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Este principio vern estabelecido no artigo 19." da
Lei Constitucional que institucionaliza as FOTyaS At-

Participar na defesa e integridade territorial do Pais
e defender e alargar as oonquistas revolucionarias e 0
direito e 0 dever mais alto e indeclinavel de cada ci
dadao da Republica Popular de Angola.

As FAPLA cram 0 instrumento armado eficaz de
que 0 Povo Angolano necessitava para a conquista
da Independencia Nacional.

Proclamada a Independencia em 11 de Novembro
de 1975, nasceu a Republica Popular de Angola, ten
do-se constituldo as FAPLA em Exercito Nacional,
engajando-se, por outro lado, todo 0 Povo Angolano
na nobre tarefa da defesa do solo patrio e das con
quistas revolucionarias alcancadas.

As Forcas Armadas Populares de Libertacao de An
gola - FAPLA - herdeiras legftimas das tradicoes
revolucionarias do E. P. L. A. - Exercito Popular de
Libertacao de Angola, e do Corpo de Guerrilheiros do
M. P. L. A., foram proclamadas nas chanas do Lcste,
no dia 1 de Agosto de 1974, por urn punhado de valo
rosos comandantes de Coluna e Esquadrao, reunidos
em torno do Saudoso Presidente Dr. Antonio Agosti
nho Neto.

Lei n.O 12/82
de 9 de Outubro

COMISSAO PERMANENTE
OA ,ASSEMBLEIA DO POVO

ARQUIV
O L

. L
ARA



6

madas Populares de Libertacao de Angola - FAPLA
- brace armado do Povo, sob a direccao do MPLA-
-Partido do Trabalho e tendo como Comandante-em-
-Chefc 0 seu Presidente.

As Forcas Armadas, como exercito nacional, cabe
a defesa da integridade territorial da Pat ria e a parti
cipacao ao lado do Povo na producao e, consequente
mente, na Reconstrucao Nacional.

o desempenho desta honrosa tarefa apresenta-se na
conjuntura actual, como uma tarefa diffcil, mas de
fundamental importancia para a propria existencia do
Estado Angolano, Democratico e Popular.

Com efeito a situacao de guerra nao declarada que
nos e movida pelo imperialismo, que dircctamente nos
ataca enos faz sofrer as agruras de uma guerra que
traz morte e destruicao, impce-nos que a formacao
polftica, tecnica e cientffica das nossas Forcas Arrna
das seja vista como uma quest1io vital, i't qual nos tc
mos, antes de tudo, de dedicar todo 0 nosso saber, a
nossa militsncia e 0 melhor do nosso trabalho.

De facto, 0 podcr do Estado para se manter e con
solidar precisa de urn excrcito forte e disciplinado,
bern organizado e actuando de acordo com os rnelho
res metodos, na base dos modernos conhecimcntos da
ciencia militar. Esta e a primeira condicao para a
construcao de um Estado forte, garantia essenciaI da
Independencia e da Soberania Nacionais.

Neste ambito, a prestacao do Service Militar tanto
Activo, como da Reserva tern de ser equacionada em
novos moldes, mais realistas, mais dcmocraticos e
mais adequados aos objectives que pretendemos atin
giro

o Service Militar Activo e da Reserva e urn direito
e urn dever de cada cidadao. A prestaciio de Service
Militar nso pode ser vista apenas como a participa
yUO individual de cada cidadao. Antes deve ser vista
como questao vital para a nossa .existencia como Es
tado que trilha 0 caminho do Socialismo. Assim, a
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colectividade onde '0' cidadao vive, 0 seu centro de
trabalho, nao podem Hear alheios ao chamamento
deste ou daquele cidadao para 0 cumprimento do
Service Militar.

Em consequencia, as operacocs que antccedem 0
cumprimento do Service Militar, como 0 recensca
mento militar, a inspeccao e a incorporacao nao po
dem ser vistas como tarefas apenas do Ministerio da
Defesa. Pelo contrario .tem de set vistas como tarefas
de todo 0 Estado, desde os 6rgaos centra is do poder
d« Estado aos 6rg30s locais. Desta forma e necessario
que 0 governo e os orgaos locais do Estado scjam
responsabilizados pel-a cxecucao de tarefas atinentes
30 recenseamento, inspeccao c incorporacao militar.
Este e um principio que urge p8r em pratica, A pre
sente Lei estabelece as normas que consubstanciarn
este prtucfpio.

Por outro lado e precise que cada cidadao sinta
que os 6rgaos do Estado, a colecrividade onde vive,
o seu centro de trabalho 0 acornpanham no cumprj
mento do honroso dever de pres tar 0 Service Militar.
Aos 6rgaos locals do Estado e aos Centros de Recru
tamento e Mobi]izac;:aocompete dinamizar as normas
que a Lei crla para 0 efeito.

A presentc Lei cria igualmcnte mecanismos que
permitem a cada cidadao saber quando deve prestar
Service Militar e como. Este aspecto e importantc, na
medida em que as nossas actividades devem ter uma
base legal.

Devemos ter ainda prescnte que as Forcas Arma
das. a sua organizacao e ' Iuncicnamento, dependent
dos homens que as integram: em primeiro lugar do seu
recrutamento e, em segundo lugar da sua preparacfio.
Sobretudo, nesta fase e preciso ter-se hem presente
que do recenseamento e recrutamento militar dos ci
dadaos depende, em grande parte, a manutencao e
afirmacao da nossa Sobcrania. Porem, e preciso ga
rantir 0 recrutamento de cidadaos que possuam habi
Iitacoes literarias e competencia profissional de nfvel

7
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ARTJGO 2."

1. Os cidadsos angolanos do sexo masculine, desde
o dia 1 de Janeiro do ano em que completem 18 anos
de idade, ate ao dia 31 de Dezembro do ana em que

.ARTIGO 1.·

Esta Lei denomina-se «Lei Geral do Service Mili
tar» e tern par objecto regular 0 cumprimento POl'
parte dos cidadaos do dever de servir com as armas
a Patria, em defesa da Revolucao Democratica e Po
pular.

LEI GERAI- DO SERVI9> MILIT AR

CAPITULO 1
Disposi~oes gerais

medic e superior. De facto as Forcas Armadas reque
rem cidadaos com um alto grau de qualificacao acade
mica, condicccs essenciais para que 0 exercito possa
ier quadros qualificados que possam utilizar as novas
tecnicas militares. Jsto significa que esscs cidadaos
nao podem ficar alheios as Forcas Armadas .. a presta-
900 do Service Militar. Neste sentido a presente Lei
estabelece as normas necessaries, nao se esquccendo,
porem, que 0 Pais precisa de quadros e que, para
tal, se deve apolar e incentivar aqueles que estudam
com aproveitamento. Para tal a Lei estabelece 0 re
gime dos adiamentos.

Finalmente, a Lei equaciona ainda a prestacao do
Service Militar Activo e da Reserva. por cidadaos do
sexo feminine, bern como estabelece os direitos e de
veres dos Militates e dos Reservistas.

Nestes termos, ao abrigo da almea h) do artlgo 38,0
c do artigo 49.0 da Lei Constitucional c no uso da
faculdade que me e conferida pels allnea i) do arti
go 53.0 da mesma Lei, a Comissao Permancnte da
Assembleia do Povo aprova e eu assino e faco publi
car a seguinte:
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1. Denominarn-se «Pre-recrutas» os cidadaos recen
seades, ate a data da sua incorporacao militar.

2. Denominam-se igualmente «Pre-recrutas» os ci
dadaos inscritos no registo militar e que ate aos 30
anos de idade nao tenham sido chamados a cumprir 0
Service Militar Activo.

ARTIGO 5.0

ARTIGO 4.0

1. 0 Service Militar compreende 0 Service Mili
tal' Activo e 0 Service Milltar da Reserva,

2. Os cidadaos que se encontrem a prestar 0 Ser
vico Militar Activo denominam-se «Militates», os que
sc encontrem a prestar 0 Service Militar da Reserva
dizem-se «Reservistas»,

2. 0 Service Militar pode igualmente ser cumprido
no Ministerio da Seguranca do Estado.

1. 0 Servico Militar e cumprido num dos Ramos
das Forcas Armadas, a saber:

a) Forces Terrestres: Exercito:
b) Forcas Aerea e Defesa Anti-Aerca: Forca Ae

rea;
c) Forcas Navais: Marinha de Guerra;
d) Forcas de Defesa Popular: Organizacao de

Dcfesa Popular,

ARTlGO 3.·

completem 50 anos de idade, estao obrigados a servir
nas Forcas Armadas, na forma e termos estabelecidos
na presente Lei.

2. Os cidadaos angolanos do sexo feminine que
possuam preparacao especial au profissional de inte
resse para as Forcas Armadas, estao obrigados de
igual modo ao cumprimento do Service Militar Activo
e da Reserva.
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1. Para a prestaclio do Service Militar Activo esrso
sujeitos a incorporacao militar todos os cidadaos na
cionais do sexo masculine de idade compreendida
entre os 18 e os 30 anos de idade, e os do sexo fcmi
nino nos termos da lei.

2. Quando as necessidades da defesa nacional 0
imponham pode 0 Ministro da Defesa .. depois de ou
vido 0 Estado-Maior-General, determinar a incorpo
rayno militar de cidadaos de 17 anos de idade.

ARTICO 9.·

o Service Militar Activo consiste no cumprimento
dirccto das obrigacces militares dentro das Unidades
e dependencies do Ministerio da Defesa e do Minis
terio da Seguranca do Estado.

ARTIGO 8."

Do Se~o Militar. Activo dos Sargentos, Soldados
e Marioheiros

CAPITULO II

As patentes Militares sao estabelecidas pclo Presi
dente da Republica.

ARTIGO 7.·

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

ARTIGO 6.·

3. Os cidadaos nas condicoes do mimero anterior
sao obrigados a receber instrucao militar e tecnica
minima que lhes sejam rninistradas, procurando-se ccn
cilia-las com 0 seu trabalho ou os seus estudos.
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Formam a primeira reserva:

a) os cidadaos que tenham cumprido nao menos
de dois anos de Service Militar Activo;

ARTICO 13.'

o Service Militar da Reserva divide-se em duns
categorias:

a) Primeira Reserva;
b) Segunda Reserva.

ARTIGO 12.'
.. .'

, ' .
1. 0 Service Militar da Reserva consisie no cum

primento de tarefas de instrucao militar que capacite
os reservistas ,para 9 cumprimento das suas obriga
<:oes militares em tempo de guerra,

2. 0 Service Militar da Reserva e cumprido pelos
cidadaos que tenham presrado o. Service Militar Acti
vo, bem cerno pelos cidadaos recenseados que nao
tenham side incorporados. '

ARTJGO 11.'

CAP1TULO III

Do Servi~o l\filitar da Reserva

ARTIGO 10.'

1. 0 tempo de Service Militar Activo ISde 3 a110S.

2. 0 tempo de Servico Militar Activo dos Soldadcs
e Sargentos especialistas da Marinha de Guerra e
Forca Aerea e de 4 anos.

3. 0 Ministro da Defesa, em caso de necessidade,
podera prorrogar por mais urn ano 0 tempo de cum
primento do Service Militar Active ou diminui-lo
ate urn anD, quando as condicoes do service 0 per
mitam.
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Os cidadaos compreendidos 00 Service Militar da
Reserva estao obrigados a receber instrucao militar,
d~ acordo com 0 que for estabelecido 00 decreto re
gulamentar da preseote lei e na demais legislacao so
bre a materia.

ARTIGO 17,·

o Mlnlsterio da Defesa organizara a Reserva dos
Oflciais, nos termos da lei.

ARTIOO 16,·

a) Primeira Ordem: at~ aos 35 amos de idade,
inclusive;

b) Segunda Ordem: dos 36 ate aos 45 anos de
idade, inclusive;

c) Terceira Ordem: dos 46 ate aos 50 anos de
idade, inclusive;

As Reservas de Sargentos, Soldados e Marinheiros,
a que se referem os artigos anteriores, subdividem-se
nas ordens seguintes:

ARTIGO 15,·

Formam a Segunda Reserva os cidadaos naocom
preendidos no artigo anterior,

ARTIGO 14,·

b) os cidadaos que participaram na Primeira e
Segunda Guerras de Libertacao Nacional,
integrados nas estruturas militates;

c) os cidadaos integrados na Organizacao de De
fesa Popular e que tenham recebido ins
tru9ao militar adequada,
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o Ministro da Defesa, de acordo com 0 estabele
cido na lei, tern a faculdade de determinar, em tempo
de paz, por necessidade de defesa, a inccrporacao
no Service Militar Activo, de Oficiais, Sargentos, Sol
dados e Marinheiros da Reserva.

ARTIGO' 21.°

Os cidadsos pertencentes ao Service Militar da
Reserva, chamados a cumprir tarefas de instrucao
miliiar Ott desrinados a cumprir service de caracter
militar, consideram-se militates, regendo-se, durante
esse perfodo, pelo estabelecido nas leis militares.

ARTIGO'20.o

1. Os cidadaos convocados para assistirem as rcu
nioes de estudos rmlitares e' outras actividades de
instrucao militar sao obrigados '8 apresentar-se dentro
dos prazos enos lugares que Ihes forem fixados nas
ordens correspondentes.
2. Os Organismos do Estado, Empresas, Organiza-

95es Sociais e instituicoes estatais sao obrigados a
conceder facilidades aos cidadaos ' adstritos aos seus
centros de trabalho ou de escudo, a fim de poderem
participar nas reunifies de estudos rmlitares e outras
actividades de instrucdo militar, nas datas e pe.o
tempo que forem esiabelecidos pelo Ministerio da
Defesa.

ARTlGO 19.9

o Ministerio da Defesa apresentara,' em cada ano,
ao Conseiho de Mmis.ros, para sua aprovacao, 0
mimero de Reservistas que deverao participar nas
reuruoes de estudos militares, com 0 fim de recebe
rem a instrucao adequada para a manutencao da
prontidao combativa das Unidades Militates.

. ARTlGO 18.9

13
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Os cidadaos de sexo masculine, nos meses de Ja
neiro e Fevereiro do ana em que completem ou se
presuma que venham a cornpletar os 16 anos de
idade, devem, obrigatoriarnente, dirigir-se aos Postos de
Recenseamento Comunais ou Municipais ou, onde nao

ARTIGO 26,·

Do Recenseamento Militar
CAPITULO V

ARTIGO 25,·

o Ministro da Defesa, em tempo de guerra, podera
determinar a incorporacao de mulheres nas Unidades
Militares, para pres tar servicos, de acordo com 0 que
para esse efeito vier .a ser determinado.

ARTIGO 24.·

Poderao ser Incorporadas no Service Militar da
Reserva as mulheres de 18 a 40 anos de idade que
possuam preparacao especial au profissional, de inte
resse para as Forcas Armadas.

ARTIGO 23,·

Os cidadaos de sexo feminino, nas condicoes do
0.° 2 do artigo 2.° desta lei, serao incorporados no
Service Militar Activo, nos termos em que a lei de
termmar.

ARTIGO 22,·

Poderao'ingressar voluntariamente nas Forces Ar
madas Populares de Libertacao de Angola, as mulheres
maiores de 18 anos, de aoordo com 0 que, para esse
efeito, for 'esrabelecido pelo Ministro da Defesa bern
COJJlO poderao ingressar nos Centros de Ensino Mili
tar.

CAP1TULO, IV

Do Servi~o Militar das Mulheres

r
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ARTIGO 29.·

Os services de Registo Civil da Populacao devem
caviar aos Postos de Recenscamento Municipals, ale
30 de Novembro de cada ano, a lista de todos os
cidadaos registados, que complctem 16 anos no ana
seguinte.

ARTIOO 28.·

1. As tistas elaboradas nos Posros de Recenseamento
Comunais sao remetidas, ate 30 de Abril, aos Postos
de Recenseamento Municipais que, ate 30 de [ulho
de cada ano, as apresentam ao C. R. M. respective,
que por sua vez as remere ate 30 de Outubro, ao
Minisrerio da Defesa.

2. As Iistas referidas no mimcro anterior sao ela
boradas por ordem alfabetica, sendo registadas em
Iivro,

3, A cada cidadao recenseado e entregue um certi
ficado de recenseamento militar.

ARTIGO 27.·

1. Junk> de cada Comissario Comunal e Munici
pal funeiona urn Posto de Recenseamemo Militar, que
tem por funcao levar a cabo 0 recenseamento e ela
borar as listas dos cidadsos residentes na respective
area e que nesse ano venham a completar os 16 anos
de idade.
2. Nas grandes cidades, as autoridades Comunais e

Municipals podem propor aos Comissariados Provin
ciais a criarrao, a tftulo temporano, de Postos de Re
censeamento Militar nas diversas Comunas em que 0
Municipio se encontra dividido, ou junto dos grandes
aglomerados populacionais do Municipio.

3. Para efeitos do estabelecldo no mimero anterior,
os Comissariados Provinciais devem ouvir previamente
o Chefe do C. R. M. respectivo.

houver postos, ao Centro de Recrutamento e Mobili
za~ao - C. R. M. - da sua area de residencia habi
tual e at efectuarem 0 recenseamento militar,

I,
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Todos as cidadaos sujeitos as obrigacoes militares
devem, no prazo de 10 dias, comunicar ao C. R. M.
respective ou ao Posta onde se encontrem recenseados:

a) as rnudancas de residencia, dentro do territo
rio nacional:

b) as mudancas de residencia, dentro da mesma
localidade;

c) as mudancas do centro de trabalho els»: de
cargo;

d) as habilitacoes literarias e tecnicas que fo
rem adquirindo, bern como as mudancas de
actividades profissionais,

e) as altcracoes do agregado familiar.

ARTIGO 32.·

Todo 0 cidadao recenseado sempre que mudar de
domicllio, deve, previamente, comunicar tal facto 80
Posta de Recenseamento da area da sua residencia
tabiuial e aprescntar-se no Posto .de Recenseamento
da area do novo domrctlio, no prazo de 30 dias a
contar da mudanca.

ARTIGO 31.°

ARTIGO 30.-

1. Os chefes- dos C.' R. M. e os responsaveis dos
"Postos de Recenseamento Militar podem, nos termos
a definir peLo Ministro cia Defesa, solicitar 0 apoio
das esrruturas partidarias e sindicais, empresas, coo
peratrvas, organismos estatais e estabelecimentos de
ensino, com vista a realizacao do' Recenseamento Mi
litar,

2. Os responsaveis dos Postos de Rccenseamento
Militar podem, para efeitos de Reccnseamento, etec
tuar visitas domiciliarias nos termos estaoelecidos na
lei.

-
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CAPITULO VI
Do Reautamento e Incorpo~lo Militares

ARTIGO 37.-

1. Nos meses de Mar9Q e Setembro de cada ano,
e por Ordem do Ministro da Defesa, efectuam-se
operaeoes de Recrutamento e Incorporacao dos ci
dadaos para 0 Service Militar,

Aos 6rgiios pcliciais compete a procura e captura
dos faltosos, cujos nomes constarso de Iistas a enviar
pelos Chefes dos C. R. M..

ARTIOO 36.0

ARTIGO 35.·

Os cidadlios sujeitos as obrlgacces do Service Mill
tar que, sem justificayao atendivel, nao se apresen
tern nos C. R. M., dentro dos prazos estabelecidos,
inutilizem os seus documentos de recenseamento ou
deixem de comunicar ao C. R. M. as suas mudancas
de domlcflio, estao sujeitos ao pagamento de uma
multa no montante de Kz 1.000.00 a aplicar pew
chefe do C. R. M..

A divulgacao, do autorizada, de dados relativos
80 Recenseamento e Recrutamento Militares e consi
derada crime de divulgacao de segredo mllitar, pu
nido nos termos da Lei n." 16/78.

ARTIGO 33.·

A presta~o de falsas declaracoes para efeitos
de Recenseamento Militar ou a ocultacao de dados
relativos ao recenseamen.o constitucm crime de falsas
declaracoes, punido nos termos do artigo 242.° do
C6digo Penal.

ARTIGO 34.~
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1. Para proceder ao rccrutamento e incorporacao
militar e criada, junto de eada C. R. M., uma Comis
sao «ad hoc»' de Recrutamento e Incorporacao.

2. A Comissao de Rccrutamento e Incorporacao e
coordenada pelo Comissario Provincial respective e
integra, alem deste, os seguintes elementos:

a~ Chefe do C. R. M. Provincial;
b) urn renresentantc do Comito Provincial do

Partido;

ARTIGO 40.0

, ARTIGO 39.·

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

2. Para efeitos do numero anterior, as despesas sao,
suportadas pelo Ccmiseariado Municipal em cuja arClli
o pre-recruta esteja domiciliado.

~RTICO 38,·

1. Declarada a Ordem de Rccrutamento, os pre-re
erutas constantcs das listas afixadas para 0 efeito
devem ap.esentar-se 'nos Comissariados Municipals, a
rim de serem enviados ao C. R. M. respective, nos
dias e horas marcados.

2. Com vista ao estabelecido no mirnero anterior, os.
dirigentes e responsaveis dos 6rgaos estatais aos diver
&OS 'niveis, empresas, instituicoes C organizacoes sociais
devem dispensar, de imediato, do exercfcio das suas
func;:6es laborais os pre-recrutas e asscgurar a apre
sentacao destes nos Comissariados Municipals, a fim
de ulteriorrnente serem cnviados ao C. R. M. respec-
tivo. '

2. 0 mimero de cidadfios a incorporar em cada
ano e determinado pelo Estado-Maior-Gcneral, .
'_3. E expressamente proibido aos cidadaos em idade
militar a mudanca de domicflio nos meses referidos
no n." 1 desre artigo, sem previa autorizacao do chefe
do C. R. M. respectivo.
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ARTIGO 42.·

.Os mancebos apurados sao cnviados para as Uni
dades Militates definidas pelo Ministerio cia Dcfesa,
onde sao' matriculados e abastecidos dos meios mate
dais, de acordo com as normas estabelecidas.

ARTIGO 41.°

A organizacao.. funcionamento e 0 exercicio das
atribuicoes das Comissoes de Recrutamento e Incur
poracao serao objecto de regulamentacao,

5. As decisoes a que se refere 0 mimero anterior
devem ser levadas ao conhecimento dos mancebos.

3. 0 Comissario Provincial podera delegar noutro
membro do Comissariado 0 exercfcio da coordenacao
da Comissao de Recrutamento e Incorporacao,

4. As Comissoes de Recrutamento e Incorporacao,
euja composicao nominal e aprovada peJo Comissario
Provincial, tern as seguintcs atribuicoes:

a) efectuar a lnspeccao medica dos recrutas:
b) decidir sobre '0 apuramento dos cidadaos para

o Service Militar au a concessao de adia
mentos, de acordo com as instrucoes rece
bidas da Direccao competente do Ministe
rio da Defesa;

c) decidir sobre a isencfio do Service Militar nos
termos da presente Jei.

c) urn representante de Secretariado Provincial
da JMPLA/Juventude do Partido;

d) urn representante do Secretariado Provincial
da UNTA;

e) urn represent ante do Ministeric da Seguranca
do Estado;

f) urn representante do Ministerio do Interior;
g) .um representante do Minisierio da Educacao;
h) urn medico, representante do Ministerio da

Saude,

19
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ARTICO 45,'

Os membros das Comiss6es de Recrutamento e In
corporacao e 0 demais pessoal civil, nomeados para
o desempenho de tarefas nos Postos de Recrutamento
enos C. R. M., mantem a direito ao seu posto de tra
balho durante 0 tempo em que decorrem as operacoes
referidas, devendo ser dispensados de todas as tarefas
a nlvel do seu centro de trabalho.

ARTlOO 44.'

Com vista a realizacao das operacdes de Inspeccao
e Recrutamento previstas nesta lei, compete aos Comis
sariados Provincials e Municipals:

a) facultar aos C. R. M., durante as operacoes
de Inspeccao e Recrutamento as instala
c;oes.apropnadas para a. execucao das ope
racoes mencionadas, com vista a propor
cionar aos mancebos e recrutas uma recep
<.raoe ambiente adequados, que prestigie as.
Forces Armadas;

b) promover todas as diligencias necessaries, in
cluindo 0 transporte, 'com vista a assegurar
a comparencia organizada e oportuna nos
C.' R. M., dos cidadaos e recrutas:

c) 'efectuar um 'trabalho constante de cducacao
politica e patriotica entre as populacces das
respectivas Provincias.

ARTIGO 43.0

Os recrutas, no acto final da preparacao combativa
basica, prestam juramenta de fidelidade it Patria e a
Bandeira.

ARTIGO 46.·

Tcdo aquele que, sem causa justificada, deixar de
cornparecer a qualquer acto destinado a incorporacao,
comete a crime de fuga it incorporacao militar, pre
vista e punido nos termcs do artigo 13." da Lei
n." 16/78.
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1. Os cidadfios nas condicoes das alfneas a) de arti
go anterior podem beneficiar de adiamentos sucessi
vos ate atinglrem os .30 anos de idade, ficando isentos
do Service Militar Activo e sendo alistados na Re
serva.

2. Os cidadaos nas condicoes da alinea b) do artigo
anterior beneficiarn de adiamento ate urn dos irmaos
ser licenciado.
3. Os cidadaos nas condicoes da alinea c) do artigo

anterior beneficiam, no maximo, de dois adiamenros
por periodos de urn ano.

ARTIGO 49."

Sao concedidos adiamentos de incorporacao aDS
cidadaos que se encontrem nas seguintes condicoes:

a) que tenham a seu cargo exclusive pais inca
pacitados para 0 trabalho e de idade supe
rior a 60 anos e que nao possuam mcios
de subsistencia:

b) que ja tenham incorporados nas fileiras dois
ou mais irmdcs;

c) que sejam tecnicos au operarios qualificados,
de diffcil recrutamento, em organismos, ins
tituicdes OU empresas, e cuja presenca seja
fundamental para 0 sector.

ARTIGO 48.·

Estao isentos do curnprimento do Service Militar,
tanto Activo como da Reserva, os cidadacs recensea
dos eujo grau de aptidao, sobre 0 ponte de vista de
saude seja considerado nao apto em tempo de guerra.

ARTIGO 47.·

CAPITULO VII
Das Isen~oes e Adiamentos de Incorpor~iio para

o Servi~oMilitar
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ARTlGO 52."

1. Beneficiam igualmente de adiamento de incorpo
ra<;ao os professores com formacao profissional para
ensinal', no exercfcio da actividade doccnte, bern como
aqueles que nao tendo curso de formacao tern como
profissao a actividade docente.

2. Os cidadaos releridos no mimcro anterior, PCI'
dem 0 direito ao adiamento se deixarem de exercer
a actividade docente.

3. No caso de nao perderem 0 direito ao adiamento,
os cidadaos nas condicoes do n.? 1 beneficiam de
adiamentos sucessivos atiS perfazerem os 30 anos de:
idade, Iicando isentos do Service Militar Activo, sendo
alistados na Reserve.

2. Perdem 0 direito ao adiamcnto os esrudantes nas
condicoes das alfneas a) e b) do mimero anterior,
desde que nao obtenham aproveitamento escolar num
ano lectivo Ott que, por razocs de indisciplina, sejam
expulsos do estabelecimento de ensino que frequen
tern.

ARTlGO 51.·

1. Poderao ainda ser concedidos adiamentos de in
corporacao aos estudantes nas seguintes condicoes:

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

b) que frcquentem curso de formacao profissio
nal basica.. com aproveitarnento.

ARTIGp 50.·

o Ministro do Trabalho e Seguranca Social devera
obter do Conselho de Ministros, ate ao dia 31 de Ja
neiro de cada ano, a aprovacao da lista nominal des
trabalhadores abrangidos pela alfnea c) do artigo 48,°,

ARTIGO 53.·

Beneficiam ainda de adiamentos sucessivos de urn
ano os cidadaos que pelo seu estado de saiide a data
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l, 0 Ministro da Defesa pode autorizar a reincor
poracao de Sargentos, Soldados e Marinheiros que, a
seu pedido, desejem ser mantidos no Service Militar
Activo ap6s 0 cumprimento do tempo norma'! de Ser
vico MiHtar.

2. A reincorporacao a que se refere 0 mimero ante
rior nunca podera set per periodo inferior a dois
anos.

3. 0 cumprimento do Service Militar nos terrnos
dos mimeros anteriores seta regulado pelo Ministro
da Defesa.

ARTIGO 56.·

1. Os Militares que, tendo cumprido 0 Service Mili
tar Activo, nao desejem continuar nas fileiras como
voluntarios, serao licenciados e transitarao para a Re
serva.

2. 0 licenciamento dos Sargentos, Soldados e Ma
rinheiros compete aos Chefes das Unidadcs, mas sem
pre com base em ordem do, Ministro da Defesa.

ARTIGO 55."

Sobre 0 Liceaciamento e a Reserva dos Sargentos,
Soldados e Marinheiros

CAPITULO VIII

As respcnsabilidades familiares resultantes de rna
trimonio contraido por cidadao recenseado nao sao
fundamento para a concessao de adiamento ou isen
<;ao do Service Militar.

ARTIGO 54."

da incorporacao nao possam ser julgados aptos mas
revelem condicoes ffsicas ou psiquicas susceptiveis de
evoluirem favoravelmente, '
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1. Os Reservistas convocados para reunioes de es
tudo ou manobras mantem 0 direito ao cargo ocupado
e ao vencimento correspondente, durante todo 0 tempo
em que decorrem as reunioes ou as mancbras, inclu
sive 0 tempo que 0 Reservista leve para se deslocar
a sua Unidade.

2. A disposicao do mimero 'anterior e extensiva aos
Reservistas que sejam enviados as instituicoes hos
pitalares, para exame ou tratarnento medico.

ARTIGO 59.·

1. MS Militares e assegurada allrnentacao e equi
pamento, de aeordo com (IS normas estabelccidas pelo
Ministerio da Defesa.

2. Os Militates tem direito a percepcao de um quan
titativo mensal em numerario, de harmonia com as
normas definidas pelo Conselho de Ministros, sob pro
posta do Ministro da Defesa.

Os Reservistas, quando convocados para reumoes
de estudo ou manobras, estao sujeitos as normas cons
tantes da presente lei e dos regulamentos militares.

ARTIGO 58.·

Sobre os Direitos c Deveres dos Militares e Reservlstas

CAPITULO IX

ARTIGO 57.·

,1. Os Militares no termino do cumprimento do
Service Militar tern 0 direito ao abono de passagens
por oonta do Estado ate ao seu lugar de domicilio.

2. Os militares 1icenciados, com passagem a Re
serva, devem apresentar-se no C. R. M. da area onde
Iixarem residencia, no prazo de 10 dias, apes a sua
chegada ao domicllio, para efeitos de Registo Militar.

ARTIGO 60.·

ARQUIV
O L

. L
ARA



ARTIGO 65.'

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

ARTlGO 64."

t , Os Oficiais e demais Militares reincorporados
tern direlto a percepcao de uma pensao vita licia, cal
culada com base no tempo de service prestado.

2. Os Militares e Reservistas mutilados ou tornados
invalidos, em consequencia de ferimentos ou doenca
adquirida em accoes militates destinadas a combater
ameacas dirigidas contra a seguranca e a tranquilidadc
piiblicas, bern como contra a integtidade territorial da
Patria, ou em consequencia de desastre de service por
motivos das mesmas tarefas, tern direito a percepcao
de uma pensao de invalidez, nos termos da lei.

,
ARTIGO 63.·

o porte de correspondencia e gratuito para os Sar
gentos, Soldados e Marinheiros.

ARTfOO 62."

1. Todos os Militates designados para servir nou
tra Unidade, estabelecimento ou service, quando a
nova situacao irnplique mudanca de residencia, tern
direito a passagem por conta do Ministerio da Defesa,
2. 0 direito referido no numero anterior e exten

sivo a esposa e filhos menores Ott invalidos dos Ofi
ciais e Militates reincorporados,

3. 0 direito a passagem, de ida e regresso, por
conta do Estado, e extensive aos Militates que se
desloquern por motives de Ierias.

ARTIGO 61."

As passagens e alimentacao durante a viagcm des
cidadaos sujeitos as obrigacoes do Service Militar,
assim como dos Reservistas, serao liquidadas POl' COh
ta do Ministerio da Defesa.
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2. Decretada a Mobilizacao:

a) sao suspcnsas as ferias a todos os Militates:
b) protela-se 0 Ilcenciamcnto de Militares para

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

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

cf) 0 Ministro da Defesa pode rcquisitar a tee
nica auto e a tecnica de construcao de iti
nerarios pertencentes a empresas, organiza
c;5es, entidades piiblicas ou privadas, bern
como a utentes individuais, de acordo com
as normas para 0 efeito estabelecidas pelo
Governo.

1. A Mobiliza~ao e a Desmobilizacao sao decreta
das pelo Presidente da Republica.

ARTIGO 68.·

1. E proibido aos Militares, com excepcao do Ofi
cialato, contrafrem matrimonio durante 0 periodo de
prcstacao do Service Militar Activo.

2. 0 disposto no ntimero anterior nao se aplica
aos Militates reincorporados.
3. Os casos especiais em materia de matrimonio

sao resolvidos pelo Ministro da Defesa.

ARTIGO 67.0

. Os Militares e Reservistas sao responsaveis pelos
danos materiais causados durante a sua permanencia
em service, em conformidade com as leis de Iustica
Militar. .

ARTIGO 66.·

CAPITULO X
Da Mobiliza~ioe Dcsmobilizas:iio
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ARTIGO 73.'

1. De acordo com a ordem, actualmente em vigor,
do Presidente da Republica, 0 Oficialato compreende:

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

b) os Oficiais Subaltcrnos: Capitac, 1.0 e 2.° Te
nentes, Subtenentes c Aspirantes.

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

ARTIGO 72.·

o lieeneiamento dos Militates enquadrados nas fi
leiras e que ja cumpriram 0 tempo normal de Service
Militar Activo estabelecido pela presente lei, sera
efectuado de acordo com as normas e com base em
ordens ditadas pew Ministro da Defesa.

CAPiTULO XI
Disposi~ocsFinais e Tran~it6rias

ARTIGO 71.·

Os Militares e Reservlstas que, por motives de
Desmobilizacao, regressem ao seu domicflio, tern di
reito a passagens e alimentacao, durante a viagem,
por conta do Estado.

ARTIGO 70."

Em tempo de guerra au estado de emergencia, C
vedada aos Militares e Reservistas a mudanca de resi
dencia sem autorizacao do Chefe do C. R. M. res
pectivo.

ARTIGO 69.·

Os Reservistas que nao se apresentam depois de
decretada a Mobilizacao, ficam sujeitos as leis mili
tares aplicaveis em tempo de guerra.
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O. E. 268-2000 ex.-I. N.-U. E. E.--1983

(Dl6rio da Republica n.··238, 1."serie, de 1982).

o Presidente da Republica. JOSE EDUARDO DOS
SANTOS.

Publique-se.

Luanda, aos 29 de Setembro de 1982.

Vista e aprovada pela Comissao Pcrmanente da
Assembleia do Povo.

ARTIGO 76.·

Esta lei entra em vigor em 11 de Novembro de
1982.

ARTIGO 75."

Fica revogada a Lei n," 2/76, de 24 de Fevereiro,
bern como a demais legislacao que conrrarie as n01"
mas da presente lei.

ARTIGO 74."

o Regulamento da prcsente lei sera aprovado pelo
Presidente da Republica, sob proposta do Ministro da
Defesa.

3. A atribuiy80 das patentes de Coronel, Tenente
-Coronel e Major c da competencia do Presidente da
Republica, sendo a atribuicao das demais da compe
t~ncia do Ministro da Defesa.

'~Pr ..o ~ -c..~
r)6-<o
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