
Terca-feira, 9 de Dezembro de 1975
 

 

 

 

          

“thy nee , om wa

ee 7!AS
Op ip I- rove AS

  

PUBLICAGAO OFICIAL DA REPUBLICA POPULAR DE MOGAMBIQUE

 

| SERIE — Numero 71

DA REPUBLICA
  

 

 
 

 

SUMARIO

Ministério da Industria e Comercio:

Portaria n.° 128/75:

Manda integrar nos quadros do pessoal assalariado perma-
nente dos Servicos de Geologia ec Minas o actual pessoal
cojas JIetras foram excluidas ec altera algumas disposi¢oecs
do Regulamento dos Servicos, aprovade pela Portaria
n.° 65/75, de 1& de Fevereiro.

Ministério da Agricultura:

Despacho:

Nomela uma comissdio para a cxtlinta Missio de Inquerito
Agricola,
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de 9 de Siezembro

Q Decreto-Lei nn." 28/75, de 21 de Outubro, que efectuou
0 reajustamento das categorias mais baixas do funciona-
lismo, climina as que sao definidas pelas letras 7’ ¢ Z’”
Convindo, pois, infegrar nos quadros do pessoal assala-

tado permanente dos Servicos de Geologia e Minas o
actual pessoal cujas Icetras foram excluidas, e bem assim
alterar aleumas disposicdes do Regulamento dos Servicos
afectadas por aquela determinagao:
Atendendo ao proposto pela Direccdo dos Servicos de

Geologia e Minas;
O Ministro da Industria e Comércio manda:

1.° Os Tugares de ajudantes de 3.* classe e de continuos
auxiliares de 2.* classe do quadro do pessoal assalariado
permanente dos Servigos de Geologia ec Minas sao aumen-
tados de dez e vinte e cinco unidades, resuliantes da elimt-

na¢ao de iguais unidades designadas por praticantes e
continuos auxiliares de 3.* classe, incluidas na letra Z’.

2.° QO artigo 27.° do Regulamento dos Servicos de Geo-
logia ¢ Minas, aprovado pela Portaria n.° 65/75, de 18 de
levereiro, passa a ter a seguinte redac¢ao:

17.° Ajudante de 3. classe:

Exame da 4.* classe do ensino primario.
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19° “LPelefonista e continuos auxiliares de 2.° classe:

Exame da 4.* classe do ensino primario.

Ministério da Industria e@ Comércio, 4 de Dezembro

de 1975.—-O Miuinistro da Industria ec Comércio, Mario

da Graca Machungo.
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MINISTERIO DA AGRICULTURA

Despacho

1, De acordo com os artigos 21.° e@ 22.° da Portaria
n. 103/75, é criada a seguinte Comissao para a extinta
Missao de Inquérito Agricola:

Mario de Carvatho (presidente).

Porfirio Guedes.
Irene Quintas Leal Barata Pereira.
Mahomed Hussen Osman, representante do Muinisté-

rio das Finangas.

2. A esta Comissao, alem das funcoes expressas no ar-

tigo 21.° ja referido, compete apresentar o processo de con-
tas da Missao relativo ao exercicio de 1974.

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

Prego — 2$00
 

 

IMPRENSA NACIONAL DE MOCAMBIQUE


