
Sabado, 1 de Novembro de 1975 
  

B 

  

    

| SERIE — Ndmero 55 
  

BULETIM DA REPUBLICA 
PUBLICAGAO OFICIAL DA REPUBLICA POPULAR DE MOCHNBIAUE 

  

  

  aa es —   

SUMARIO 

Conselho de Ministros: 

lecreto n.° 32/75: 

Define as regras orientadoras do uso de Bandera Nacional, 
Pavilhao e Flamula 

lecreto n.° 33/75: 

Autoriza o Banco de Mogambique a celebrar um contrato de 
abertura de crédito em conta corrente com o Instituto do 
Algodao de Mocambique destinado A comercializacio do 
algodfo respeitante 4s regides algodoeiras, estabelecidas pela 
Poitana n° 318/75, que ficaram por adjudicar na actual 
campanha 

Ministerio da Educacao e Cultura: 

ortaria n.° 100/75 

Introduz alteracdes nos regimes de inscricfo, frequéncia e 
funcionamento da Universidade de Lourenca Marques 

Ministério da Agricultura: 

lespachos: 

Suspende os dOrgéos sociais da Sociedade Agricola de Algo- 
does, Limitada, e nomeia em sua substituicao uma comis- 
sao admunistrativa 

Suspende os orgfos sociais da Sociedade Agricola e Pecué- 
ria do Lumane, Limitada, e nomeia em sua substituigzo 
uma comissao administrativa. 

Ministérios dos Transportes e Comunicacg6ées 
e das Obras Publicas e Habitacao: 

espacho: 

Substitui dois membros da Comissico Consultiva de Revi- 
sao de Precos das Empreitadas de Obras Publicas 
  

  

  

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 32/75 
de 1 de Novembro 

  

Considerando a necessidade de definir as regras orienta- 
oras do uso de Bandeira Nacional, Pavilhao e Fl&mula: 
© Conselho de Ministros, nos termos da alinea c) do 

ttigo 54.° da Constituicao, decreta: 

Artigo L°—1. A Bandeira Nacional sera icada todos os 
tas nos edificios publicos seguintes: 

a) Presidéncia da Republica; 
b) Ministérios; 
c) Governos Provinciais (Gabinete e Residéncia):; 
d) Quartéis: 
e) Comando do Corpo de Policia de Mocambique: 
f) Sedes Nacional, Provinciais, Distritais e de Locali- 

dades da FRELIMO, 
g) Camaras municipais; 
h) Sedes de Distrito e Localidades: 
i) Embaixadas, Residéncias dos Embaixadores e Con- 

sulados da Republica Popular de Mocambique; 

  

j) Portos, aeroportos e em todos os postes. dd frda< 
teira. 

2. Na Presidéncia da Republica, nos Governos Provin- 
ciais (Gabinete), nos Quartéis e no Comando do Corpo de 
Policia de Mocambique o icar e o arriar da Bandeira Na- 
cional serio realizados solenemente, de acordo com o ho- 
rario seguinte: 

a) Nos meses de Abril a Agosto, a Bandeira Nacional 
sera i¢ada e arriada as 6 e 17 horas, respectiva- 
mente; 

b) Nos meses de Setembro a Marco, a Bandeira Na- 
cional sera icada e arriada as 6 e 18 horas, res- 
pectivamente. 

3 Nos edificios ptiblicos nao referidos no nimero ante- 
rior a Bandeira Nacional sera icada e arriada de acordo 
com o horario seguinte: 

a) Nos meses de Abril a Agosto, a Bandeira Nacional 
sera igada as 7 horas e arriada as 17 horas: 

b) Nos meses de Setembro a Marco, a Bandeira Na- 
cional sera igada as 7 horas e arriada as 18 horas. 

Art. 2.° Nos edifictos publicos nao mencionados no ar- 
igo anterior a Bandeira Nacional sera icada aos domingos, 
feriados nacionais e datas comemorativas definidas em 
diploma legal. 

Art. 3.°— 1. A Bandeira Nacional em uso na Presidén- 
cia da Reptblica e nos Governos Provinciais (Gabinete) 
tera as dimensoes de 2,40m X 1,60 m. 

2. Nos restantes edificios publicos a Bandeira Nacional 
em uso tera as medidas de 1,70m X 1,10 m. 

Art. 4.°— 1. Os membros do Conselho de Ministros, os 
Governadores Provinciais e os Embaixadores da Republica 
Popular de Mocambique, no pais em que esto acreditados, 
tém direito ao uso da Flamula Nacional nos veiculos ofi- 
clais que lhes estéo distribuidos quando neles viajem. 

2 A Flamula Nacional sera hasteada durante o dia, na 
frente do veiculo, do Jado do condutor, em haste especial- 
mente colocada para o efeito. 

3. Excepcionalmente pode a Flamula Nacional ser has- 
teada durante a noite, quando o responsavel que viaja na 
viatura se encontre em servico. 

Art. 5.° A Flamula a que se refere o artigo anterior tera 
as dimensdes de 29,7 cm X 21 cm. 

Art. 6.°—1. O Presidente da Republica tem direito ao 
uso do Pavilhao Presidencial em fundo vermelho com o 
emblema da Republica Popular de Mocambique ao centro. 

2. O Pavilhao Presidencial mantém-se icado no Palacio 
de Estado quando o Presidente da Republica se encontre 
na capital do Pais. 

3. O Pavilhao Presidencial sera icado igualmente: 

a) Nas residéncias ocupadas pelo Presidente da Repu- 
blica, nas deslocagoes através das provincias;
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b) Nos edificios publicos e outros locais, quando o 
Presidente da Republica ai se encontre a fim 
de presidir a uma cerimonia oficial; 

c) Nos aeroportos e portos, quando o Presidente da 
Republica ai se encontre; 

d) Nas residéncias ocupadas pelo Presidente da Repu- 
blica durante as deslocagoes ao estrangeiro. 

Art. 7.° Nas ocasiGes referidas no numero anterior o 
Pavilhao Presidencial sera igado no momento da chegada 
do Presidente da Republica e arriado no momento da sua 
partida. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptblica, SaMoRA MoIses MACHEL. 

ER rE 

Decreto n.° 33/75 

de 1 de Novembro 

Ao Instituto do Algodao de Mocambique foi cometida 
a tarefa de comercializar o algodao respeitante as regioes 
algodoeiras, estabelecidas pela Portaria n.° 318/75, que 
ficaram por adjudicar na actual campanha 

Para que tal tarefa possa ser desempenhada, rnccessita 
o Instituto do Algodio de Mocambique de meios iiman 
ceiros a obter junto do Banco de Mocambique. 

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

Artigo 1.° E autorizado o Banco de Mocambique a 
celebrar um contrato de abertura de crédito em conta 
corrente com o Instituto do Algodao de Mocambique, até 
ao limite de 420000 0005 O montante deste crédito sera 
utilizado nas dependéncias do referido Banco a indicar 
pelo Instituto do Algodio de Mogambique. 

Art. 2..—1. O prazo de validade deste crédito sera 
livremente ajustado entre o Instituto do Algodao de 
Mocambique e o Banco de Mocambique. 

2. Deverad ser dado conhecimento ao Ministério das 
Financas sempre que houver alteragao do prazo. 

Art. 3.° O instrumento contratual, para a concessio do 
crédito, bem como as alteracdes que se verificarem pos- 
teriormente, deverao ser previamente submetidos a apro- 
vacao dos Ministros das Financgas e da Agricultura. 

Art. 4.°° O Ministério das Financas devera estabelecer 
normas para uma periddica fiscalizacao da gestao finan- 
ceira do crédito autorizado e assegurar o cumprimento das 
clausulas contratuais. 

Art. 3.° Este decreto entra imediatamente em vigor 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

QO Presidente da Reptblica, Samora Morsés MAcHEL. 

it 

MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA 

  

Portaria n.° 100/75 

de 1 de Novembro 

Tornarido-se necessdrio introduzir alterac6es nos regimes 
de inscricio, frequéncia e funcionamento da Universidade 
de Lourenco Marques a fim de melhor a adaptar ao pro- 

—————— 7 ee = 

cesso revolucionario em curso, obtendo o maximo apro 
veitamento das estruturas j4 criadas e pondo-as ao servicc 
do Pais e do Povo; 

Sob proposta da Universidade de Lourengo Marques 
No uso da competéncia que lhe é atribuida pelo Decreto 

-Lei n.° 22/75, de 11 de Outubro; 
OQ Ministro da Educacéo e Cultura determina: 

Da frequéncia e participacdo nos trabalhos escolares 

1.°— 1. E obrigatoria para todos os alunos a assisténci: 
e participagao a todas as aulas fixadas nos respectivos ho 
rarios. 

2. Um oitavo de faltas podem ser justificadas junto dc 
professor, que verificara se o aluno tomou conhecimentc 
da matéria leccionada nas aulas a que faltou. 

a) Aos alunos que provem ter uma ocupacdo remune 
rada fora da Universidade que lhes ocupe doze horas se 
manais ou mais, poderao ser justificadas, sob parecer favo- 
ravel da Comissio Pedagdgica, pela Direccao do Cursc 
cu Departamento até mais um oitavo de faltas. 

b) Excepcionalmente, pode o Reitor relevar mais ur 
Oilavo de faltas a todos os alunos quando o motivo fe 
considerado de interesse nac onal. 

3 As itraccdes referidas em 2 referem-se ao numero total 
de aulas previsto para cada disciplina 

4 As faltas nao justificadas implicam perda de fre- 
quéncia. 

5. A falta de participacéo injustificada nas Actividades 
de Julho implica a perda de frequéncia nas disciplinas em 
que o aluno ainda nao tenha tido aproveitamento no anc 
lectivo a que respeita. Esta sang¢do sera aplicada pelo Rei- 
tor, que podera atenud-la segundo as circunstancias. 

Das inscricoes, passagens de ano e consequéncias 
da falta de aproveitamento 

2.° — 1. Os alunos podem inscrever-se, no maximo, duas 
vezes em cada disciplina. 

2. Sera considerada valida, nao contando para efeitos 
do disposto em 1, uma desisténcia por disciplina, se for 
declarada no prazo de trinta dias apds o comeco efectivo 
das aulas dessa disciplina. 

3. Perdida a frequéncia, ou verificado o nao aproveita- 
mento duas vezes na mesma disciplina, o aluno nao pode 
continuar no Curso. Porém, se o aluno ja tiver feito dots 
tercos ou mais do elenco de disciplinas do Grau em que se 
encontra inscrito, ser-lhe-4 permitida mais uma inscricao 
somente numa tunica disciplina. 

4. Os alunos da Universidade que nao se encontram nas 
condicdes da alinea a) de 2 do n.° 1.° devem inscrever-se 
em todas as disciplinas do semestre ou ano mais as atrasa- 
das, salva a hipétese de nao terem passado de ano em 
virtude do disposto em 6 do n.° 2.° ou de lhes faltar um 
menor numero para terminar o grau em que se encontram 
inscritos. 

a) Os alunos que trabalharem nas condig6es previstas na 
referida alinea a) de 2 do n.° 1° devem inscrever-se num 
minimo de duas disciplinas anuais, ou uma anual e duas 
semestrais, ou quatro semestrais, incluindo sempre as atra- 
sadas. 

b) A prova de estar nas condicdes da mencionada ali- 
nea a) de 2 do n.° 1.° deve ser apresentada no momento da 
inscricao, sendo irrelevantes as modifica¢gdes posteriores. 

5. Nenhum aluno podera inscrever-se nas disciplinas de 
um ano se nao tiver obtido aprovacao em todas as disci- 
plinas do ano anterior ou nelas n&o estiver inscrito. Se, 
num determinado ano, o aluno tiver disciplinas em atraso, 
nao poderd inscrever-se em qualquer disciplina do ano



1 DE NOVEMBRO DE 1975 
{a T w 

seguinte enquanto niéo tiver aprovacio em todas as disci- 
plinas atrasadas, 

6. Sem prejuizo dos regimes de precedéncias estabele- 
cidos em cada Departamento ou Curso, s6 poderao ins- 
crever-se em disciplinas do ano seguinte os alunos que 
obtiverem aproveitamento em metade das disciplinas em 
que iniciaimente se inscreveram, com um minimo de apro- 
veitamento de duas anuais, ou uma anual e duas semestrais, 
ou quatro semestrais. Se o ntimero de disciplinas em que 
oO aluno se inscreveu for impar, considerar-se-4, para efeitos 
do calculo da metade, o numero inteiro imediatamente 
inferior, 

7. Os alunos que nao satisfizerem as exigéncias do apro- 
veitamento minimo referido em 6, durante dois anos con- 
seculivos ou trés alternados, seraéo excluidos da frequéncia 
da Universidade. 

Dos critérios e meétodos de avaliacac 
do aproveitamento dos alunos 

3.°— ]. Os alunos s6 scrao admitidos ao exame final se 
tiverem frequéncia e uma informacao julgada suficiente 
pelo professor da disciplina 

2 Havendo incompatibilidade de horarios em disciplinas 
atrasadas, o aluno fica dispensado de frequéncia nessas 
disciplinas mas é obrigado a obter informacao suficiente. 
4°—] Podera haver dispensa do exame final por deci- 

sao do Departamento ou Curso, sancionada pelo Reitor, nas 
seguintes condicdes minimas’ 

a) Média nao inferior a 10 valores, sem classificacoes 
negativas, nas provas parcials; 

b) Média nao inferior a 12 valores, sem classificacdes 
inferiores a 8 valores, nas provas parciais. 

2 Para efettos de exame final os Depariamzntos ou 
Cursos poderao propor a sancdo do Reitor um ecritério de 
dispensa parcial da matéria leccionada em cada disciplina. 

3. Nenhum aluno pode ser dispensado do exame final 
sem prestar, pelo menos, duas provas 

4. Para a dispensa, total ou parcial, de exame final em 
cada disciplina deverao ser prestadas, respectivamente, 
provas sobre toda ou parte da matéria correspondente 

5 Os alunos nao poderao ser dispensados do exame nas 
disciplinas abrangidas pelo disposto em 2 do n.° 3.° 

5 °— 1. Cada aluno devera ser avaliado individualmente 
e prestara provas escritas e/ou orais e/ou praticas nas 
condicoes referidas em 3 e 4 do n.° 4.9 

2. A avaliacao do trabalho individual deve, sempre que 
possivel, ser complementada com a avaliacao do trabalho 
colectivo defendido individualmente. 

3. O tipo de avaliacao deve atender a estrutura, aos 
objectivos e ao modo como foi orientado o ensino da dis- 
ciplina. 

6.°—-1. O ano escolar consta de dois semestres interca- 
lados pelas Actividades de Julho de cardcter obrigatério. 
O periodo de 23 de Dezembro a 6 de Fevereiro é de férias. 

a) O primeiro semestre comeca em 7 de Fevereiro e ter- 
mina em 31 de Maio. A sessao de exames das disciplinas 
desse semestre realiza-se de 7 a 22 de Junho. 

b) As Actividades de Julho decorrem de 1 a 31 de Julho. 
c) O segundo semestre comeca a 7 de Agosto ¢ termina a 

30 de Novembro. A sessao de exames das disciplinas deste 
semestre e anuais realiza-se de 7 a 22 de Dezembro. 

d) Havera uma sessao de recorréncia de exames das discli- 
plinas anuais e/ou do primeiro semestre e/ou do segundo 
semestre. Essa sessao de exames decorre de 15 a 31 de 
Janeiro. 

2. Em cada sessao de exames ha duas chamadas. A se- 
gunda chamada realizar-se-4 quarenta e oito horas apés 

  

235 

  

Lit ails wo licha fudtepash, Bia:   

a primeira, e a ela sO serao admitidos os alunos impedidos 
de comparecer 4 primeira que paguem, em selos fiscais, 
uma propina de 250$ por cada exame. 

3. Os alunos nao podem fazer exame na sessao de recor- 
réncia, a mais do que duas disciplinas anuais, ou uma 
anual e duas semestrais, ou quatro semestrais, incluindo 
sempre as disciplinas em atraso. 
Podem apresentar-se a exame, na sessdo de recorréncia, 

os alunos que nao se apresentarem nas sessdes normals 
apos o termo dos semestres respectivos e aqueles que nao 
obiiverem aprovacao nos mesmos. 

Disposi¢oes transitorias 

7..—1. A aplicagao das presentes normas nao invalida 
nenhuma inscricao que se tenha efectuado validamente 
segundo as normas em vigor na altura em que foi feita. 

2. Os alunos que, no ano lectivo de 1974-1975, se encon- 
tram inscritos pela primeira vez numa determinada disci- 
plina e ainda nao tiverem feito exame a essa disciplina 
poderao anuld-la validamente para os efeitos do disposto 
em 2 do n° 1.°, se o fizerem no prazo de trinta dias apés o 
comeco das aulas do 2.° semestre. 

3 Qs alunos que, no ano lectivo de 1974-1975, se encon- 
tram inscritos numa determinada disciplina pela segunda 
Cll mals veves poderao também desistir nos termos do dis- 
posto ein 2 do n° 7.° Se nao obtiverem aproveitamento ou 
perdcrem a frequéncia, poderao apenas inscrever-se mais 
uma vez nessa disciplina. 

Disposicao final 

8° As duvidas suscitadas pela execucdo destas normas 
serdo resolvidas por despacho do Reitor da Universidade. 

Ministério da Educacao e Cultura, 23 de Outubro de 
1975. — O Muinistro da Educacao e Cultura, Graca Simbine. 

    ——_-— - 

MINISTERIO DA AGRICULTURA 

Despacho 

Procedeu-se a inquérito 4 Sociedade Agricola de Algo- 
does, Limitada, e apurou-se que o plano de contas nao 
estava de acordo com a exploracao agricola; nao havia 
controlo efectivo dos produtos agricolas destinados a se- 
rem comercializados por outra firma pertencente aos mes- 
mos socios; os salarios dos trabalhadores, relativos aos 
ultimos dois meses, nao haviam sido pagos; e a cultura 
de citrinos, principal factor de rentabilidade da empresa, 
estave votada ao abandono, tendo-se ja registado uma 
queda de 80 % nos valores de exportacado e correndo-se o 
risco de perda dos pomares caso nao se reiniciem de ime- 
diato os trabalhos agricolas. 

A Sociedade nao dispoe de recursos financeiros que per- 
mitam a recuperacao da empresa. 

A firma, notificada nos termos e para os efeitos do 
1° 5 do artigo 2° do Decreto-Lei n.° 16/75, nao respondeu, 
limitando-se o scu sdcio gerente a apresentar a sua defesa 
pessoal procurando ilibar responsabilidades. 

Verificando-se as situacoes referidas nas alineas e), g) e 7) 
do n‘ 3 do artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 16/75, que pre- 
judicam a economia nacional, nomeio, ao abrigo da ali- 
nea a) do n° 2 do artigo 3.° do mesmo decreto-lei, a 
Comissado Administrativa, abaixo designada, para gerir a 
Sociedade Agricola de Algodoes, Limitada 

Sizinio Estévao Ginote, Manuel Teixeira, Alberto Mar- 
rengula, Jaime Macuacua, Francisco Afo, José Au- 
gusto Domingos e Maria Alvaro Xavier de Bastos.
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Esta Comissdo Administrativa tera os mais amplos po- 
deres de gestao administrativa e econémtico-financeira, bem 
como de representacao em todos os actos e contratos, 
competindo-lhe designadamente: 

a) Promover e assegurar, em cooperacdo com oO 
Grupo Dinamizador, a execucao do plano de 
trabalhos de campanha e a produtividade e assi- 
duidade dos trabalhadores: 

6) Controlar o cumprimento dos hor4arios de trabalho, 
bem como das tarefas e definir estas; 

c) Admitir e despedir os trabalhadores; 
d) Tomar as medidas adequadas para melhorar as con- 

dicdes sociais dos trabalhadores de modo a ga- 
rantir a promocao de todos; 

e) Assegurar a recuperacao da plantacgao de citrinos, 
f) Adoptar uma contabilidade agricola e proceder a 

sua elaboracao; 
g) Solicitar os créditos necessarios 4a recuperacao da 

empresa e 4 execucdo dos trabalhos de campanha 
e celebrar em nome da empresa contratos, acel- 
tar, sacar e endossar letras, subscrever livrancas 
e intervir em efeitos comerciais; 

h) Proceder a comercializacao dos produtos agricolas, 
designadamente a exportacao de citrinos, subs- 
crevendo em nome da empresa os documentos 
necessarios: 

1) Arrecadar as receitas da empresa, aplica-las e pagar 
contas, sacar e endossar cheques; 

}) Velar por que a contabilidade da empresa se man- 
tenha em dia. 

Nos termos da alinea 5) do n.° 2 do artigo 3.° do referido 
Decreto-Lei n.° 16/75, sao suspensas a actual geréncia e 
a assembleia geral da Sociedade; os poderes desta sio assu- 
midos pela Comissio Administrativa. 

Ministério da Agricultura, 27 de Outubro de 1975. — 
O Ministro da Agricultura, Joaquim Ribeiro de Carvalho. 

¢ 

core I FPO A 

Despacho 

Procedeu-se a inquérito a Sociedade Agricola e Pecuaria 
do Lumane, Limitada, e apurou-se que, sendo uma em- 
presa do grupo A, nao tem contabilidade organizada desde 
Janeiro de 1974; a criacao de gado, principal sector de 
exploracdo da empresa, encontra-se abandonada; os cer- 
cados destruidos em grandes extensdes nao permitem um 
eficiente pastoreio. Devido ao mau manelo, o gado bovino 
esta subalimentado e centenas de cabecas tém morrido a 
fome; a subalimentacao e o envelhecimento das manadas 
determinaram uma quebra de 50% na produtividade lei- 
tera; faltam recursos econdmicos e os metos de gest&o ade- 
quados 4 prossecucao do objectivo da empresa. 

A firma, notificada nos termhos e para os efeitos do 
n.° 5 do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 16/75, nao respondeu 
de modo a elidir os factos apontados. 

Verificando-se uma conduta gravemente negligente na 
conducao da actividade empresarial revelada nomeada- 
mente nas situacoes referidas nas alineas e) e g) do n.° 3 
do artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 16/75 e o consequente 
prejuizo para a economia nacional, nomeio, ao abrigo da 
alinea a) do n.° 2 do artigo 3.° do mesmo diploma, a 
Comissio Administrativa, abaixo designada, para gerir a 
Sociedade Agricola e Pecuadria do Lumane, Limitada: 

Inacio Jonas, José Dgegje, Zacarias Muhati, Francisco 
Gazela, Jaime Cuambe e Fernando Tomé da Con- 

ceicao Ramalhinho. 
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A Comissio Administrativa terad os mais amplos pode- 
res de administracao e de representacao, competindo-lhe 

designadamente: 

a) Promover e assegurar, em cooperacao com o Grupo 
Dinamizador, a execucaéo do plano anual de 

trabalho e a produtividade e assiduidade dos 

trabalhadores, 
b) Controlar o cumprimento dos horarios de trabalho 

bem como das tarefas e definir estas; 

c) Tomar as medidas adequadas para melhorar as 
condicées sociais dos trabalhadores de modo a 
garantir a promocao de todos; 

d) Admitir e despedir trabalhadores; 
e) Assegurar a recuperacdo da criacgdéo de gado e do 

sector agricola da empresa; 
f) Adoptar uma contabilidade adequada e proceder 

a sua elaboracao; 
2) Solicitar os créditos necessdrios 4 recupera¢ao da 

empresa e 4 execucéo dos planos de trabalho 

anuais e celebrar em nome da empresa contratos, 

aceitar, sacar e endossar letras, subscrever li- 

vrancas e intervir em efeitos comerciais; 

h) Proceder 4 comercializacio dos produtos da explo- 
racio da empresa, designadamente 4 venda de 

leite e de gado, subscrevendo em nome da em- 

presa os documentos necessarios, 

i) Arrecadar as receitas da empresa, aplica-las ¢ pa- 

gar contas, sacar c endossar cheques; 

i) Velar porque a contabilidade da empresa se man- 

tenha em dia. 

Nos termos da alinea 5) do n.° 2 do artigo 3.° do refe- 

rido Decreto-Lei n.° 16/75, suspendo a actual geréncia e 

assembleia geral da Sociedade, assumindo a Comissao 

Administrativa os poderes desta ultima. 

Ministério da Agricultura, 28 de Outubro de 1975.— 

O Ministro da Agricultura, Joaguim Ribeiro de Carvalho. 
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MINISTERIOS DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 
E DAS OBRAS POBLICAS E HABITACAO 

Ere eee 

Despacho 

Tornando-se necessdria a substituicao de dois membros 
da Comissio Consultiva de Revisio de Precos das Emprei- 

tadas de Obras Publicas, criada pelo artigo 15.° do Decreto- 
-Lei n.° 47/75, de 22 de Abril, e nomeada por despacho 
publicado no Boletim Oficial, 1.* série, n.° 56, de 10 de 
Maio do corrente ano, serio Anténio Tomas Machado 

da Conceicio e Anténio Fernando Ferreira Fontes de 
Melo substituidos por Fernando Pericio Gomes Pinto e 
Carlos Manuel Martins. 

Lourenco Marques, 1 de Outubro de 1975.—O Minis- 

tro dos Transportes e Comunicagées, José Luis Cabaco. — 

O Ministro das Obras Publicas e Habitacao, Julio Eduardo 

Zamith Carritho. 
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