
3 DE JUNHO DE 1967

Art. 14.° 0 presente deereto-lei entra imediatamente
em vigor.

Publique-se e cumpra-se como ncle se contem.

Pacos do Governo da Republica, 15 de J'\Iaio de
1967. - A1'IrERICO DEUS RODRIGUES TuoMAZ - Antonio de
Oliveira Salazar - Antonio Jorge Martins da Mota Veiga
- Manuel Gomes de Araujo -lllf1·edo Rodrigues dos
Santos Junior - Joao de Matos Antlmes Varela
Ulisses Crue de Aguiar' Corti» - Joaquim. da Lue Cunha
- Fernando Quintanilha 211endonr;a Dias - Albedo Mar
ciano Gorjiio Franco Noqueiro. -- Jose Albino i'l1.achado
Vaz - Joaquim 1'11.oreira. da :;~Hlva Cunha - Inocencio
Gcvl"c[!o 'I'eie» -- Jos« {-:;n1f.,~·(fZl; dr: (,tn/if[ .l';o/!{nnayor Cor
reia de Oliveira - Carlos GOines ria Hi,[ua Itibeiro - Jose
Joao Goncoloes de Proenea - Francisco Pereira Neto
de Carvalho.

Para ser publicado no Boleiim. Oficial de todas as
provincias ultramarinas. - J. da Silva Cunha.

•
Ministeriq do Ultramar

Direccdo-Gercl de Fozendo

Decreto n." 47 726

Tornando-se necessario satisfazer propostas formuladas
pelos Governos das provineias de Angola, Mocambique
e Timor;

POl' motivo de urgencia, tendo em vista 0 disposto no
§ 1.0 do artigo 150.° da Constituieao,

Usando da faeuldade conferida pelo n." 3.° do ar
tigo 150.° da Constituieao, ° Ministro do Ultramar de
creta e eu promulgo 0 seguinte .

A) An~la

Artigo 1.° Passa a tel' a seguinte redaecao 0 artigo 2.°
do Decreto n." 46760, de 20 de Dezcmbro de 1965:

Art. 2.° 0 adiantamento concedido ao abrigo do
disposto no artigo anterior sera reembolsado pelo
departamento' da Defesa Nacional, por intermedin
do Ministerio do Exercito, em quatro prestacoes
anuais, iguais e consecutivas, com inieio em 1 de
Dezembro de 1967.

B)MO{lambique

Art. 2.° No quadro dos serviqos gerais dos Bervic;os de
Satide e Assistencia sao cr~ados os seguintes lugares: .

a) Pessoal- de nomeaeao :

1 de eonservador do material e instrumentos
oftalmol6gicos;

b) Pessoal contratado:

1 de oeulista,

§ 1.0 Os lugares eriados pelo corpo do artigo conside
ram-se incluidos na letra N do § 1.0 do artigo 91.° do
Estatuto do Funcionalismo Ultramarino.

§ 2.° Para 0 lugar de conservador -do material e ins
trumentos oftalmol6gicos transita sem mais formalidades,
incluindo as de nomea<;ao, visto e posse, 0 funcionario
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dos Services de Saude e Assistencia que vem desempe
nhando essas fungoes.

Art. 3.° E substituida pela seguinte a redaceao do ar
tigo 7.° do Decreto n." 44252, de 24 de Mar~o de 1962:

Art. 7.° E atribuida a gratificaeao mensal de 2000$
ao medico dos Services de Satide e Assisteneia que
prestar assisteneia medica aos presos a cargo da de
legacao da Policia Internacional e de Defesa do Es
tado da Provincia de Mocambique.

Art. 4.° Os quantitativos do subsidio de resideneia
constantes do artigo 11.° do Decreto n." 42312, de 9 de
Junho de 1959, com a redacc,:ao dada pelo artigo 4.° do
Decrcto n." 4;:; 318, de 16 de Novembro de 1960, sao
atribuidos aos funcionarios ou agentes das seguintes ca
tegorias:

Do grupo I ou superior 3 000$00
Dos grupos JaN 2 750$00
Do grupo 0 ou inferior, excluindo serven-

tes ;....... . . .. .. . .. 2 500$00

Art. 5.° E tornado extensive ao pessoal militar da Ar
mada em comissao de service na Direc~ao dos Services
de Marinha 0 direito it gratificacao de isolamento, nas
condicdes estabcleeidas pelo artigo 168.° do Estatuto do
Funcionnlismo Ultramarino.

Art. 6.° E ratifieado 0 artigo 111.° do Diploma Legis
lativo n.? 1982, de 8 de Junho de 1960, que cria 0 Fundo
de Proteccao it Fauna.

C) Tilmor

Art. 7.° Fica 0 Governo da provincia autorizado a abrir
um eredito especial da importfincia de 125 700$, com
eontrapartida nos saldos das contas de exercicios findos,
destinado a ref'orcar a verba do capitulo 4.°, artigo 109.°,
n." 1), alinea a) «Administracao geral e fiscaliza<;ao
Pollcia Internacional e de Defesa do Estado - Despesas
com 0 pessoal- Remuneraedes eertas ao pessoal em
exercieio - Pessoal dos quadros aprovados POl' lei
Vencimentos», da tabela de despesa ordinaria do orqa
mento geral da provincia para 0 ana em eurso,

Publique-se e eumpra-se como nele se eontem.

Pac,:os do Governo da Republica, 22 de Maio de
1967. - A1'I!ERICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - Antonio dB
Oliveira Salazar - Joaquim Moreira da Silva Cunha.

Para ser publicado no Boietim. Oficial de Angola,
Moeambiquo e Timor. -J. da Silva Cunha.

•
Dlreccdo-Gercl de Economio

Portaria n." 22 686

As normas que regulam a elassificacao do milho das
provincias ultramarinas para exportaeao, fixadas pela
Portaria Ministerial n.? 16019, de 31 de Outubro de 1956,
carecem de revisao, por nao se adaptarem, nem as aetuais
condieces de producao, nem as normas adoptadas pelos
paises exportadores, nomeadamente Estados Unidos da
America, Republica da Africa do SuI e 'Rodesia.

Nestes termos:
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Mi

nistro do Ultramar, que passem a ser adoptadas as se-
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guintes normas para a elassificacao do milho a exportar
pelas provineias ultramarinas:

1.° Sao adoptados os tipos a seguir indicados para ser
virem de classificaclio do milho a exportar pelas provin
eias ultramarinas:

Milhos seleccionados amarelos, dentados ou redon
dos-n.os 1 a 3;

Milhos seleccionados brancos, dentados ou redon
dos-n.os 1 a 3;

Milho mistura - n. os 1 e 2;
Milho refugo.

2.° Considerar-se-a milho seleccionado do grau n." 1 0

milho amarelo ou branco, dentado ou redondo, eujo total
maximo de impurezas, graos defeituosos e de outra cor
nOO ultrapasse a pereentagem de 6 por cento.

§ tinico, As percentagens de impurezas, graos defeituo
808 e graos de outra cor nao excederao, respectivamente,
0,5 por cento, 6 por cento e 2 por eento.

3.° Considerar-se-a milho seleccionado do, grau n.? 2 0

milho amarelo ou branco, dentado ou redondo, eujo total
maximo de impurezas, graos defeituosos e de outra cor
nao ultrapasse a percentagem de 12 por eento,

§ finieo. As percentagens de impurezas, graos defei
tuosos e graos de outra cor nao exeederao, respectiva
mente, 1 POI' cento, 12 por eento e 3 POI' cento.

4.° Considerar-se-a milho seleccionado do grau n.? 3 0

milho amarelo ou branco, dentado ou redondo, eujo total
maximo de impurezas, graos defeituosos e graos de outra
cor nao ultrapasse a pereentagem de 16 por cento.

§ unieo. As percentagens de impurezas, graos defei
tuosos e grOOs de outra cor niio excederao, respectiva
mente, 2 por cento, 16 POl' cento e 5 por cento.

5.° Considerar-se-a milho mistura do grau n." 10 milho
eujo total maximo de impurezas e graos defeituosos nao
ultrapasse a percentagem de 6 por cento.

§ tinieo. As percentagens de impurezas e de graos de
feituosos njio excederao, respectivamente, 1 por cento e
6 por cento.

6.° Considerar-se-a milho mistura do grau n. 9 2 0 mi
lho cujo total maximo de impurezas e graos defeituosos
niio ultrapasse a percentagem de 16 POI' cento.

§ unico, As percentagens de impurezas e de graos de
feituosos njio exeederfio, respectivamente, 2 por cento e
16 par cento.

7.° Oonsiderar-se-a milho refugo 0 milho eujo total
maximo de impurezas e graos defeituosos nao ultrapasse
a percentagem de 22 por eento.

§ unico. As percenta,gens .de impurezas e de graos de
feituosos nao excederao, respectivamente, as percenta
gens de 4 por cento e 22 POl' cento.

8.° 0 milho devera apresentar urn grau de humidade
igual ou inferior a 14 pOl' cento.

9.° Considerar-se-ao milhos dentados as milhos da va
riedade indentata ou com pelo menos 90 pOl' cento de
graos desta variedade.

10.° Considerar-se-ao milhos redondos os milhos da va
riedade indurata e todos os que possuam mais do que
50 pOl' cento de graos desta variedade.

11.° Para efeitos de classifica<}ao, considerar-se-ao:

a) lmpurezas: tudo 0 que nOO se possa considerar
graos de milho, tal como: outras sementes, re
siduos de carolo e, de uma maneira geral, de
debulha, pedras, terra e outros detritos prove
nientes de uma deficiente limpeza, etc.;

b) Groos defeituosos: tooos aqueles que se eneon
trem verdes, padres, fermentados, germinados,
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mal descnvclvidos, engelhados, queimados, par
tidos, prejudieados pelo calor, doeneas, ataques
de insectos ou qualquer outra causa, assim
como os graos de milho dos tipos «doce», «trigo»
e «extra»;

c) Grtios de outra cor: os deeor diferente da maioria
da amostra, dcvcndo, na apreciacao dos milhos
brancos, eonsiderar-se os milhos manchados ou
doseorados como de outra cor.

12.° Nfio serao considerados exportavcis os lotes de mi
Iho que nao fiqucm abrangidos POI' est a elassificacao,
nem aqueles que se saiba terem sido tratados com subs
tancias que os possam tornar improprios para fins ali
mentares.

13.° Qualquer milho que se apresente com cheiros
estranhos nao podera ser classificado.

14.° Para a elassificacao, tanto do milho a granel
como do cnsacado, adoptar-se-ao as normas correntes
para a colheita de amostras, ,

15.0 Os governos das provincias ultramarinas adopta
rao, de preferencia, estas normas para servirem nas
mesmas ou regulamentarao da forma que reputarem mais ~
eonvenicnte, mandando publicar, pelos orgaos competen
tes, simples avisos,

16.° Fica revogada 'a Portaria Ministerial n.? 16019,
de 31 de Outubro de 1956.

Ministerio do Ultramar, 19 de Maio de 1967. - 0 Mi
nistro do Ultramar, Joaquirn Moreira da Silva Cunha.

Para ser publicada no Boletim Ojieiol de Angola
e de Moqambique. - J. da Silva Cunha.

•
Direccdo-Gerol de Fozendo

Portaria n," 22 691

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Mi
nistro do Ultramar nos termos do artigo 7.° do Decreto
-Lei n.? 23367, de'18 de Dezembro de 1933, 0 seguinte:

1.0 Reforcar corn a importfineia de 16200$ a verba
do capitulo 10.°, artigo 1817.°, n.? 10), alinea b) «En
cargos gerais - Quota-parte. da provinci~Aen: encar~~s
na Metropole - Instituto Superior de Cieneias SOCIalS
e Politiea Ultramarina - Vencimentos dos estagiarios do
Instituto de Linguae Africanas e Orientals», da tabela
de despesa ordinaria do orc,:amento geral da Provincia
de Angola para 0 ano em curso, tomando como con
trapartida igual importfmcia a sail' das disponibilidades
existentes na verba do capitulo 4.°, artigo 122.°, n.O 1)
«Administra«ao geral e fiscalizac,:ao - Servic,:os de admi
nistra<}ao civil- Despesas com 0 pessoal- Remunera
<}6es certas ao pessoal em exercicio - Pessoal dos quadros
aprovados pOl' lei - Vencimentos», da referida tabela de
despesa.

2.° Reforgar com a importancia de 16200$ a verba
do capitulo 10.°, artigo 2574:>, n.O 12), alinea b) «En
cargos gerais - Quota-parte da 'provinci~A en: encar~~s
na Metropolc - Instituto SuperIOr de CIenCIas SOCIalS
e Politica Ultramarina - Vencimentos dos estagiarios do
Instituto de Linguas Africanas e Orientais», da tabela
de despesa ordinaria do or«amento geral da Provincia de
Mo«ambique para 0 ano ern curso, tomando como con
trapartida igual importancia a sail' das disponibilidades
existentes na verba do capitulo 4.°, artigo 102.°, n.O 1),
alinea a) «Administra<}ao geral e fiscalizagao - Instituto
do Trabalho, Previdencia e Ac<;}ao Social - Despesas com


