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SUMARIO

Ministerio do Trabalho:

Portaria n.° 125/75 :

Reforca varias verbas da tabela orcamental de despesa ordi-
naria do orcamento do Servico de Emprego para o ano
econémico de 1975

Despacho.

Considera extintos varios Sindicatos da provinca da Zambé-
Zia e determina que o seu patrimdénio passe para a Unido
dos Trabalhadores da Zambézia
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MINISTERIO DO TRABALHO
 

Portaria n.° 125/75

de 29 de Novembro

Tendo o Servico de Emprego reconhecido a necessidade
de reforcar as verbas do capitulo 1.°, artigos 5.°, n.°* 2 e 3,
alinea b), e 13.°, n.°* 1 e 2, da tabela orcamental de despesa
ordinéria para o ano econ6émico de 1975;

Existindo na mesma tabela orcamental de despesa dispo-
nibilidades que podem ser utilizadas como contrapartida
e tendo sido cumpridas as formalidades previstas no De-
creto Provincial n.° 64/73, de 21 de Novembro;

O Ministro do Trabalho manda:

1. Sio reforcadas com as importancias que se indicam
as seguintes verbas da tabela orcamental de despesa ordi-
_naria do orcamento do Servigo de Emprego para o ano

sondmico de 1975:

CAPITULO 1°

Despesa ordinaria

Despesas com o material:

Artigo 5.°— Aquisigées de utilizagao permanente:

 

 

2.° Para contrapartida dos reforgos de que trata o numero
anterior sao utilizadas disponibilidades de igual quantia
a sair da verba do capitulo 1.°, artigo 1.°, n.° 1, alinea a),
da mesma tabela orcamental de despesa:

CAPITULO 1°

Despesa ordinaria

Despesas com o pessoal

Artigo 1 °— Remunerac6es certas ao pessoal em exercicio.

1) Pessoal dos quadros aprovados por lei.

 

a) Vencimentos 1 040 000$00

Total das dispontbilidades 1040 000$00

Ministério do Trabalho, 24 de Novembro de 1975, —

O Ministro do Trabalho, Mariano Matsinha.

Despacho

Por despacho de 15 de Setembro ultimo foi determinado
que, transitoriamente, a Unido dos Trabalhadores da Zam-
bézia passasse a ser gerida por uma comissao administrativa
que chamaria a si toda a competéncia dos Orgaos direc-

tivos estatutarios;
Considerando que a Unido dos Trabalhadores da Zam-

bézia integra os seguintes Sindicatos:

Sindicato Nacional dos Empregados de Comércio e

Industria do Distrito da Zambézia;

Sindicato Nacional dos Empregados de Escritério do

Distrito da Zambézia;

Sindicato Nacional dos Operdrios da Construgaéo Civil

e Oficios Correlativos do Distrito da Zambézia;

; Bauipemento 79 000890 Sindicato Nacional dos Motoristas e Oficios Correla-

b) M4quinas e ferramentas 500 000300 tivos do Distrito da Zambezia.

Pagamento de servigos e diversos encargos: Determino que se considerem extintos os Sindicatos acima

Artigo 13.°-— Despesas de anos econdémicos findos: referidos, passando o seu patrimoénio para a Uniao dos

1) Para pagamento de despesas conhecidas de Trabalhadores da Zambézia.

exercicios findos co 450 000$00

2) Para pagamento de despesas nao previstas 40 000300 Ministério do Trabalho, 28 de Novembro de 1975. —

Total 1040000800 © Ministro do Trabalho, Mariano Matsinha.

Preco — 2$00
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