificativas, atara:ante-À e sideradas circunattinalas agravantes•d

as---.- O tripulanto de aeronave, preso Parágrafo (mico. O as pirante-a-0S- agravantes, analisando a situação pes- mais importante. 	 ..ela), ou a, praça- com estabilidade asse- soai do transgressor e o fato que lhe• veo, continuará adesempea
Itnrada, que houver sido- excluído a 41i Imputado.

	

	 8 - ES:rança:hum easo-a partição poadera exceder o prescrito nos inatos II
avatura funções a borda se assim 

	 •• a autoridade que impôs a bera da disciplina só poderá readqui- : Art. 36. A puniçãa ilisPosta.. (Iam- • 3 do artigo 15 e no "Quadro de Paiaa
•

rir .a situação militar anterior:	 do for o caso, seta publicada em bole- 'niçaes. Máximas" (Anexo ID..a) por outra sentença de Conselho tim da -autoridade -que a Impu.ser e.---i AM preso*, it critério do Co-ta -iierao permitida. visitai. Permanente de Justiça, em tempo de transcrita no das autoridades suberdi- Art. 38. A primeira punição 44104paz, ou tribunal especial, em tempo nadai, até ó daquela sob- cuja jurisdi- são de age seja Passível o militar ser21".. N. O- tempo de detenção ou de guerra, e ara condições nela esta- a-Ao se acharem o transgressor e o siga Sempre de atribuição do Comandante-a-contado a partir do mo 	 belecidaa, se a exclusão . for conse- natário da parte que deu origem- â pu-- da Organização a que pertença ou . gptui o transgressor • detido ou qtiência de sentença de um daqueles aleito; se este se encontrar sab juria-. cilia - esteja Incorporado.ao lugar destinado ao cum- tribunais; • • 	 dição difererste, terá ciência dã saiu- art. 395 'rodas as ' punições ImPoetaiti	 to- da punição..	 b) por decisão do Ministro da Aeroa cão Por intermédio do seu Comandan- observado- o preriato no inciso -(1 dia• ia Bera computado e tempo de , náutica, se a exclusão for consecnièn• te,. a quem: a autoridade nuaaalicots a artigo 38,
amentos do tra

serão transcritas nos assuai.preaeatiaa e aguei. em o o o O cia de ter sido julgado culpado em: puniçâo, fará obrigatoriamente, a de... t nsgressor.esiior ficar recolhido, .em virtu- 	 . -vida comurlicação. 	 Parágrafó único. Nessa tranaatlçailConselho de Disciplina,
do vos de paisito recebida. 	 Art. 29. tda competência do Mi- 1 - Na pablitaaão (de acordo com o haverá a menção da falta. c ometida-.o aa seta computado, no tempo ele nls, tro da Aerontatica, ou atitoridades Anexo I) da kunição , imposta aerãe . da Panialio ImPosta. -Içao, aquele era que o aransareasor as ralais tenha ideio delegada coa:p.a- Mencionadas: 	 Art, 40. Quanto ao comportamento"-r de Ser recolhido por tio lhe lia- têncla para isso, o ato de- exclusão a -a) a transgressão cometida, em ter- militar, a praça, excetuando °Aspirinabem da disciplina do aspirante-a-ofi- mos precisoa osintéticos;	 •	 te-a-Oficial, é considerada: •

• sido dado substituto no servtço• em ciai,. bem como das praças com esta- b) a elz:ssificação-da taansgresaao;Muar se encontrava.	
bilide,de- assegurada.	 -	 .-.1 - de excelente campa:lama"i -I 3.s Não- será computado, para .o	 c) o item ou- Itens, o parágraf ,o e o quando no período de 10' (dez/ alga'ar Art. 30. A exclusão ou licenclarnera artigo do Regulamenta'que enquadramconseçutivos de serviço, não haja aSeiInunprimento' da punição disciplin o to da praça,tempo' que o transgre. san permanecer ":eta	 a bera -da disciplina, acar- a(s) -falta(s) cometidansa; 	 falda qualquer punição.bospitalizado.	 a perda de séu grau hierárquico (II as circunstándlas atenuantes e Após In gressar neste comporta	

-
- ee nea, * Isenta das indenizações doe agraVaates,1 -D — Proibição do . uso do uniforme 1 prejulzos	 Nado.- cação dos respectivosltens, parágta-

se -as. houver, com a indi- ptau,n. aiç,upsraçdae: punida com um totalcausados à Fazenda N 	 4111
1 nal ou a terceiros, -nem das pensões foe e arti gos;	 a)- até 2 (dois) dias, de prisan eadArt. 25. A proibição do uso da unt- 1 decorrentes de Sentença Judicial. - 	a punição imposta; 	 -muni em 5 (cinco) anos carsecutiVolt:Orme será aplicada aos militares na Parágrafo único. A -praça excitada jj a categoria. de comparta/atento em de serviço, nele larinanecc:

,,
Inatividade que praticarem aaa, -anal ou licenciada a bem da disciplina re- que ingratas Ga Dern:anca" -o trans- b) mais de 2- ((.101S3 akárlos ktligntdatle militat	 té -4 (at: atriPacaberá O certificado dê Is n	 dias  e prisão camurat em 5 (ein -
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Parte 1)

ITTULO VI
parte a Recursos Disciphsatla

CAPITULO

Parte Disciplinar
Art. 85. A parte disciplinar a o

instrumento pelo qual o militar comu-
nica à autoridade competente a
transgressão que presenciou ou de que
teve conhecimento, praticada por su-
bordinado hiérárquico..Deve ser a ex-
pressão da verdade e redigida em ter-
mos precisos, sem comentários desne-
cessários.

Art. 56. O militar que tiver dado
parte disciplinar acerca de um fato
que considere transgressão disciplinar,
tem cumprido o seu dever. A solução

da inteira e exclusiva responsabili-
dade da autoridade competente e deve
ser dada dentro de cinco dias úteis,
a partir da data do recebimento da
parte disciplinar.	 •

Parágrafo único. O militar que ti-
ver dado parte disciplinar poderá so-
licitar à autoridade competente a so-
lução da mesma, se após transcorrido
o prazo regulamentar não tenha ain-
da sido solucionada.

Art. 57. O militar responsável pela
solução de parte disciplinar emanada
de autoridade que lhe iene ascen-
dência hierárquica, deverá informá-la
das medidas tomadas dentro de cinco
dias úteis, após o recebimento da
parte.

punição imposta por elas ou por seus
subordinados, quando:

1 - verificarem que a punição ser
tia o efeito desejado;

2 -- a saúde e e estado moral do
punido assim o exigirem;

3 -- por motivo de datas nacionais
datas festivas, ou de passagens cee co-
mando, desde que o transgressor haja
cumprido, pelo menos a metade da
punição.

1 1.° A relevação, com as razões que
lhe deram origem, será publicada em
boletim e constará dos assentamentos
do militar;

1 2.° A ex...levação visa exclusivamen-
te a dispensa do cumprimento da pu-
nição. Para os demais efeitos, a pu-
nição será -considerada Integraltriente
como foi publicada em boletim. •

Art. 52. O cancelamento de puni-
ção será concedido atendendo aos bons
serviços prestados pelo militar e de-
pois de decorridos 10 (dez) anos de
efetivo serviço, sem qualquer outra
punição a contar da última punição
imposta.

1 1.° As autoridades especificadas
no número 1 e letra "a" do número 2
do artigo 42 são competentes pira con-
ceder na forrha deste artigo o cance-
lamento de punições.

1 2.0 O cancelamento de punição
será feito "ex officio" ou mediante
sOlicitaçâo do interessado.

1 3.° O cancelamento de punição
será publicado em boletim e constará
dos assentamentos do militar.

Art. 53. A autoridade que impõepunição disciplinar procuxarã estar a
par de seus efeitos sobre o transgras-
aor.

Art. 54. A proibição do uso do uni-
forme para o militar na inatividade 4
da competência do Ministro da Aero-
náutica.

ceeírno
Pedido de reconsideração

Arte 58. Ao militar assiste o direi-
to de pedir reconsideração de ato,
emanado de superior, que repute in-
justo ou infringente das leis ou regu-
lamentos militares e que:

1 -- o atinja direta ou Indiretamen-
te; ou

2 -- atinja subordinado de quem
seja chefe imediato.

Art. 59. O pedido de reconsidera-
ção na esfera disciplinar deve ter lei-
to porpor meio de parte fundamentada,
dentro do prazo de quinze dias corri-
dos, contados da data em que o pe-
ticionário tenha tomado conhecimen-
to de ato a ser reconsiderado.

Art. 80. O pedido de reconsidera-
ção tilo pode ficar sem despacho e a
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. anos consecutivas de serviço, retorna
Iso "ótimo comportamento";

C) mais de 4 . (quatro) dias de prisão
comum em 5 (cinco) anos consecuti-
vos, de serviço passa para o "bom",
°insuficiente" ou "mau" comporta-

ento,. de acordo com o prescrito nos
incisos 3, 4 e 5 deste artigo.

2 - de ótimo coMportamento quan-
do no período de 5 (cinco) anos coza.
lecutivos -de serviço não haja sofrido

'qualquer punição.

Após ingressar neste comportamento,
er, praça punida com um total-de puni-
gdes -de:
' a) até .4. (quatro) dias de prisão co-
lamm em 5 ecinece anos consecutivos
de serviço, nele permanece;

h) mala de 4 (quatro) . dias de prisão
leomurn .em 5 (cinco) anos consecuti-
rcadeserviçe passa para o "bom", "In-
Suficiente" ou "mau" comPortamenee
de acorda com o prescrito nos incisos
1, 4 e5 deste artigo.	 •

3 - de bom comportamento, quando
(Do período de 2 (dois) anos consecuti-
imie de -serviço, mão tenha, atingido um
betai de punições-4e: 30 (trinta) cilas
de pelado comum.

4 ,-- de insuficiente comportamento:
' a) quando,, no período de 1 (um)
ano de serviço, tenha sido punido com
▪ total superior a 20 (vinte) e até
DO (trinta) dias de prisão Comem: ou

b) quando num período superior a 1
Kurn) -ano e inferior a 2 (dois), anos de'
Serviço tenha sido punido com um fo-
ral superior it ao- (trinta) , dias de Pri -
alicstomum.

5 -- de- mau- Comportamento, quan-
do no .período de 1 eume ano, -haja si-
do punido com um total superior a 30

Itrinta) dias dó prisão cOrnunn
1 1 .." Paia efeito- da classificação de

-bornpottamento. as punições
aáres são assim. conversíveis: duas re-
preerisões transcritas era boletim va-
lem um -dia de detenção; dois dias de
detenção valem um dia de prisão CO-
num; Mn dia de prisão, sem fazer

'Serviço, vale dóis diasde prisão 'comum
é 'um dia de prisão em- -separado vaie
'rês dias -de prisão comum.

f A melhoria de comportamento
areee-á automaticamente, de acordo
tem es prazos estabelecidos neste arti-
'go, devendo ser publicada em Boletim
baterno.

1 3.° A cleeelficaçãe de comporta-
-relento deve acompanhar a nota de pu-
laição das praças..

4.° Todo Cidadão mi verificar pra-
ga, ingressa na categoria de "bem
comportamento"-.

5.° As sentenças, proferidas por trt-
benals civis ou. militares, também. se-
to contideradas para efeito de am-
aine-ação de comportamento.

TITULC) V
ICOmpeténcia e jurisdição para aplicai:,
•• agravar, atenuar, relevar, cancelar e

anular punições disciplinares
aspem:me tremo

• 'Art. 41. A competência para apli-
kr punição disciplinar e atribuição-do
sargo.

Art. 42. Tem competência rara apil-
Ser punições-disciplinares:

- A- todos os que estão sujeitos a
Sete regulamento:

ay o Presidente da República
b) o Ministro da Aeronáueiret.
2- A todos os que servirem sob seus

respectivos comandos ou forem subor-
dinados funcionalmente:

a) os Oficiais-Generais em função;
b) os Oficiais Comandantes de Or-

ganização;
c) os Chefes de Estado-Maior;
d) os Chefes de Gabinete;
e) os Oficiais Comandantes de Dos-

'acari-lenta Grupamento e Núcleo;
f) os Oficiais Comandantes de Ora-

o. Esquadrão e Esquadrilha.
3 - Os Chefes de Divisão e Seção

administrativas ou outros órgãos, res-
pensáveis pela administração de pes-
soal, quando especificamente previsto
na RegIllarnent0 ou Regimento Inter-
no da Organização.

Parágrafo único. O Quadro Anexo
~ince, a punição máxima que

DIÁRIO OFICIAI (Seção

pode ser aplicada pelas autoridades- te-
feridas neste artigo.

Art. .43. Quando duas autoridades
de níveis hierárquicos diferentes, am-
bas com ação disciplinar sobre o trens-
gressor, conhecerem da transgreasão, á
de nível mais elevado competirá pana,
salvo se entender que a punição está
dentro dos limites de competenela da
menos graduada, caso era que estc co-
municará ao superior a sanção disci-
plinar que aplicou.

Art. 44. A punição imposta pelos
oficiais de uma Organização que pos-
suem atribuições disciplinares, depere
de da prévia aprovação do Comandan-
te da Organização que, a seu juízo, e
de acordo com este Regulamento po-
derá alterar a punição, o que será le-
vado ao conhecimento daqueles ofi-
ciais.	 •o Art. 45. São autoridades competen-
tes para aplicar os dispositivos de-aio
Regulamento era militares da Reserva
Remunerada ou Reformados, as pre-
vistas no inciso 1. do artigo 42 e auto-
ridades em cuja área de jurisdição ter-
xitorial residam aqueles militares.

Art. 46. É vedado às autoridades
abaixo do Comandante da Organização
Militar recolher à prisão qualquer mi-
litar, salvo nos casos de crime ou fal-
ta grave, justificando o seu ato.

Art. 47. A autoridade que tiver que
punir seu subordinado, em serviço em
outra Organização ou à disposição de
outra autoridade, requisitará a apre-
sentação de transgressor, devendo tal
requisição ser atendida sem demora,

Art. 48, As autoridades especifica-
das no número 1 e letra "b" do riír-
mero 2 do artigo 42, têm competência
Para anular as p-aniçõe.e impostas per
elas próprias ou por seus subordina-
dos, a militares que sirvam sob seu co-
mando quando reconhecerem CnU tive-
rem ciência da Ilegalidade, da irregu-
laridade, da injustiça ou da inoportu-
nidade da aplicação da punição.

§ I.° A, decisão da anulação da Pu-
nição, com os necessários esclareci-
mentos será publicada em boletim.

§ A punição anulada não deverá
constar dos assentamentos do militar,
substituindo-se as folhas de alterações
que tragam referências a ela.
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solução dev..n ser dada dentro de quin-
ze dias corridos, contados da data do
reoebimento do pedido.

Art. 61. Os prazos citados nos ar.
figos 59 e 60 podem ser dilatados des.
de que o militar responsável pela for-
mulação ou pela solução do pedido de
reconsideração se encontre ausente,
quando então a data inicial será a da
sua apresentação na Organização Mie
litar.

CAP2TIILO III	 •
Representação

Art, 82. O militar poderá represen-
tar contra ato de superior que cone
sidere injusto ou irifringente das leia
OU regulamentos militares e que:

1 - o atinja direta ou indiretamen.,
te;

2 - atinja subordinado de quene
seja chefe Imediato.

Parágrafo único. Da solução de ama
representação só cabe recurso perante
a autoridade hierárquica seguinte na
escala funcional, sucessivamente até o
Ministro da Aeronáutica e, contra a
decisão deste, só há o recurso de pee
dido de reconsideração à mesma auto,
sedado. •

Art. 83. O militar que representar
contra o superior deverá observar ai
seguintes disposições:
1 - a representação deve, sempre

que cabível, ser precedida de pedido
de reconsideração do ato que lhe dela
motivo;

3 - a representação, "na esfera die4
oiPlinar, deve ser feita no prazo má-t
ximo de 15 dias corridos, a contar de
data:

a) da solução do pedido de reeons
olderação;

b) do término do prazo regulamene
ter previsto para solução do pedido da
reconsideração, caso não tenha sido,
ainda solucionado; e

O) do ato motivador da representa-
ção, quando não for cabível o pedido
de reconsideração.

3 - a entrega da representação deve
ser precedida da comuniceção, por ese
crito, do representador ao representas
da em termos respeitosos dela conse
tendo apenas o objeto da representa.
ção;
4 - a representação é dirigida 1i

autoridade imediatamente super iog
àquela contra a qual é feita;
5 - a representação não pode ser

-feita durante a execução do serviço,
exercício ou ordem que lhe deu mo-
tivo, nem durante o cumprimento da
punição que tenha originado o ree
curso;

8 - a representação, redigida em
forma de parte e em termos respeito-
sos, precisará o fato que a motiva
sem comentários ou insinuações, po-
dendo ser acompanhada de peças com-
probatórias ou somente a elas fazer
•referência, quando se tratar de do-
cumentos oficiais;

7 -- a representação não poderá
tratar de assuntos estranhos ao fato
e às circunstâncias que a determinam,
nem versar sobre matéria capciosa,
Impertinente ou fútil.

Art. 64. Após comunicar que vai
representar, não pode o representados
deixar de fazê-lo.

Art. 85. A autoridade responsável
pela solução da representação deve:

1 - afastar o representrelor da ju.
risdição do representado, logo que
serviço o permita;

2 -- apreciar a representação, tomar
as medidas regulamentares que se im-
puserem e publicá-las em boletim,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
a contar da data do recebimento da
representação.

Art. 66. Quando o pedido de recone
sideração e a representação se referi.i
rem a assuntos administrativos e não
a disciplinares, os prazos constanses
dos artigos 50'e 60, do inciso 2 do ar-
artigo 63 e do inciso 2 de artigo 85.
serão de 12es. (cento e vinte ) dias.

Art. 49. A anulação da puiiição po-
derá ser efetuada a partir' da data em
que for publicada, até o limite dos se-
guintes prazos:

1 - em qualquer tempo, pelo Pre-
sidente da República e pele Ministro
dantiero,náutica;

2 - três (3) alãos,- por Tenente-Bri-
gadeiro em função, ou Oficial de pos-
to inferem., nomeado inteririamente pa-
ra cargo de Tenente-Brigadeiro;

- dois anos e meio (2 1/2), por
MajorsBrigiedeiro em função, ou Ofi-
cial de -peste inferior, nomeado interi-
dneeirmoente para cargo de Major-Briga-

4 - dois, (2) enes, porSrigadeiro em
função, ou Oficial de posto inferior,
nomeado interinamente para cargo- de
Brigadeiro;

5 -- sele .(6) meses, por Coronel era
função, ou Oficial de posto -infere*,
nomeado 'interinamente para cargo .dé
Coronel.

Parágrafo único. Era relação a su-
bordinado seu e quando não tiver com-
petência para aplicar essa medida,
qualquer Oficial em: função poderá^
propô-la fundamentando- devidamen-
te e jeroposto.

Art. 50- As autoridades especificadas
na número 1 e letra "b" do númere 2'
do artigo 42, têm competência para
*agravar ou atenuar as punições impos-
tas por seus subordinados quando as
julgarem insuficientes ou -excessivas em
face da transgressão cometida.

Parágrafo único. A agravação -ou
atenuação serão publicadas em bole-

-militar
starão dos , assentamentos do

Art. 51.. As autoridades especifica-
das na número 1 e letra "b" do ne 2
do artigo. 42 podem conceder a rele--
eação do cumprimento do restante da
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com estabilidade
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bem do

Discipline

Cadetes e alunas das
Escolas de Formapik
sem estabilidade	 . Licenciamento a bois da disciplina

ao comandante do recompensado
aos respectivos escalões superiores.

Art. 68. São competentes para con-
ceder as recompensas  previstas neste
capitulo, as autoridades previstas noartigo 42, incisos 1, 2 e 3.

Art. 69. A recompensa dada por
uma autoridade pode ser anulada,
dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis
de sua concessão, pela autoridade su-
perior, que justificará seu ato.

TITULO MIT
lieabilitactio de -militar licenciada ou

excluída a bem da disciplina
merino tomo

Art. 70. A reabilitação do militar
excluldo ou licenciado a bem da dis-
ciplina serie efetuada:

1 — de acordo com oa Códigos Pe-
nal Militar e de Processo Penal Mi-

TITULO Vle
R,ecompensae

chptrAno feneci
Art. 67. As recompensa.e previstas

acate Regulamento são:
1 — elogio, louvor e referencia- elo-

glasa; e -
2. — dispensa de serviço de acordo

com ás normas em vigor.
Parágrafo- único, As recompensas

constantes do inciso 1 somente serão
transcritas em boletim para constar
dos assentamentos dos militares re-compensados, quando obtidas no de-
sempenho de funçõea próprias à Aero-
náutica- e:.

— concedidas pez' autoridade com
atribuições para fazê-las; ou
. 2 — quando concedidas por auto-

eldades não constantes do artigo 42,
Ne elas fizerem a devida comuniCação

O (posto ou graduação, quadro- 011 especialidade, número, nome) da. Ifsqua-drilha ......-. ... ........... .. . ..	 .... por ter permutado serviço semautorização (dia/mês/ano), transgressão leve, ne 	 dr; Art. .. 	com o agravante da letra	 do n.•	do Art. . ... . . tudo- doD Aer, fica repreendido; pennanece no "bom comportamento".

O (posto ou graduação, quadro ou especialidade, número, nome) do Esq:ia.drão .. 	 - • ......., por ter-se portado sem composturaem lugar plib/ico, no (dia/mês/ano), trans toe•Inao média, n • .......... doArt, 	  com o atenuante da lata ......—.. do n." ....••...• doArt. 	 ... tudo do .R D Mi, fica detido por, 4 dias; permanece no*bom comporta:mento".
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ar, se tiver sido condenado, por sen-

tença definitiva, a quaisquer penasprevistas no Código Penal Minar; e
2 — de acordo com a Lei do Servi-

ço Militar se tiver sido excluída ou li-
cenciado a bem da disciplina.

exclusão a- bem da disciplina, a reabi-
Inação prevista na Lei do Serviço Mi-
litar poderá anteceder a efetuada de
_acordo com os- Códigos Penal Militar
o de Processo Penal

1
diante averbação, os antecedentes cri- amento. Art. 73, os casos omissos do pre.,íminais do militar ou substleuldas acua sente Regwaroento serão rw„oloidoe:dcierimentos comprobatóries de situa- pelo Ministro da Aeronáutica. -- Joek!Ção militar pelos adequados à nova si-, mir Campos de Araria, Xocado, sollf,

nistro da Aeronáutica.

-O (posto ou graduação, quadro ou. especialidade, número, nome): clã-Grupo: ...	 .....	 ........	 .... a., per trabalhar „real Intenalok'nairilente e ausentar-se, sem licença: do local de serviço no (dia/mavano4transgressão- grave, nes	 e 	 .. combinado. com o Parte ^grafo único do Art. ...... 	 com o agravante da letra .....do n9 ...- ....... .. .. do	 ......	 tudo do R D Aer, fica, preso por*
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Ar, 71. A reabilitação do militar
mplica em que selam canc:tlados, me- l

1

., ,	 lcaçao dos comportamento/ai
condenação do militar acarretar sua
Parágrafo único, Noa casca em quelMilliares das praças sob seu comando. lde forma, a compatibilizá	 C-los Oth adiei. ' ....amento.	 . 

t11.° As reclassificaçõen de comporei;,lamento devem ser publicadas: ora Soeilatim e- constar dos asseai:lamente:a doaiITI
2e Alitares^'s reclaastficaefies de aoinporai.ta_Mento, para tadcs os efeitos,v eo ,rao a: partir ria vi gência	"deste Re-2114e-	 -i

	

TITULO IX ^	 • .
-DisposiciieS riflais e Transitáriaa

, .	 ~ermo Orno
. Art. 72, Os Comandantes' de (»gni'nização Militar devein. detert...olnee -s•

uaçao.

ANEk0 /
MODELOS PARA CONPECÇAO DE ITEM DE PUNTÇA0 DISCIPLINAR

PARA PUBLICAÇA0 EM BOLETIM

fazendo serviço; Ingreasa, tio "mata 'comportamento".

O (posto ou graduação, quadro ou especialidade, númeeo, nome). do 1/2- /000
.	 .

quadre.° ,..- --	 • . ......, 'por tomar parte em jogo. .proibidos, abandonar o serviço paia o qual estava escalado e alumiar
doença para- justificar a falta ao serviço, no (dia/mês/ano), transeVessãograve neer 	  s.	 ....„......... do- Ar.t. ...... ..., com atenuantada letra 	 ............. do n.° ..,........... e agravante 'd. letra ...,. .. .. . .. don.° 	  , do Art. ........„ do: R D Aer, fica pr eso pox 10 dia-S, satil. 4fazer serviço, engrena no- "insuficiente comportamento». ,
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ANEXO Ir

30 dias de priele -4 dias de-
date

25 dias de 'Mãe

Expludo o
Aspirante-a- Oficiei	 bem da	 .

DisciAina 30 'dieta de pris30 8 dias de
detenção

25 dias de 15 dias de	 8 dias de
pri .sao	 prisão	 prisão

20 -dias do	 10 dias.do
^	 prisão	 J	 prisão

y•-n

6 dias de
prisão	 .

6-dias de
prisão

Cabos ,Stedados*Taifeiree-
com.. estabilidade

Excipste a-
bem da

Disciplina isrlea• 25 dias do
prisão

20 dias de
prisão

30	 dita 8 dias do

Cabos,Soldadotelbifelros
sem'atibbilidade. bem- da	 disciplint 25 dias de

prisRo
e() dias de
pelsfio.

Mandamento e 8 dias de
prisão

20 dias de
Miai*

30 dias de	 20 dias de
friso	 priseo

10 dias de
Prisão

10 dial ee
prisão

6 dias de
prisão

6 dias, de :
prisoo

1	 Devim ser observados, fiinda os -limites previstos nos -incisos 2 e 3 do Art f .3 deste regulamento.
2 3 A Paniclio de detenção não' poderd exceder,- em doem timitta estabelecidos neste quiulto pare ei punicão da prista.
3,-) %ande, si Oficial erarcat fundia atribuível 5 moia .da UM pasto, sua ,competincia aisciplitar correspondera' aa maiordoia.

30	 dias
	

do	 prisão

RPOulament4 g, Lei ns, s.uss, de dedezembro de 1974 que dispõe abrea liornutção de r.);fíceis flgeniN'efrortPara o Cano de Oliciais tr..9. Acro-Odutica, da AtiirS /.1.4 outra, pro-,wedenclait.
' O -Prendente	 Feenebdclit,

1),E,ORR•TO 24, 78,323 — DE 22 'na sereasao Da 1975

do Lei n9 6.163, de ir de dezembro de
1974, que dispõe sobre a formaeão
de Oficiais Engenheiros para o Cor-
po de Oficiais da Aeronáutica. da
Ativa.

Art. 28 A formaçlks de engenhei-
ros destinados ao Quadro da_ OficiaisEngenheinm do Cor- encali as

Aeronáutica (Q'll!hig) da Any*. sara
feita através do Distituto Tecnolegel-
co da Aeronáutica anu.

ç 19. Quando essa _formação tcse
Insuficiente para o preenchimento doi
Q01Ing poderão ser incluidos no Pose ^to inicial voluntátias, engenheiro'
formados por instituições de ensine
de engenharia plena. OnCia1111011i4
eontsacidas,;	 .

cap./imo r
bundo da stribtuçáo ode 1h- 	 Generalidadeo artigo 81. Item III da Comida:1041 'Ali. 39 Este decreto egMbeleisematormidads come Artego . 12 ea manai • prooeinos para o aplicai*,

Lei 10 8,185, de de dezembro de

Decaem:

1 DOCUMENTO ILEGÍVEL 
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