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MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA 
  

Portaria n.° 106/75 

de 8 de Novembro 

Reconheceu-se a necessidade de reforcar varias verbas 
do orcamento ordinario da Escola Elementar de Agricul- 
tura de Ribaué para o ano econdmico de 1975. 

Existindo na tabela de despesa do mesmo orcamento 
disponibilidades que podem ser utilizadas como contra- 
partida e tendo em vista o disposto no artigo 6.° do Decreto 
n.° 67/73, de 29 de Novembro; 

Sob proposta da Direccao da referida Escola; 
Ouvida a Direccd4o dos Servicos de Finangas; 
O Ministro da Educacao e Cultura manda: 

1.° Sio reforcadas com as importancias que se indicam 
as seguintes verbas do orcamento ordinério da Escola 
Elementar de Agricultura de Ribaué para o ano econd- 
mico de 1975: 

CAPITULO UNICO 

Despesa ordinaria 

Despesas com o pessoal 

Artigo 1.°-—- Remuneragies certas ao pessoal em exercicio: 

1) Pessoal assalariado: 

a) Pessoal eventual . 10 000$00 

Despesas com o material: 

Artigo 3°— Aquisicées de utilizagio permanente’ 

  

1) Méveis FR ETIOSO0 

Artigo 4.°— Despesas de conservacdo e aproveita- 
mento: 

1) De iméveis 

a) Prédios urbanos SOQFOO 

Artigo 5°— Material de consumo corrente: 

1) Artigos de expediente, impressos e livros de 
escrituracao ey 500$00 

3) Combustiveis, lubrificantes e sobresselentes 10 000300 

Pagamentos de servicos e diversos encargos 

Artigo 6 °—- Despesas de higiene, satiide e conforto 

1) Aquisigaéo, conserto e lavagem de roupas 5 000300 
3) Medicamentos, apdésitos, vacinas, drogas, ins- 

trumentos cirargicos, utensilios de farmacia 
e aparelhos de laboratorio 2 S00$00 

Total 59 500$00 

  

2.° Para contrapartida do reforgo de que trata o numero 
anterior sio utilizadas disponibilidades de igual quantia a 
sair da seguinte verba da mesma tabela orcamental de 
despesa: 

CAPITULO UNICO 

Encargos administrativos: 

Artigo 7°, n.° 1)-—— Alimentag&o, vestuario e calgado 
para alunos 59 500$00 

59 500300 
  

fotal 

  

Ministério da Educacao e Cultura, 10 de Setembro de 

1975.— O Ministro da Educacdo e Cultura, Graca Simbine. 
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Portaria n.° 107/75 

de 8 de Novembro 

Reconheceu-se a necessidade de reforgar varias verbas 

do orcamento ordindrio da Escola de Artes e Oficios de 

Ribaué para o ano economico de 1975. 

Existindo na tabela de despesa do mesmo or¢camento 

disponibilidades que podem ser utilizadas como contra- 

partida e tendc em vista o disposto no artigo 6.° do 

Decreto n.° 67/73, de 29 de Novembro; 

Sob proposta da Direccfio da referida Escola; 

Ouvida a Direccfo dos Servitos de Finatigas; 
Q Ministro da Educacaéo e Cultura manda: 

1. Sdo reforgadas com as importancias que se indicam
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as seguintes verbas do orcamento ordindrio da Escola de 
Artes e Oficios de Ribaué para o ano econédmico de 1975: 

CAPITULO UNICO 

Despesa ordinaria 

Despesas com o pessoal: 

Arligo 1 °-—— RemuneracGes certas ao pessoal em exercicio 

1:1 Pessoal assalariado 

  

Salanos 

a) Pessoal eventual 10 000$C0 

Despesas com o material 

Artigo 3.°—- Agquisicées de utilizacio permanente 

1) Méveis 40 0O0S00 

Artigo 4+°— Despesas de conservacio e aproveita- 
mento’ 

2) De semoventes: 

a) Viaturas com motor 2 300$00 

Artigo 5°— Material de consumo corrente: 

1) Artigos de expediente, impressos e livros para 
escrituracao .. 5 000$00 

2) Combustiveis, lubrificantes e sobresselentes 20 000300 
3) Matérias-primas e produtos acabados ou meio 

acabados para usos industriais 5 000$00 

Pagamento de servicos e diversos encargos: 

Artiga 6°— Despesas de higiene, satide e conforto. 

1} Aquisicao, conserto e lavagem de roupa. .. 5 000$00 
3) Medicamentos, apdsitos, vacinas, drogas, ins- 

trumentos cirirgicos, utensilios de farm4cia 
e aparelhos de laboratério 2.500300 

Total 90 GO0$60 

  

2.° Para contrapartida do reforgo de que trata o numero 
anterior sao utilizadas disponibilidades de igual quantia a 
Sair da seguinte verba da mesma tabela orc¢amental de des- 
pesa: 

CAPITULO UNICO 

Artizo 7.°— Encargos administrativos 

{) Alimentacfo, vestuério e calcado para os 
alunos 90) QO0$00 

90 000$00 
  

T otal 
  

Ministério da Educacao e Cultura, 10 de Setembro de 
1975. O Ministro da Educacao e Cultura, Graca Simbine. 

erie 

Portaria n.° 108/75 

de 8 de Novembro 

Reconheceu-se a necessidade de reforcar a verba de 
material de consumo corrente do orgamento ordindrio da 
Escola de Artes e Oficios de Vila Cabral para o ano 
economico de 1975. 

Existindo na tabela de despesa do mesmo orcamento 
disponibilidades que podem ser utilizadas como contra- 
partida e tendo em vista o disposto no artigo 6.° do 
Decreto n.° 67/73, de 29 de Novembro; 

Sob proposta da Direccdo da referida Escola; 
Ouvida a Direccdo dos Servicos de Financas; 
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O Ministro da Educacao e Cultura manda: 

1.° & reforgada com as importdncias que se indicam a 
seguinte verba do orcamento ordindrio da Escola de Artes 
e Oficios de Vila Cabral para o ano econémico de 1975: 

CAPITULO UNICO 

Despesa ordinaria 

Artigo 5 °~— Material de consumo corrente. 

3) Matérias-primas, produtos acabados ou meto 

  

acabados para usos industriais 60 000$00 

Total 60 OOOS00 

2.° Para contrapartida do reforco de que trata o namero 
anterior sao utilizadas disponibilidades de igual quantia a. 
sair da seguinte verba da mesma tabela orcamental de 
despesa: 

CAPITULO UNICO 

Artigo 4°— Despesas de conservacaéo e aproveitamento. 

ae 

1) De imévets: 

  

a) Prédios urbanos 30: OOOS00: 

3) De méveis 30 0O0$00 

Total . 60 000300 ~ = 

Ministério da Educagio e Cultura, 11 de Setembro des 
1975. — O Ministro da Educacao e Cultura, Graca Simbine. = 

Par On 

Despacho 

Para efeitos do disposto no artigo 4.° do Decreto: 
n.° 24/75, de 18 de Outubro, nomeio a seguinte Comissio: 
de Equivaléncias: 

Pedro José da Cunha Fernandes Alcantara. 
José Lourengo da Silva Vitéria. ; 
Maria de Lurdes Correia de Lacerda da Névoa Cortés., 
Luis Ernesto Macias de Melo Magalhaes. 
Marilia Fernanda Goncalves Feiteira. 

Ministério da Educacao e Cultura, 4 de Novembro de 
1975.— O Ministro da Educacéo e Cultura, Graca Simbine# 

ee 

MINISTERIO DA AGRICULTURA 
RR 

Despacho 
qeyepeeemnnee | 

A I Reuniao Nacional de Agricultura, ao analisar ag’ 
caréncias de quadros para o sector, chegou a conclusaé, 
de que esse era um assunto que deveria merecer um estuclpt” 
urgente dos Ministérios da Agricultura e da Educacio iw 
Cultura. 

Para a realizagdo desse estudo, a propria Reuniao s 
geriu as linhas de orientagao gerais a que devera stag 
submetida a formacao de quadros para o sector agrari 
Também a I Reuniao Nacional de Agricultura, ao pr 

ceder 4 analise da situagdo actual, concluiu que, consid@, 
rando as necessidades imediatas do sector, deveria pr@e 
ceder-se, a nivel do Ministério da Agricultura, a cursd@R? 
intensivos com vista a elevar os conhecimentos dos fur : 
cionérios que podem beneficiar de promogdo técnica. 
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Assim, determino: 
a 

E aprovado o Regulamento dos Cursos para Auxiltares 
de Pecuaria e seu anexo, que fazem parte integrante do 
presente despacho: 

Regulamento dos Cursos para Auxiliares de Pecuaria 

l. Os cursos para auxiliares de pecudria organizados 
pela Direccao dos Servicos de Veterinaria serio ministra- 
dos de acordo com o programa anexo, terdo um cardcter 
predominantemente pratico e, sempre que possivel, utili- 
zatao meios audiovisuais apropriados. 

1.1. Os cursos referidos em 1 serao ministrados, con- 
forme as disponibilidades de pessoal e meios de ensino, 
em localidade ou localidades a indicar quando da aber- 
tura dos mesmos. 

2. Os Servicos de Veterinaria promoverfo a aquisicao 
do material e mobilidrio necessérios aos cursos. 

3. O ensino das matérias que constituem os cursos sera 
ministrado durante um periodo de seis meses, em regime 
intensivo. 

3.1. O ensino sera muinistrado em estabelecimentos dos 
etvicos de Veterinaria, ou outros, nomeadamente esta- 

coes e postos zootécnicos. 
4 QO programa de cada disciplina sera o que consta do 

anexo a este regulamento e os respectivos textos conterao, 
no maior numero possivel, esquemas, graficos e figuras 
elucidativas, a par do mimmo necessario de ensinamentos 
tedricos. 

Admissdo, frequéncia e exames 

5. Frequentarao obrigatoriamente os cursos os indivi- 
duos admitidos como auxiliares de pecudria dos Servicos 
de Veterinaria que nao possuam o curso basico agrario. 

5.1. A estes cursos poderao ser também admitidos en- 
carregados de tanque e outros funcionarios dos Servicos 
de Veterinaria, desde que aprovados em exame de admis- 
SAO. 

5.2. A frequéncia de cada curso é limitada a um mé- 
ximo de seis alunos por localidade. 

5.3. Poderao frequentar os cursos, para efeitos de reci- 
-<lagem, auxiliares dos Servicos de Veterinaria ou funcio- 

arios doutros Servicos de equivalente categoria, para 
actualizacao de conhecimentos. 

5.4.0 exame de admissao referido em 5.1 constaré 
de prova pratica e de uma prova escrita de portugués e 
aritmética. 

6. O periodo lectivo diario, incluindo o ensino teérico 
e pratico e a realizacdo de trabalhos no estabelecimento 
onde o ensino é ministrado, devera corresponder ao hora- 
rio normal do seu funcionamento. 

7. O aproveitamento dos alunos sera avaliado através 
de um exame final constituido por provas teOricas e pra- 
ticas. 

8. Nas promocdes dos auxiliares de pecudria sera tido 
em consideracdo o aproveitamento obtido nos cursos. 

8.1. Os alunos referidos em 5.1, desde que aprovados, 
serao dispensados das provas de concurso para admissao 
a auxiliares de pecuaria. 

9. Serio considerados como de aproveitamento defi- 
ciente os alunos gue por falta de assiduidade ao mesmo 
nao comparecam a um numero de aulas correspondente 
ao triplo das ministradas semanalmente. 

9.1. Nao poderao ser admitidos a exame final os alunos 
que nao comparecam a um numero de aulas correspon- 

dente ao triplo das ministradas semanalmente. 
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Pessoal 

10. Os directores dos cursos serao nomeados pelo Mi- 
nistro da Agricultura, sob proposta da Direccao dos Ser- 
vicos de Veterinaria. 

11. Os professores das matérias de carActer técnico se- 
rao escolhidos pelo director do curso, de preferéncia entre 
Os técnicos oficiais colocados nas provincias onde o mesmo 
é ministrado. 

11.1. Além das matérias técnicas do curso, o direc- 
tor deverad organizar um programa de palestras sobre 
«Politica da FRELIMO», com base em documentos a 
indicar. 

O(s) encarregado(s) dessas palestras serao indicados pot 
um dos seguintes elementos: 

— Governador da provincia; 
— Comissario politico provincial; 
— Comandante das F. P.L. M..da provincia. 

Disposicoes finais 

12. Os alunos que frequentarem os cursos terao direito 
a alojamento e alimentacéo durante a realizacao dos mes- 

mos. 

Ministério da Agricultura, | de Novembro de 1975.— 

O Ministro da Agricultura, Joaquim Ribeiro de Carvalho. 

=e ee ee 

ANEXO 

PROGRAMA A QUE SE REFERE O N.° 4 
DO PRESENTE DESPACHO 

1} Conhecimento do animal 

Parte teorica 

{ — NogGes sobre ossos, articulagées, misculos, aparelhos ¢€ Sis- 

temas, nos grandes e pequenos animals. — a 

2—Nocdes sobre idade, pelagens, regides e identificagdo de 

animais e manadas. 

Parte pratica 

1—Estudo morfolégico no animal vivo e no cadaver. 

2— Formas de identificagéo. 
3— Contengaéo de animals. 

2) Sanidade animal 

Parte tedrica 

| — Doencas em geral: principais agentes causadores; sinais de 

sade e de doenca; meios de prevengao e combate. 

2 — Doencas em especial provocadas por: bactérias; virus; proto- 

zoarios: helmintas; artropodes; téxicos. 

3— Primeiros socorros: administragdo de medicamentos; contu- 

sdes; fracturas; entorses; luxagdes; feridas; queimaduras; 

abcessos, etc 

Parte pratica 

{—Conhecimento visual de parasitas e plantas t6xicas mais 
importantes. 

2—Admunistragio de medicamentos. 
3 — Sangrias. 
4 — Necropsias. 
5 —Colheita e preparacio de material para diagndéstico labora- 

torial. a 
6 — Preparacio e andlises de banhos carracicidas. 
7— Pratica de vacinagao. . 
8—- Preparagdo de material para interven¢goes no campo (vaci- 

nacGes, tuberculinizacdes, cirurgia, etc.) 
=
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3) Higiene e saude publica 

Parte teGrica 

1 —- Higiene da producéo animal: limpeza dos animais: alimen- 
tagao e abeberamento; reproducdo, gestacéio e parto; tra- 
balho e exercicio; destruicdo e aproveitamento de cadaveres 

2——Higiene das instalacdes e equipamentos 
3-~ Higiene do pessoal. 
4-—Satide p&blica e fiscalizagdo sanitaria doencas transmutidas 

por animais ao homem; contaminacdo dos alimentos; ins- 
peccoes sanitarias e colheita de elementos para anéAlise, 
futa contra os insectos e contra os roedores 

Parte pratica 

1 — Pesticidas. 
2~-~ Desinfeccéo dos locais de estacionamento, dos meios de 

transporte, arreios, couros e destruicfo de cadaveres 
3— Conhecimento de alimentos alterados. 
4 — Fraudes. 
5 —~- Desnaturagio ou inutilizacao de produtos. 
6 —~Colheita de amostras pra andlise laboratorial 

4} Producao animal 

Parte teorica 

| —Nocdes gerais sobre alimentacdo: pastagens; forrageiras cul- 
tivadas; fenos e silagern; concentrados; abeberamento e 
alimentacio. 

2-—~ Nogdes sobre reproducdo e melhoramento: cobricdo ¢ inse- 
minac&o artificial; seleccA2o, cruzamento, mesticamento, 
hibridacio e consanguinidade 
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3— Nogoes sobre construcdes e equipamentos rurais para’ abas- 
teclmento de Agua; abrigo ou contencao de animais; con- 
servacao de forragens; administracio de alimentos; execu- 
cao de medidas profilacticas; produc&o leitetra; apoio a 
exploracdo. 

4—Noc6es sobre criagdo de animais de capoeira 

Parte pratica 

| — Maneio de gado. 
2 — Resenha e identificacdo de animais. 
3 — Pesagens 
4-—Coiheita de forragens para identifica¢fio e andlise 
5 — Fenagao, silagem e arracoamento. 
6——-Reconhecimento do cio e diagnéstico da gravidez: partos 
7— Mungicao e ordenha mecanica 
$ — Vedacoes e corredores. 
9—Ensino de gado para traccao. 
10 — Aproveitamento de estrumes. 

5) Diversos 

1— Arrolamento de gados; estatistica pecudria; classes e classi- 
ficacdo de animais; feiras e mercados; parques de retém;, 
transportes de animais; transportes de produtos animais; 

2— Conservacao de recursos naturals; parques, reservas e areas 
de caca, identificagao das espécies selvagens mais comuns_ 
em Mocambique. 

3 — Regulamentacao sobre: Servicos de Veterinaria; sanidac 
pecuaria; comercializacao de gados e carnes; fomento pe-+ 
cuario; inspeccdo sanitaria; caca e outra legislacio subsi«! 
diaria. ‘ 

O Ministro da Agricultura, Joaquim Ribeiro de Carvalhog. 

Preco — 4$00 
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