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CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto-Lei n.° 29/75 

de 23 de Outubro 

Em Mocambique a legislacao colonial instituiu a pro- 
fissio de agrimensor particular, cuja actuacao incidia 
principalmente na delimitagao da propriedade privada da 
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terra, pratica que deixa de representar qual(eg.obigsier6 
porque a terra passou a pertencer ao Estado. 

Além disso, ha empresas que se dedicavam lUmnica e 
exclusivamente a trabalhos de topografia, fotogrametria 
e cartografia. 
Em relacaéo a estas empresas notou-se que: 

—— tratava-se de empresas com sede em Mocambique 
associadas a outras com sede no estrangeiro, 
o que implica a saida para o estrangeiro de 
elementos técnicos (fotografia, diapositivos, car- 
tas geograficas, etc.) que podem comprometer 
a seguranca do Estado; 

——essaS empresas, nao se encontrando dotadas de 
pessoal qualificado, recorriam, para execucao de 
trabalhos para o Estado que Jhes eram adjudi- 
cados, a pessoal ao servico do Estado, o que 
acarreta, por um lado, que as fiscalizagoes desses 
trabalhos sejam feridas de ineficacia e, por outro 
lado, gastos injustificados. 

Reconhecendo-se da malor conveniéncia gue toda a 
estrutura técnica relacionada com os ramos da topografia, 
fotogrametria e cartografia seja concentrada apenas em 
departamentos estatais para acelerar a sua acca4o no ensino 

e na investigacdo cientifica e tecnoldgica de acordo com 
as necessidades do desenvolvimento econdmico do Pais, 
chega-se 4 conclusao que nao existem fundamentos validos 
que justifiquem as actividades de topografia, fotogrametria 
e cartografia exercidas por particulares. 

Nestes termos, e ao abrigo do disposto na alinea c)} do 
artigo 54.° da Constituicio, o Conselho de Méinistros 
decreta: 

Artigo 1.° Nao é permitido em Mocambique, a titulo 

de profissio liberal, o exercicio da actividade de agri- 

mensor particular, nem as empresas privadas poderao ter 

como actividade principal a realizagao de trabalhos nos 

ramos da topografia, fotogrametria e cartografia. 

Art. 2.°— 1. O material e equipamento pertencente aos 

aprimensores particulares e As empresas referidas no artigo 

anterior, assim como os bens moveis e viaturas registadas 

em nome destas, ficarao entregues e sob administragao do 

Ministério da Agricultura ou dos Servicos a quem o Mi- 

nistro designar. 
? De todo o material e bens referidos no numero ante- 

rior sera feito um inventario. 
Art. 3°—1. Os agrimensores particulares e © pessoal 

afecto As empresas anteriormente referidas poderao ser 

integrados, de acordc com as suas aptidoes, nos Servicgos 

dependentes do Ministério da Agricultura, competindo ao 

Ministro da Agricultura fixar por despacho as condigdes 
e termos dessa integracao. 

2. Os despachos das integracoes referidas no numero 

anterior nado carecem de visto do Tribunal Administrativo, 

mas serao por ele anotados.
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Art. 4.° Deixam de produzir efeitos a partir desta data 
os contratos celebrados com os agrimensores c empresas 
mencionados no artigo 1.°, quer para demarcacao de ter- 
renos para entidades particulares, quer para a execucao 
de trabalhos para o Estado de topografia, cartoprafia e 
fotogrametria. 

Art. 5.°— 1. Os contratos de arrendamentos celebrados 
para o exercicio das actividades refertdas no presente de- 
creto-lei poderfo ser denunciados pelos arrendatarios, in- 
dependentemente do prazo por que foram celebrados, com 
oito dias de antecedéncia. 

2. A denuncia deve ser comunicada simultaneamente ao 
Muinistro da Agricultura e ao senhorio. 

Art. 6.°— 1. A prdtica a titulo privado das actividades 
mencionadas no artigo 1.° sujeita os infractores 4 pena 
de 500005 pela primeira infraccio e, 2m caso de acumu- 
lagao ou reincidéncia, a pena de prisdo nao remivel. 

2. Consideram-se infractores nao sd os individuos que 
executem as actividades ja referidas, como os individuos 
ou entidades que de qualquer forma culaborem para tal 
exercicio. 

3. A punicéo destas infraccdes nao é acumulavel com 
a de outros tipos de crimes. 

Art. 7.° As importancias devidas aos agrimensores par- 
ticulares ou as empresas anteriormente indicadas s6 sao 
exigiveis se os respectivos trabalhos tiverem sido entregues 
nos Servigos competentes, ou a quem os mandou executar, 
antes da data da entrada em vigor deste diploma e ve- 
nham a merecer aprovacdo. 

Art. 8.° As dtvidas a que a execucdo deste decreto-lei 
der lugar serao resolvidas por despacho do Ministro de 
Agricultura. 

Art. 9.° Este decreto-lei entra imediatamente em vigor. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Republica, Samora Moisés MACHLL, 

er, 

Decreto n.° 30/75 

de 23 de Outubro 

Considerando a necessidade de se integrar o Instituto 
de Investigagao Cientifica de Mogambique na estrutura 
administrativa universitaria; 

Nos termos da alinea c) do artigo 54.° da Constituicdo, 
oO Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1.° O Instituto de Investigacio Cientifica é in- 
tegrado na estrutura administrativa da Universidade de 
Lourenco Maraues. 

Art, 2.° Os quadros do pessoal do instituto de Investiga- 
cao Cientifica integram-se no mapa dos quadros do pessoal 
da Universidade de Lourenco Marques. 

Art. 3.° Os bens afectos ao Instituto de Investigacdo 
Cientifica ficam integrados no patriménio da Universidade 
de Lourenco Marques 

Art. 4.° Compete ao Ministro da Educacio e Cultura, 
sob proposta do Reitor da Universidade de Lourenco Mar- 
ques, estabelecer em portaria as normas do funcionamento 
do Instituto de Invcstigacao Cientifica, dentro da estrutura 
administrativa da Universidade de Lourengo Marques. 
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Art. 5.° As duvidas que se verifiquem na aplicacao deste 
decreto serao resolvidas por despacho do Ministro da 
Educacado e Cultura. 

Aprovade em Conselho de Ministros, 

Publique-se. 

O Presidente da Republica, SAaMoRA Morsts MACHEL. 
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MINISTERIO DA INDUSTRIA E COMERCIO 

Portaria n.° 92/75 

de 23 de Outubro 

A industria de confeccao de vestuario é um dos ramos 
de actividade econdédmica que o Governo tem por neces- 
sario reorganizar e disciplinar para que melhor desem- 
penhe a sua funcao econdémico-social. 

A razao desta atitude filia-se em que, nado obstante as 
medidas adoptadas através da Portaria n.° 1/75, de 2 de 
Janeiro, o sector continua desorganizado e processa-se, 
nalguns casos, em termos absolutamente contrarios aos 
interesses da reconstrucéo nacional. 

Verifica-se porém que a industria de confeccao, uma 
vez integrada na industria téxtil, especialmente de algodao, 
ira permitir realizar o m4ximo aproveitamento de uma das 
riquezas naturais de Mocambique, contribuir para a me- 
lhoria das condicdes materiais da vida do Povo, criar 
empregos, economizar meios de pagamento sobre o ex- 
terior, diminuindo consequentemente a dependéncia eco- 
nomica externa. 

Para a realizacéo destes objectivos impoe-se que se 
processe uma intervencio directa neste sector industrial, 
mediante a criacéo, desde ja, de uma fabrica-escola do 
Estado, que tera como funcdo principal a dinamiza¢ao de 
toda a industria de confeccéo de vestudrio © a fixacao 
de novas regras de disciplina no sector, mediante a cria- 

cao de padrdes de qualidade e de preco e a formacao 
sistematica de quadros técnicos, concretizando-se, deste 
modo, um dos principios definidos pela Primeira Sessao 
do Conselho de Ministros quanto as atribuigdes do M1- 
nistério da Industria e Comércio. 

Assim, o Ministro da Industria e Comércio manda: 

1.° E criada, sob a dependéncia directa do Ministério 
da Industria e Comércio, a Fabrica-Escola de Confeccao 

de Vestuario, adiante designada Fabrica-Escola. 
2.° Sao funcoes da Fabrica-Escola:. 

a) A formacéo de pessoal a todos os niveits e a sua 

qualificacao oficial, que sera homologada; 
b) A certificacdo de qudlidades e precos, para efel- 

tos de homologacao; 
c) A prestacio de assisténcia técnica as unidades 

industriais do sector, sempre que lhe seja deter- 
minada; 

d) A producao de confecgces de vestuario em re- 
gime de producao industrial para comerciali- 
zacao interna e/ou externa, com vista a intro- 
ducao de padroes de qualidade e de precos: 

e) Qualquer outra de que seja incumbida, relacio- 
nada com a sua actividade. 

3.° A Fabrica-Escola tem personalidade juridica e au- 
tonomia administrativa e financeira.
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4° A condugaéo da Fabrica-Escola obedece aos princi- 
pios das técnicas modernas de gestio. 

5.2 As dividas que se suscitarem na execucdo da pre- 
sente portaria serao resolvidas por despacho. 

Ministério da Industria e Comércio, 20 de Outubro de 
1975.— O Ministro da Indtstria e Comércio, Médrio da 
Graca Machungo. 

a eA 

Despacho 

Em virtude de a gestéo da firma INACA — Industria de 
Abate e Comercializagio de Carnes, S.A.R.L., se en- 
contrar sob o controlo dos técnicos deste Ministério 
Eugénio Maltés Simdes de Almeida e Joao de Passos 
Fonseca Vieira, representantes do Governo naquela em- 
presa, fica a mesma firma desintegrada da Comissio Admi- 
nistrativa nomeada por despacho de 11 de Setembro findo 
para gerir o grupo STEIA. 

Ministério da Indtstria e Comércio, 20 de Outubro de 
1975.—-O Ministro da Industria e Comércio, Mario da 
Graca Machungo. 
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MINISTERIO DA AGRICULTURA 

  

Despacho 

Havendo necessidade de continuar a ser exercido um 
controlo sobre os animais enviados para abate nos mata- 
douros, determino: 

1. Os animais enviados para abate em matadouros devem 
continuar a fazer-se acompanhar da respectiva licen¢a mo- 
delo M. 

2. Os animals entrados no matadouro nao poderao sair 
do mesmo sem prévia autorizagdo da Direccao dos Servicos 
de Veterinaria, depois de ouvido o respectivo inspector. 

Ministério da Agricultura, 7 de Outubro de 1975.— 
O Ministro da Agricultura, Joaquim Ribeiro de Carvatho. 

tt are re 

Despacho 

O n° i do artigo 9.° do Regulamento da Comercia- 
lizacto de Gado Bovino e Respectivas Carnes, aprovado 
pela Portaria n.° 23659, de 15 de Dezembro de 1970, 
estipula que é expressamente proibido o abate de fémeas 
bovinas com menos de 8 anos, salvo as improprias 
para procriacéo, mediante certificado passado por médico 
veterinario ou declaracio do delegado de sanidade pe- 
cuaria da respectiva area. 

Por outro lado os Servicos de Veterinaria tém vindo 
a permitir o abate anual de 21% do total das fémeas 
existentes na manada de cada criador, percentagem essa 
que se considerou correcta para permitir a limpeza anual 
das manadas e simultaneamente impedir o abate indis- 
criminado de fémeas. 

Verificou-se, porém, que tém surgido dtvidas ao nivel 
de matadouros sobre o abate de fémeas bovinas que sao 
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apresentadas pelos criadores, as quais se traduzem por 
atrasos nos abates que representam prejuizos de ordem 
econdémica e social. 

Considerando que uma parte das fémeas existentes 
nas manadas tém de ser abatidas, pois se forem 
deixadas na exploracao acabam por morrer ou ficam a 
constituir um peso morto, sem quaiquer valia para o 
melhoramento on aumento dos efectivos, pelos defeitos 
que possuem pata a reproducao: 

Considerando que a gravidez nao pode constituir medida 
impeditiva do abate das fémeas, sendo até norma fazer 
cobrir as fémeas velhas para engordarem e aumentarem 
de peso, com vista a obtencao de carne de melhor qua- 
lidade; 

Atendendo a gue uma grande parte das fémeas dos 
criadores com exploracdes tipo familiar, onde os touros 
andam permanentemente com as vacas e, por conseguinte, 
as fémeas refugadas poderem ir gravidas para o matadouro; 

Havendo, porém, necessidade de limitar o numero de 
fémeas a abater, torna-se indispensavel definir as causas 
que poderao motivar o envio das mesmas para oO Ma- 
tadouro, ainda que gravidas; 

Assim, determino: 

1. Constituem factores de eliminacdo de fémeas das 
manadas, com vista ao seu abate em matadouros, as 
seguintes causas: 

a) Imposicao sanitaria: 
6b) Infecundidade; 
c) Aborto de cardcter contagioso ou inviabilidade 

‘das crias, 
d) Mastite cronica; 
e) Impossibilidade de amamentacao das crias; 
f) Anomalias que impecam a sua utilizacao na ex- 

ploracao: 
g) Idade superior a 8 anos. com mas caracteristicas; 
h) Velhice —idade superior a 10 anos, 

2. As fémeas referidas no numero anterior poderao 
ser abatidas, mesmo gravidas, desde que nao se encontrem 
nos ultimos trés meses de gestacao. 

3. Durante o ano nao podera ser abatido mais do 
que 21% do efectivo reprodutor feminino. 

4. O abate de fémeas em percentagem superior 4 re- 
ferida no numero anterior podera ser autorizado pela 
Direcc4o dos Servicgos de Veterinaria, em consequéncia 
de falta de drea, de pastagens, secas anormais ou im- 
possibilidade de venda de novilhas. 

5. As licencas de abate que acompanhem as fémeas 
deverao mencionar os factores de eliminacio e ser as- 
sinadas pelo funcionario responsdvel pela zona pecudria. 

Ministério da Agricultura, 7 de Outubro de 1975. — 
O Ministro da Agricultura, Joaquim Ribeiro de Carvalho. 

Re erm mre 

MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DE ESTADO 
NA PRESIDENCIA E DAS FINANCAS 

sige, 

Portaria n.° 93/75 

de 23 de Outubro 

Na Direccao dos Servicos de Agricultura e Florestas 
prestam servico, ha varios anos, agentes que desempenham 
funcoes indispensaveis & manutencao destes Servicos, as
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chamadas funcées de rotina, e que foram admitidos como 
assalariados ou contratados, por dotagdes dos planos de 
fomento, devido as caréncias orcamentais, ou transitaram 
de outros organismos estatais, missOes e brigadas, também 
pagos por verbas dos planos de fomento. 

Tornando-se necessario regular a situacao deste pessoal, 
de harmonia com o artigo 9.° do Decreto n.° 33/74, de 
31 de Dezembro; 

Considerando que o crédito especial a que se refere 
O artigo 2642.°--A, aditado ao Orcamento Geral do 
Estado pela Portaria n.° 26/75, de 12 de Agosto, da 
cobertura financeira a «encargos com a integracao de 
pessoal de brigadas de plano de fomento e dotacao de 
outros lugares criados»; 

Os Ministros da Agricultura, de Estado na Presidéncia 
e das Financas, usando da competéncia que Jhes é con- 
ferida pelo artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 7/75, de 21 de 
Agosto, determinam: 

l.° Sao acrescidos e dotados nos quadros dos Servicos 
de Agricultura e Florestas os seguintes lugares: 

Pessoal de direccado e chefia: Letra 

1 engenheiro silvicultor-chefe E 

Pessoal técnico médic: 

2 assistentes técnicos de 2. classe... .... . J 

Pessoal técnico auxihar: 

1 auxiliar técnico de 2.4 classe... .. 
7 auxiliares técnicos de 3.° classe 
1 preparador de 1.* classe 
1 mecanico de | * classe 
2 mecanicos de 2.* classe 
2 motoristas de 1.* classe. ...... 
4 motoristas de 2.* classe . 
5 motoristas de 3.* classe .. . 
| capataz agricola de 1. classe .. 
| capataz agricola de 2.2 classe . 

11 capatazes agricolas de 3.* classe 
3 operarios especializados de 1.* classe ........ 
2 operarios especializados de 3.* classe. 
5S operarios de J.* classe 
7 operarios de 2.* classe 
4 operarios de 3.* classe 
3 ajudantes de 3.* classe. 
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Pessoal administrativo: 

3 segundos-oficiais . . 
3 terceiros-oficiais . 
1 aspirante 
3 dactilografos . Lee 
l escriturario de 1.° classe 

26 escriturarios de 2.* classe 
3 continuos 
4 telefonistas xa 
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Pessoal assalariado permanente: 

1 operador de maquinas e viaturas de 1. classe 
1 operador de maquinas e viaturas de 2.° classe 
6 operadores de maquinas e viaturas de 

3.2 classé ow a kee COU 
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Letra 

3 operadores auxiliares de maquinas e via- 
turas de 1.2 classe .. . .. .. x 

21 operadores auxiliares de maquinas e via- 
turas de 2.* classe La ee 

24 operadores auxiliares de maquinas ec via- 
turas de 3.2 classe. . 

operarios auxiliares de 1.* classe 
operarios auxihares de 2.* classe .. 
operarios auxiliares de 3.° classe 
capatazes auxiliares de |.* classe 

60 capatazes auxiliares de 2.* classe - 
373 capatazes auxiliares de 3.* classe ........ .. 

lL serventé de 1.* ClaSSE cc sc ias wis ceoeves . Lf 
17 serventes de 2.2 classe ...... 2... ... 27 
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2.° O pessoal que presta funcdes de rotina nos Sel 
vi¢os de Agricultura e Florestas e que vem sendo pag 
por verba do IV Plano de Fomento transita para os quadrc 
dos mesmos Servicos, mediante relacdo nominal anotad 
pelo Tribunal Administrativo e publicada no Boletim d 
Republica, sem quaisquer outras formalidades mesmo d 
visto ou de posse. 

3.° O pessoal jornaieiro que vem recebendo por verba 
do IV Plano de Fomento passa a receber pelas verba 
de pessoal eventual a admitir conforme as necessidade 
de servico atribuidas aos Servicos de Agricultura e Flo 
restas. 

4.° A importancia do crédito especial a que se refer 
O artigo 2642.°-A, aditado ao Orcamento Geral do Es 
tado pela Portaria n.° 26/75, de 12 de Agosto, é dis 
tribuida pela forma seguinte: 

Despesas com o pessoal 

RemuneracgGes certas ao pessoal em exercicio 

1} Pessoal dos quadros aprovados por lei: 

a) Yencimentos. 

Conforme o qua- 
dro n° 1 6 326 160$00 

2) Pessoal assalariado perma- 
nente: 

Conforme o quadro 
n° 2 12 933 840$00 

e) Pessoal assalariado’ Pessoal 
eventual a admitir con- 
forme as necessidades de 
Servico ; 6 044 800$00 95 304 go0sd 

Remuneracées acidentais: 

1) Gratificacées nos termos do 
mapa VI anexo ao De= 
creto n° 48 198, de 11 dé 
Janeiro de 1968 

2) Subsidio diario 

Total 

228 000$00 
467 200$00 695 200SK 

26 000 000$0C 
  

  

  

5.° Esta portaria entra iniediatamente em vigor. 

O Ministro da Agricultura, Joaguim Ribeiro de Carva- 
lho.—O Ministro de Estado na Presidéncia, José Oscar 
Monteiro.—QO Ministro das Financas, SalomaG@o Mun 
guambe.,
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OUADRO N° |] , ° 

Pessoal dos quadros aprovados por lei 

nidades Categorias ase | complementar individual an eae Grattficacao atano 

| Pessoal de chefia: | 

1 |Engenheiro silvicultor-chefe 141 600900 60 0O0$00 201 600500 201 600$00 18 0OO$GO 43 800$00 

Pessoal técnico medio: | | 

2 |Assistentes téenicos de 2." classe 90 000500 27 600500 117 600$00 235 200$00 24 DO0S0O0 58 400$00 

Pessoal técnico auxiliar 

1 jAuxiliar técnica de 2' classe 63 600$00| 25800800} 89 400$00 89 400$00 12 000$00 21 90000 
7 jAuriliares técnicos de 3.* classe 58 800S00 25 680$00 84 480900; 591 360$00 84 000$00 153 300300 
1 |Preparador ‘de 1° classe 72, 000$00 27 360$00 99 360900 99 360500 12 000$00 —$— 
1 |Mec&anico de 1* classe 63 600300 | 25 800$00 89 400500 89 400S00 *; —$- —$- 
2 |Mecanicos de 2° classe 58 800$00 25 68000 84 480$00| 168 960$00 —$- —$- 
2 |Motoristas de 1° classe 34 800$00 16 80000 51 600800; 103 200$00 —$- —$- 
4 'Motoristas de 2" classe 32 400$00 16 200800 48 600$00 194 400$00 —~$- —$- 
5 {Motoristas de 3.° classe 31 200$00 15 240300 46 440500 2.32 200$00 —~$- ~$- 
{1 |Capataz agricola de 1° classe 37 200$00 17 400$00 54 600S00 54 600$00 6 QOOS00 14 600$00 
lL (Capataz agricola de 2' classe | 34 800$00 16 800300 51 600$00 51 600$00 | 6 0OOS00 14 600500 

{1 |Capatazes agricolas de 3*° classe 31 200500 14 240$00 46 440$00 510 840$00 66 000$00 160 600$00 
3 |Operarios especialhzados de J * classe 52, 800$00 25 560$00 78 360900 235 O80S00 = —$— 
2 |Operarios especializados de 3° classe 44 400S00 24 600$00 69 000S00] 138 00O$O0 ~$- —$- 
5 |Operarios de 1* classe 40 800$00} 18000800) 58 800$00} 294 000$00 -§- -$- 
7 Operarios de 2° classe 37 200300 - 17 400$00 534 600$00| 382 200$00 a —$- 
4 |Operarios de 3* classe 34 800$00| 16 800$00 51 600300! 206 40000 ~$- —$- 
3 jAjudantes de 3° classe 21 600$00 7 200$00 28 800$00 86 400$00 —$ ~$- 

Pessoal admunistrativo 

3 segundos-oficiais 58 800S00 25 680$00 84 480$00 253 440$00 ~f- —$- 
3 !Terceiros-oficiais 44 400$00 24 600300 69 000$00 207 OOOSO0 —$- =$- 
1 |Aspirante 37 200300 17 400$00 54 600$00 54 600300 —$- —$- 
3 |Dactilografos 32 400$00 16 200300 48 600$00| 145 800$00 —$— 6 Ge 
1 |Escritur4rio de 1" classe 37 200300 17 400300 54 600500 54 600300 —$- —$— 

26 |Escriturarios de 2° classe 34 800300 16 800$00 51 600$00| 1 341 60000 ~—$— —$- 
3 |Continuos | —- 31 20000 15 240800 46 440$00} 139 320800 —$- -$- 
4 (|Telefonistas 30 COOSO0 11 400300 41 400$00;} 165 600$00 | —$- —$-~ 

1 287 600$00 569 880$00 | 1 857 480$00) 6 326 160S00 228 OOOSOO 467 200500 

QUADRO N° 2 

VYencimento Vencimento Total Tatal 
Jnidades Categorias base complementar imndmidual por classe 

Pessoal assalariado permanente 

1 |Operador de mAquinas e viaturas de 1°? classe 34 800$00 16 800$00 51 600500 51 600$00 
1 {Operador de maquinas e viaturas de 2* classe 32, 400300 16 200300 48 600300 48 600300 
6 |Operadores de maquinas e viaturas de 3° classe 31 200$00 15 240500: 46 440800, 278 640500 
3 |Operadores auxiliares de maquinas e viaturas de 1° classe 30 QO0$00 11 400300 41 400$00| 124 200500 

21 |Operadores auxiliares de maquinas e viaturas de 2" classe 28 800$00 9 GUOSOO 37 800300, 793 800500 
24 |Operadores de maquinas e viaturas de 3° classe 21 600500 7 200300 28 800$00; 691 200500 

6 |Operdrios auxilares de 1° classe 30 000$00 11 400$00 41 400$00} 248 400$00 
9 |Operarios auxiliares de 2* classe 28 800$00 9 OOOSOO 37 SOO$00| 340 20000 
6 |Operarios auxiliares de 3° classe 21 600$00 7 200$00 28 800900; 172 800$00 
3 |Capatazes auxiliares de 1° classe 28 800$00 9 000300 37 800$00! 113 400500 

60 |Capatazes auxihares de 2° classe 20 400800 6 600$00 27 O0O$SO0D) 1 620 000SO00 
373 |Capatazes auxiliares de 3° classe 16 800$00 4 800300 21 600$00) 8 056 800$00 

1 |Servente de 1* classe 20 400$00 6 600900 27 QOOOSCO 27 00CSOO 
17 jServentes de 2" classe 16 800$00 4 800500 21 600$00| 367 200$00 

362 400$00| 135240300! 497 640$00/12 933 840500           
O Ministro da Agricultura, Joaguim Ribeiro de Carvalho.—O Ministro de Estado na Presidéncia, José Oscar 

Vionteiro.—O Ministro das Financas, Salomao Munguambe.
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MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DAS FINANCAS 
E DE ESTADO NA PRESIDENCIA 

  

Portaria n.° 94/75 

de 23 de Outubro 

Reconhecendo-se que os trabalhos dos laboratérios de 
tecnologia de fibra e de andlises de sementes de algoddo 
requerem pessoai especializado que nao se encontra de- 
vidamente preparadc senado ao fim de alguns anos de 
actividade, portanto de dificil aquisicao e nao facilmente 
substituivel; 

Atendendo a que o pessoal que exerce essas func6es 
no Instituto do Algod&o se encontra integrado no quadro 
geral, a maioria dele na situacaéo de assalariado, pos- 
suindo alguns muitos anos de servico e sem possibilidades 
de nele serem integrados devido a falta de vagas, com 
a agravante de estarem em categorias inferiores nao con- 
dizentes com as funcg6es técnicas que desempenham; 

Reconhecendo-se a necessidade de dotar o referido Ins- 
tituto com um quadro, a semelhanca do que foi feito 
pelas mesmas razoes ao pessoal de classificacao, com o 
qual esta em nitida desvantagem uma vez que se trata 
também de pessoal qualificado: 

Usando da faculdade conferida pelo artigo 1.° do De- 
creto-Lei n.° 7/75, de 21 de Agosto, os Ministros da 
Agricultura, das Financas e de Estado na Presidéncia 
determinam: 

1.° E estabelecido o quadro de pessoal de laboratorio 
de tecnologia de fibia e de semente de algodao, adiante 
discriminado. 

2.° O ingresso e promocao nos lugares criados obede- 
cerao aS seguintes normas: 

Assistente técnico-chefe — por livre nomeacao do Mi- 
nistro da Agricultura, sob proposta do Director do 
Instituto do Algodao, entre os assistentes de 1.3 
e 2.° classes; 

Assistentes técnicos de 1.2 e 2.° classes — por indivi- 
duos possuindo um curso médio ou funcionarios 
da categoria imediatamente inferior com mais de 
cinco anos de servico e boas informacoes: 

Operadores qualificados — funcionarios com o curso 
secundério ou equivalente ao 2.° ciclo dos liceus, 
ou por promocao de funcionarios com categoria 
imediatamente inferior com mais de trés anos de 
servico na categoria e boas informacoes: 

Operadores de laboratério-— por funcionarios com 
Oo 1.° ciclo dos liceus ou equivalente, ou por pro- 

I SERIE — NUMERO 5S] 

mogao de funcionarios de categoria imediatamente 
inferior com mais de trés anos de servico na cate- 
goria e boas informacoes; 

Ajudantes de laboratério— por funcionarios que 
tenham como minimo de habilitacdes a 4.* classe. 

3.° O primeiro provimento dos lugares criados pela 
presente portaria sera feito por livre escolha do Miuinis- 
tro da Agricultura, entre os actuais agentes do Instituto 
do Algodao que vém desempenhando as funcoes corres- 
pondentes as dos lugares agora criados. 

4.° O pessoal do quadro agora formada é integrado no 
quadro do pessoal técnico do Instituto do Algodao (ma- 
pas I e IV anexos ao Decreto n.° 207/70). 

QO Ministro da Agricultura, Joaquim Ribeiro de Car- 
valho. —O Ministro das Financas, Salomao Munguambe. 
—Q Ministro de Estado na Presidéncia, José Oscar 
Monteiro, 

  

Quadro de pessoal para os laboratérios de tecnologia 
de fibra e de semente de algadao 

  

    

  

      

Numero 

a de unidades 

Sonu $5 | Vance? [Taso | ibe 
O ratorio | TatOrio 

de fibra de 
semente 

Assistente técnico-chefe G 12 350$00 j 1 
Assistente técnico de 1 * classe H 11 400$00 1 ] 
Assistente técnico de 2 * classe | 10 S50$00 j J 
Operadores qualificados: 

De 1 * classe J 9 800$00 1 l 
De 2 * classe K 9 000S00 Zz 1 
De 3° classe L 8 300300 3 2 

Operadores de laboraténo: 

De 1 * classe M 7 450$00 3 2 

De 2* classe N 7 O50$00 5 2 

De 3." classe O 6 550300 a, 2 

De 4° classe P 6 200$00 2 3 

Ajudantes de operador: 

De | * classe Q 5 750$06 I 2 

De 2 * classe R 5 400$00 2 3 

De 3 * classe T 4 850$00 3 3   

  

O Ministro da Agricultura, Joaquim Ribeiro de Car- 
valho. —O Ministro das Financas, Salomao Munguambe. 

—QO Ministro de Estado na Presidéncia, José Oscar 

Montetro. 

Prey — 6$00 
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