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Ministerio do Ultramar
Direcgao-Geral de Economia

Decreto n.O 351/73

de 12 de Julho

Os services de veterinaria nas provincias ultramarinas
tern desempenhado papel de relevo no desenvolvimento do
importantissimo sector da producao animal.

Apos a reorganizacao daqueles services pelo Decreto
n." 47235, de 3 de Outubro de 1966, modificou-se sensi
velmente 0 condicionalismo que a determinou. De facto, nao
so 0 progresso alcancado desde entao, mas tambem as lar
gas perspectivas que se vern abrindo a valorizacao do sector
primario, com solicitacoes cada vez mais prementes em
todos os campos da sua actividade, aconselham 0 reajusta
mento dos services por forma a assegurar-lhes a necessaria
eficiencia.

o objectivo do presente decreto visa, pois, criar os meios
que permitam melhorar consideravelmente 0 sector da pro
ducao, com 0 prop6sito de satisfazer ao mesmo tempo as
exigencias crescentes do consumo interno dos produtos
animais e a necessidade de aumentar 0 volume das suas
exportacoes.

Assim, ouvidos os governos das provincias ultramarinas:
Nos termos do § 3.0 do artigo 136.0 da Constituieao, por

motivo de urgencia;
Usando da faculdade conferida pelo § 1.0 do artigo 136."

da Constituicao e de acordo com 0 § 2." do mesmo artigo,
o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei no
Ultramar, 0 seguinte:

Artigo 1.0 Os services de veterinaria do Ultramar re
gem-se pelo diploma organico aprovado pelo presente
decreto, que dele faz parte integrante e baixa assinado pelo
Ministro do Ultramar.

Art. 2." Ate cento e oitenta dias, contados a partir da
data da entrada em vigor do presente diploma, os services
provinciais submeterao a apreciacao do respectivo Gover
nador 0 projecto do novo regulamento dos services.

Art. 3."- 1. 0 pessoal dos actuais quadros dos services
de veterinaria do Ultramar transitara para os novos qua
dros - constantes dos mapas I, II e III anexos ao diploma
organico aprovado por este decreto -, respeitando-se, tanto
quanta possivel, os cargos que actualmente exercem, com a
designacao que nos mesmos venha a caber-lhes.
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2. A transicao do pessoal. do quadro conium ou cquipa
rado far-se-a mediante relacao nominal constantc de porta
.ria do Ministro do Ultramar, anotada pclo Tribunal de
Contas e publicada no Diorio do Go verno.

3. A transicao do pessoal dos quadros privativos ou equi
parades far-se-a mediante relacao nominal constante de
portaria dos rcspectivos governos provincials, anotada pelo
Tribunal Administrative c publicuda 11\1 respective Boletim
Oiicial.

4. 0 pessoal assalariado do quadro pcrrnanente transita
para 0 novo quadro, mediante simples dcspacho dos Go
vernadorcs provincials, publicado no respective Holetim
onu«.

Art. 4." Na claboracao das portarias a que xe rclcre 0

artigo anterior observar-se-a 0 scguinlc:

a) Opessoal actualmcntc contratudo, assalariado ou
interino, incluindo 0 de brigadas Oll de missoes
afins dos services de vctcrinaria, podcra Ingrcs
sal' nos novosquadros sc 0 rcqucrer nos sesscnta
dias scguintcs ao da data da publicaciio dcste
decrcto no Boletim Oliciu! da provincia onde
presta scrvico, levando-se em conta, nas coloca
cocs, a antiguidude c os mcritos rcvelados, apre
ciados nos tcrmos da alinca !» do n." I do ar
tigo 52." do diploma organico dos services de
vetcrinaria do Ultramar;

h) Os actuais dircctorcs c subdircctorcs provincials
que it data da entrada em vigor dcstc dccrcto
nao ocupcm lugarcs de categoria superior tran
sitam para medicos veterinarios-dircctorcs, con
tinuando em comissao de service, nos termos da
lei;

c) 0 pcssoal tecnico superior com mais de dois anos
dc servic;o na categoria e hoas informar,:(lCS tran·
sita para os HOVOS qlladros; os medicos vcterimi
rios-chcfes, para medicos velerinarios-direetores;
os medicos veterinarios de I." classe e os lecnicos
de 1." c1assc. para medicos vetcrim\rios-chcfes e
tecnicos-cbefcs; os medicos vctcrina rios de
2." classe e os tccnicos de 2." classe, para medicos
vClerimirios de I." clas~;e c tccnicos de I." classe;

d) Os aetuais medicos velerinarios de 2." ciasse e tec
nieos de 2." classe eom menos de dois anos dc
scrvir,:o mantem-sc na mcsllla classe;

e) Os actuais assistcnles lccnicos com as catcgorias de
principal, I." e 2." classes transitam, r~spectiva
mente, para assi stentes lecnicos-chcfes, ad juntos
e de I." classe;

I) OS acluais assislcntes lecnicos de 3." classe e regen
tes agricolas de 3." classe, inc1uindo os interinos
e assalariados, transitam para assistentes teenicos
de 2." cJasse;

g) a actual auxiliar tecnico de I." classe inlerino dos
Servir,:os de Veterinaria c1e Moyambique transita
para auxiJiar tecnieo de 1." classe;

h) Os actllais fiscais de car,:a-chefes COIll mais de dois
anos de servir,:o, boas infonna<;oes e habilitados
com 0 2." cicio dos liceus ou eqllivalente transi
tam para chefes de brigada ou auxiliares de eeo
Iogia principal, eonforme decisao do consc1ho
tecnico dos serviyos de veterimiria;

i) Os actllais fiseais de car,:a de 1." c1asse, incluindo
os inlerinos, em serviyo nos parqlles e reservas,
possuindo 0 2." cicio liceal e com boas informa
~6es e meritos rclevantes transitam para auxilia
res de ecologia de 1./l classe, eonforme decisao
do conselho teenico;
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j) Os actuais fiscais de caca de 2./l classe, incluindo
os interinos, em service nos parq ues c rcservas,
possuindo 0 2." ciclo liceal c com boas informa
coos c meritos rclcvantcs transitarn para auxilia
res de eeologia de 2./l classe, conformc decisao
do conselho tecnico: I

k) Os actuais adjuntos da biblioteca, incluindo os in
tcrinos, transiram para tcrcciros-bibiiotccarios:

/) Os actuais auxiliarcs de pccuaria de 1.". 2." e
3." classes, incluindo os intcrinos, transitam, res
pectivamcnte, para auxiliarcs de 1 a, L" e 3." clas
ses;

m) Os actuais deseuhadores principals, incluindo os
interinos, transitarn para desenhadorcs-chcfes, C

o actual descnhador assalariado do,> Scrvicos de
Vctcrinaria de Angola, pa ra .lcscnhador de
I." classc;

n) Os actuais ajudanies de chefe de contabilidade
assalariados dos Services de Vetcrinaria de An
gola transitam para priruciros-ol'iciais;

0) Os actuais dactilogratos com innis de cinco anos
de born c efcctivo service transit am para escri
turarios-dactilografos de I." classc c os rcstantes
para escriturarios-dactilografos ,I.; :~." classe do
quadro do pcssoal de sccrctaria:

p) 0 actual arquivista assalariado dos Services de
Vetcrinaria de Angola transitu para fiel de ar
mazem de I." classc do quadro do pcssoal tecnico
auxiliar;

q) 0 actual fiel de anuuzem assalariarto dos Services
de Vctcrinaria de Angola transitu para fiel de
arrnazem de 2." classe do quadro do pessoal
tecnico auxiliar;

r) Os aetuais auxilial\:s de adlllillislrur,:ao de I.", 2."
c 3." classes do <)uadro de pesf,oal assalariado
permanente tram.ilam, respeetivalllcnle, para es
criturarios-dacliklgrafos de 1.". 2." e 3." classes
do qlladro do Pc:;sllal de sccrelaria;

s) Os aeluais manipuladpres de laboralMio do quadro
do pessoal assahlriado pennanenle, incluindo os
interinos com boas informar,:oes, transitam para
auxiliares de laborat6rio do quaunl do pessoal
tccnico;

t) Os actuais encarregados de oficinas com mais de
dois anos ele be,nl e efcctivo sc rviyo trallsitam
para operarios superintcndel1lcs e os restantes,
incJuindo os intcrinos com boas informa<;6es,
transitam para tlpcr{trios-chefcs dtl quadro do
pessoal tecnico allxiliar;

u) Os actuais artifices de I.", 2." e 3.a classes lransiLam,
respectivamel1te, para operarios de 1.", 2./l e
3." classes do quadro do pessoal Iccnico auxiJiar;

v) as actuais motorislaf; com mais lk dais anos de
bom e efectivo s..:rvir,:o transitam para molorislas
de 2·" dasse e os reslanles para 1Il0toristas de
3." classe do quadro do pcssoal fccoico auxiliar;

w) Os actuais traclorlstas assalariados ou eventuais
com mais de dois anos de bom e dectivo servic;:o
podcrao ingressar como operadores de 2." classe
de equipamcnto e os restanles Cllmo opcradores
de 3." classe de ':quipamenlo do quacIro do pes
soal tecnico auxiJiar, se 0 requercrern nos sessenta
elias seguintes a< \ da entracIa em vigor c1este de
creto;

x) as actuais guarda:-. do quadro assalariado perma
nente transitam para continuos de 3." classe do
novo quadro do pessoal auxiliar:
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y) Os actuais carpinteiros, pedreiros e serralheiros do
quadro do pessoal assalariado pennanente com
mais de cinco anos de service transitam para pra
ticantes de La classe do mesmo quadro e os res-

o tantes para a 2.a classe;
z) Os actuais capatazcs de La, 2.a e 3.a classes do qua

dro do pessoal assalariado permanente transitam,
respectivamente, para auxiliares de l.a, 2.a e
3." classes do mesmo quadro;

z') Os actuais serventes de La e 2.a classes do quadro
do pcssoal assalariado permancnte transitam, res
pectivamente, para continuos auxiliares de 2.a e
30a classes do mesrno quadro,

Art. 5. 0
_ 1. Sao extintos os lugares de guarda-chefe e

de guarda de parqucs, reservas c coutadas do quadro pri
vativo.

2. Os actuais guardas-chefes, incluindo os interinos, tran
sitam para fiscais de caca de 1." classe.

3. Os actuais guardas de parques, reservas c coutadas do
quadro transitarn para fiscais de caca de 2." classe,

4. Os actuais guardas de parques, rcservas e coutadas,
intcriu..s e aS~lalaci·~td.o~:) u::.in~it<-Hi.-t para fiscais de caca de

- 3." classe.
Art. 6.°- 1. Sao extintos os lugares de arquivista e de

aspirante do quadro de pessoal de secretaria, sendo as
categorias de segundos e tcrceiros-oficiais aumentadas,
respectivarnente, ern numcro igual ao dos lugares extintos.

2. 0, actuais ;.c,cdiv!stas dos uuadros que tcnham mais
de dois anos na categoria com boas informacocs transitam
para segundos-oficiais e os restantes para terceiros-oficiais,

3. Os aspirantes, em qualquer situacao, inc1uindo os
aprovados em concurso para essa categoria, transitam para
terceiros-oficiais.

Art 7.0 0 pessoal destinado a desernpenhar as funcoes
de tradutor-correspondente ingressa na categoria de terceiro
-bibliotecario.

Art. 8." Se da transicao oara as novas cuadros rcsultar
para alguns agentes diminuicao de vencim~ntos ou altera
vao de outros direitos, os mesmos agentes manterao, en
quanta pcrmanecerern na categaria para que transitarem,
os seus actuais vencimentos e regalias inerentes.

ArL 90' Ale serem punlicauas as portarias a que se
referem os ll.'" 2 e 3 do artigo 3.°, os despachos mencio-

- nados no n.O 4 do meslllo artigo e a portaria e despacho
referidos no n.O 2 do artigo 15.°, 0 pessoal que transita
para os novos quadros manter-se-a nos actuais cargos,
continuando a ser remunerados par conta das verbas que
tern suportado tais encargos, considcrando-se empossado
na data da publica<;ao das respectivas portarias e despachos
nos Boletins OficiGis.

Art. 10.°- I. 0 primeiro provimento nas vagas que
ficarem existindo depois do movimento do pessoal referido
nos artigos anteriores sera feito par escolha entre os fun
donarios dos servi<;os, devidamente qualificados, ou, na
sua falta, par elementos estranhos aos mesmos.

L Par;] cfcito'i do n' 1 d;;s.e art,·~c>, to,·da<;e 11(;ccssano
o parecer favoravel do conselho tecnico dos scrvi~os de
veterimiria.

Art. 11.° Enquanto sc mantiverern as actuais dificuldades
de recrutamento de tecnicos de qualquer nivel, podera 0
Ministro do Ultramar autorizar que scjam admitidos a con
curso, para lugares dos quadros, tecnicos que nao satis
fa<;am a condiyao de limite de idade cstabeleeida na lei
geral, fixando-se neste caso, no aviso de abertura de con
Cl"o~(), [!', rcgras a que 0 m::~inJ() deve ohcdcccr.

Art. 12." 0 provimento por nomea~ao dos auxiliares de
3." c1asse, fiscais de ca<;a de 3.a classe e auxiliares de ecoIo-
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gia praticantes podera efectuar-se, sem dependencia dos
concursos previstos nos diplomas organicos, mediante re
querimentos instruidos .com documentos comprovativos
das condicoes genericas e especificas para 0 desempenho
daqueles cargos, sempre que os Governadores provinciais,
sob proposta dos respectivos services, 0 julguem indispen
savel a rapida satisfacao das suas exigencias funcionais.

/~.... rt, ~ 3.u () pn..:,~rv..:birrlc,n~Ct do, !i_:~--'_arc:~ L:-i::-:c\.~:; \~fc(.:tuar

-se-a a medida que forem orcamentados, ficando desde ja
os Governadores das provincias autorizados a abrir os
creditos necessaries para ocorrer aos encargos resultantes
da execucao do que se estabelece no presente diploma.

Art. 14.0 As divisoes de veterinaria e de entomologia
da Missao de Combate as Tripanossomiases de Mocam
bique transitam para a Direccao Provincial dos Services
de Veterinaria de Mocambique, onde passam a constituir
o Departamento de Tripanossomiases Animais.

Art. 15.0
- 1. 0 pessoal que actualmente presta service

nas divisoes de veterinaria e de entomologia da Missao de
Combate as Tripanossomiases de Mocambique transitara,
nas mesmas condicoes em que se encontra, para 0 quadro
dos Services de Veterinaria de Mocambique, que sera au
mentado em numero equivalente de lugares.

2. A transicao do referido pessoal far-se-a mediante rela
<;ao nominal constante de despacho do respectivo Gover
nador provincial, anotado pelo Tribunal Administrativo
e publicado no Boletim Oiicial.

3. As verbas atribuidas as referidas divisoes, destinadas
a execucao dos trabalhos a seu cargo, transitarao igual
mente para os respectivos services de veterinaria,

Art. 16.0 As atribuicoes conferidas aos services de vete
rinaria pelo diploma organico aprovado no presente de
crete, rclativarncnte ao pescado, so vigorarao cm Angola
na parte em que nao colidam com 0 disposto em diplomas
referentes a competencia e atribuicoes do Instituto das
Industrias de Pesca de Angola.

Art. 17." Este diploma entra em vigor sessenta dias de
pois da sua publicacao nos Boletins Oiiciais.

Art. 18.0 Sao revogados os Decretos n.O S 41 235, de 3 de
Outubro de 1966, e 49103, de 25 de Junho de 1969.

Marcello Caetano - Ioaquim Moreira da Silva Cunha.

Promulgado em 16 de Junho de 1973.

Publiquc-se.

o Presidente da Republica, AMERICa DEUS RODRIGUES
THOMAZ.

Para ser pblicado nos Boletins Oficiais de todas as
provincias ultramarinas, excepto Macau. - J. da
Silva Cunha.

DIPLOMA ORGANICO DOS SERVICOS DE VETERINARIA
DO UlTRAMAR

CAPiTULO I

Atribui~oes

Artigo 1." Os servi~os de veterimiria do Ultramar tem
como atribui<;oes:

a) A defesa sanitaria dos animais;
h) A higiene publica veterimiria;
c) 0 fomento e melhoramento da produ~ao animal;
d) A tecnologia dos produtos de origem animal;
e) A economia pecmiria;
f) A protec<;ao da fauna;
g) A actividade veterim'iria.



898

CAPITULO II

Organiza~fto dos servi~os

BECOAO I

Disposi(:oes comuns

Art. 2."- 1. Nas provincias ultramarinas os services
de veterinaria estao a cargo de direccoes provinciais e de
reparti~oes provincials, respectivamente nas provincias de
governo-geral e nas provincias de governo simples.

2. Os governos provinciais superintendem em todas as
actividades dos services de veterinaria, sem prejuizo do
que estiver fixado nas leis quanto a intervencao que deva
ter 0 Ministro do Ultramar, orientando-os, coordenando-os
c fiscalizando-os.

BECOAO II

Direc(:oes provinciais

Art. 3." As direccoes provinciais compreendem services
centrais, regionais, de apoio e consultivos.

SUBSBCCi\.O I

Servi~os cemrals

Art. 4.u Os services centrais das direccoes provinciais
sao os seguintes:

Sanidade e higiene publica veterinaria:
Producao animal;
Tecnologia:
Economia pecuaria;
Protcccao it fauna.

Art. 5.° 0 service de sanidade e higiene publica veteri
naria tern por missao, no ambito das atribuicoes das ali
neas a) e b) do artigo 1.°;

a) Promover a profilaxia e 0 combate as doencas dos
animais:

h) Promover a proteccao do territorio contra as doen
cas originarias do exterior;

c) Promover a profilaxia e 0 combate as zoonoses;
d) Assegurar a genuinidade e a salubridade dos pro

dutos de origem animal.

Art. 6." 0 service de sanidade e higiene publica veteri-
naria compreendera os seguintes departamentos:

Sanidade veterinaria;
Higiene publica veterinaria:
Tripanossomiases animais.

Art. 7." Ao departamento de sanidade veterinaria in
cumbe, no ambito das atribuicoes das alineas a) e h) do
artigo 5.":

a) Organizar a luta contra as enzootias e as epizootias
que surjam no territorio, por meio dos services
permanentcs ou de carnpanhas levadas a efeito
por brigadas especiais;

b) Estabclecer as condicoes de transite de animais,
seus produtos e subprodutos, despojos e for
ragens;

c) Emitir certificados de origem c sanidade, autori
za<yoes para importa~ao c guias de transito re
f~rentes a animais, produtos, subprodutos. des
pojos c forragens;

d) Disciplinar a importa~iio, exporta~iio, venda e
aplica~ao de soros. vacinas, alergenos e ou
tros produtos - bio16gicos e farmacol6gicos,
incluindo os pesticidas - empregados na profi-
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laxia, diagnose e terapeutica das doencas dos
animals e, bem assim, no extermfnio dos animals
daninhos;

e) Disciplinar a inspeccao sanitaria dos animais, alo
jamentos c Iugares onde os mesmos forem explo
rados, utilizados, exibidos ou apresentados:

f) Estabelecer as providencias sanitarias para animais
mortos, seus despojos e quaisquer produtos
susceptlveis de constituirem perigo sanitario:

g) Cooperar nos trabalhos de investigacao e de expe
rimentacao para 0 csclarecimento das questoes
afectas ao diagnostico, profiJaxia e terapeutica
das doencas inf'ecto-contagiosas c parasitarias
dos animals;

h) Manter actualizado () conhecimento c cvolucao do
estado sanitaria do territorio:

i) Estabelecer as normas de defesa destinadas a im
pcdir a irnportacao c 0 transite de animais, pro
dutos de origem animal e vegetal, subprodutos e
despojos, bern cornu meios de transporte sus
ceptiveis de constituirem perigo para a saude
dos animais;

j) Colaborar, de acordo com as determinacoes supe
riores, com os services de outros paises e com
organizacoes intcrnacionais, na informacao, es
tudo c aplicacao das medidas de dcfesa e de luta'
contra as doencas dos animals:

k) Manter os services regionais informados do estado
sanitario da provincia. dos territories vizinhos e
dos paises cxportadores;

f) Estabelecer as normas de funcionamento dos laza
retos e dos parques de quarentena.

Art. 8.° Ao departamento de higiene publica veterinaria
incumbe, no ambito das atribuicoes das alineas c) e d) do
artigo 5.°:

a) Propor as providencias necessaries para a defesa
da saude dos animais e combate das doencas
transmissiveis ao homem;

h) Colaborar com os services de saude na adopcao
de medidas de dcfesa da saude publica, relativa
vamente as doencas dos animals transmissiveis
ao homem;

c) Disciplinar a inspeccao higio-sanitaria dos produ
tos e derivados de origem animal. incluindo 0

pescado, destinados a consumo interno e a ex-;
portacao, tanto para alimentacao humana ou
animal como para industrializacao;

tI) Definir a genuinidade e as caracterlsticas higienicas
dos produtos e derivados de origem animal,
incluindo 0 pescado, c emitir os respectivos
ccrtificados de origem e salubridade:

e) Estabelecer e fiscalizar as condicoes a observar
na producao, recolha, prcparacao, fabrico c
tratarnento, conservacao ou arrnazenamento, rna
nipulacao, transporte e venda dos produtos
anteriormente refcridos e respect ivas instalacoes:

f) Dar parecer sobrc as posturas ou regulamentos
municipais relatives it exploracao das instalacoes
ou estabelecimentos camararios e a de instala
<,:ocs ou cstabckcimcntos Pllblicos destinados a
dep6sito. distribui<,:ao e venda dl)S mesmos pro
dutos;

g) Dar parecer sabre pedidas de autoriza~ao. alvanis
ou licen~as saniUlrias para a instala~1io e fun
cionamento dos estabelecimentos sob a sua vi
gilancia higio-sanitaria.
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Art. 9." Ao departamento das tripanossomiases animais
incumbe, no ambito da atribuicao da alinea a) do artigo 5.°:

a) Organizar a profilaxia e a luta contra as tripanos
somiases animais;

h) Promover 0 estudo das diferentes especies de glos
sinas e dos metodos para as combater;

c) Promover 0 combate e erradicacao da tse-tse nas
areas infestadas e impedir 0 seu avanco;

d) Colaborar na ocupacao das terras conquistadas it
glossina,

Art. 10,° 0 service de producao animal tem por missao
o que consta da alinea c) do artigo 1.0 e compreendera
os seguintes departamentos:

Bovinicultura;
Suinicultura;
Ovinicultura;
Avicultura;
Nutricao animal.

Art. 11,0 Aos departamentos de bovinicultura, suini
cultura, ovinicultura e avicultura incumbe, no ambito da
sua especialidade, orientar, apoiar e estimular a producao
animal nos campos da ocupacao pecuaria, melhoramento
das condicoes de exploracao e melhoramento dos efectivos
produtores, nomeadamente:

a) Organizar e orientar a accao dos services no que
se refere a reconhecimento, ocupacao ou melho
ramento das condicoes de zonas onde nao exista
ou se deva intensificar a exploracao pecuaria;

b) Dar parecer sobre os pedidos de concessao de
terrenos destinados a exploracoes pecuarias, de
acordo com a lei de terras ou outra legislacao
aplicavel;

c) Ordenar ou agrupar os produtores em unidades
economicas:

d) Orientar a aquisicao, distribuicao e recria dos ani
mais pelos nucleos de povoamento:

e) Manter actualizada a carta de aptidao zootecnica
ou pecuaria da provincia;

f) Manter actualizados os registos das exploracoes,
por finalidades;

g) Promover a assistencia zootecnica as exploracoes
ou associacoes pecuarias interessadas;

h) Pronunciar-se sobre pedidos de isencao, reducao
de impostos e taxas e outras regalias estimu
lantes das exploracoes pecuarias;

i) Propor normas para concursos ou outros certames
de caracter pecuario, incluindo competicoes re:
gionais;

j) Organizar 0 registo de ferros;
k) Orientar a aquisicao ou producao e distribuicao

de reprodutores e/ ou material fertilizante ade
quado as diversas condicoes ecol6gicas da pro
vincia;

I) Promover a organizacao, orientar 0 funcionamento
e proceder ao licenciamento e fiscalizacao dos
estabelecimentos ou instituicoes relacionadas com
o contraste de producao, registos genealogicos,
producao ou utilizacao de reprodutores;

In) Estabclecer normas relacionadas com a impor
tacao e exploracao de reprodutores, ovos para
incubacao e semen;

n) Estabelecer os padroes oficiais das racas selectas
e manter registos geneal6gicos e de producao
enquanto nao existirem associacoes de criadores,
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oficialmente reconhecidas, que deles se encar
reguem;

0) Apoiar a realizacao de feiras, exposicoes, con
cursos ou outros certames de interesse pecuario.

Art. 12.° Ao departamento de nutricao animal incumbe
apoiar a producao no campo do melhoramento das con
dicoes alimentares, nomeadamente:

a) Propor as medidas relacionadas com a saida au
deslocacao dos efectivos de areas de pastagem
sobrepovoadas, em colaboracao com os depar
tamentos especializados respectivos:

h) Orientar a instalacao de sistemas de abeberamento:
c) Prestar assistencia ao melhoramento dos regimes

de nutricao nas exploracoes pecuarias, nomea
damentede gados em recria;

d) Definir as caracteristicas a que devem satisfazer
os produtos e subprodutos de origem animal ou
vegetal destinados a alimentacao dos animais;

e) Estabelecer as normas higio-tecnicas a que devem
obedecer a preparacao, armazenamento e venda
dos produtos e subprodutos destinados a ali
mentacao dos animais;

f) Dar parecer sobre as instalacoes destinadas a pre
paracao de alimentos para animais, bern como
sobre 0 respectivo apetrechamento.

Art. 13.° Incumbe a todos os departamentos do service
de producao animal colaborar com os de zootecnia dos
institutos de investigacao veterinaria nos trabalhos de in
vestigacao e experimentacao relacionados com 0 esclareci
mento dos problemas da animalicultura.

Art. 14.° 0 servico de tecnologia tem por missao, no
ambito da atribuicao da alinea d) do artigo 1.0:

a) Definir as caracteristicas dos produtos e derivados
de origem animal destinados a alimentacao hu
mana e animal ou a industrializacao e das res
pectivas embalagens;

h) Definir, propor ou dar parecer sobre os requisitos
tecnicos a observar na preparacao, fabrico, ma
nipulacao, embalagem, armazenamento, recolha,
transporte e distribuicao dos produtos e subpro
dutos de origem animal destinados a alimen
tacao humana e animal ou a outros fins;

c) Orientar e prestar assistencia tecnica a industria
que se dedique a laboracao de produtos de
origem animal;

d) Apreeiar os projectos e pIanos de construcao ou
modificacao e de apetrechamento das instala
coes ou estabelecimentos destinados a prepa
racao, fabrico, tratamento, conservacao e re
colha dos produtos, subprodutos e despojos de
origem animal;

e) Conceder, sem prejuizo da competencia conferida
a outros services, autorizacoes, alvaras e licencas
para instalacao, funcionamento e exploracao dos
estabelecimentos que manipulem, preparem ou
transformem produtos, subprodutos e despojos
de origem animal.

Art. 15," 0 servico de tecnologia cornpreendera as se·
guintes departamentos:

Lacticinios;
Carnes e produtos avicolas:
Pescado;
Las, peles e couros:
Frio industrial.
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Art. 16." Ao departamento de lacticinios incumbc, no
flmbito das atribuicocs das alineas a), h), c) e £I) do :~r

tigo 14.":

a) Definir as caractcrlsucus do Ieitc ~ dcrivados des
tinados a alirncntacao humana e animal all a
industrializacao e das respcctivas cmbalagcns:

h) Dcfinir, proper ou dar parcccr sobrc os requisites
tecnicos a obscrvar na prcparacao, f'abrico, rna
nipulacao, cmbalagcm, rccolha, armazenamcnro.
trunsportc e distribuiciio de lcitc e scus dcriva
dos, incluindo iogurtcs, gclados c outros;

c) Orientar c prcstur assistcucia tecnica a indusu ia
de lacticinios;

d) Aprcciar os projectos e pIanos de construcao ou
modificaciio c de apetrcchamcnto das instalacocs
ou cstabclecimentos dcstinudos il preparacao, fa
brico, tratamento, conservacao e reeolha do leite
e derivados.

Art. 17." Ao departamento de carries c produtos avico
las incumbe, no ambito das atribuicocs das alineas u), h).
c) e d) do artigo 14.°:

a) Definir, propor ou dar parecer sabre os requisites
tecnicos a observar na preparacao, fabrico, mani
pulacao, cmbalagcm, rccolha, a r m a z cn a g cm,
transportc e distribuicao das carncs, bern como
dos produtos frescos ou conscrvados por <Jual
qucr mcio crnprcgados na sua prcparaciio:

h) Definir as caraeteristicas das carnes e dos produ
tos avicolas, bem COH\O dos produtos de prcpa
rat;ao de carnes freseas ou conscrvadas;

c) Orientar e prestar assistenda teenica a industria
que se dedique a laborac;ao de carne e produtos
avicolas;

d) Apreciar os projeclos e pIanos de construc;uo ou
modificayao e de apetrechamenlo das instala
c;oes ou estabelecimcntos destinados a prepara
'(ao, fabrico, tratamcnto, conservac;ao, armazel1a
gem e transporte de carnes, dus produtos de
pl'cparayao de carnes e dos produtos avko!as,
nomeadamente os centros de' inspccI;ao e de
c1assificac;ao de ovos.

Art. IH." Ao departamento do pescado compete, no am·
bito das atribuiyoes das alincas u), h), c) c d) do artigo 14.":

a) Definir as caraeteristicas d,) pcseado fresco ou con
servado, bem como dos s~us produtos;

h) Dcfinir, propor Oll dar parecer sobre os rCljuisill)s
tecnicos a observar na prcpara~ao, fabrico, ma
nipulac;ao, embalagem, armazenagem, transpnrlc
e distribuiyao do IJl.:seado fr,;sco Oll conservado,
bem como dos proJutos empregados n<i sua pre
parayao;

c) Oriental' c prestaI' assistencia tecnica a indllsll'ja
que se dedique a laborac;ao do pcseado;

d) Apreeiar os projectos C pIanos de construC;tlO ou
modificac;ao e de apetrechamcnto das instala
c;oes ou cstabelecimcntos destinados a prepara·
C;ao, fabrico, tratamcnto, conscrvayao, arm;(t,:
nagCIl1 c transporte de pcscado C ;·;cw; prodUl()~.

Art. 19." Ao departamento de liis, pcl~s e eOllros in
cumbe. no f1mbito das atribuiyoes das alineas a), b), c) e d)
do artigo 14.":

0) Odinir as caracteristicas dos produtos, tajs COIllO

fils, pelm, pclcs e COllroS e outros cfespojos "u
slIbprodutos de origem animal;
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b) Definir, propor 011 dar parcccr xobrc 0:, rcquisi.os
tecnicos a observar pclas industrias. tais como
of'icinas de prcparaciio de fl:;, pi:lt).s, poles, CUll

1'0:, C outros dcspojr»: ousubprod;i.o- de origem
animal:

c) Aprcciar os projcctos c planus d,: Ullistru9ao ou
1(1Iljinc~<;ao co de apetrcchumcnto i.l:ls instalacocs
c dos csiabelccimcutos dcstinados u preparacao
de !~IS, pelos, pclc.: couros c outro; dcspojos uti
subprodutos de origem aniural:

tI) Oriental' c prcstar ussisLClh:jU tecnic..1 ~I industria
que sc dcdiquc a lahoracao de la~" pclos, poles,
couros c outros Ck:;(hljOS ou subprodutos de ori
gem animal.

Art. 20." Ao departamento do frio industrial incurnbe,
no ambito das at ribuicocs das alincas b). c) 0 d) do ar
tign 14.°:

a) Definir, proper Oll dar parcccr sobrc os requisites
tecnicos a observer na utilizacao do frio indus
trial para prcparacuo, Iabrico, manipulacao, em
balagcm, recolha, <II mazcuamcnto, transportc e
distribuicao do-. pl'odutos, subprouutos c despo
jos de origem animal;

h) Apreciar os projccto., c planus de construcao ,)U

modificaciio c de upctrcchamcnto das instal»
cocs ou cstabclcciruc.uos dcstinado: a p!'q)('.r;~

~ao, Iabrico, lrat:li!J..~iJ[\l, conscrv.ic.io. recollm,
auuazcnagem c n.m..portc dos pro.lutos, SUbPfO

dutos c despujo~; (k origem animal, no qLl<: sc
rcfere a lltilizuyao do frio industrial;

c) Oriental' c prestar assistencia tecnica a industria
que sc dediquc It !aborayiio dos pmdutos di.: ori
gem animal, no yue sc rcferc il utilizayao (J..)

frio industrial;
d) Colaborar com a Delcgac;ao Provincial da C'omis::ao

Nacional do Frio.

Art. 21." 0 scrvir;o de CC,)lhlJuia pccuaflu tem por mis
sao, no ambito da atribuiyilo da alinea e) do arligo I.":

a) Coordcnar e disciplinar, pOI' si nu l~(l1 colabofay':iO
C0111 outms entjdadcs, a comerciaillayao dos ani
mais, incluindo 0 peseado. seus produtos e des
pojos;

h) Promovi.:r c apolar a organizayao de associa(/)~.s

de interesse pecw'lrio e piscat6rio;
c) Promover a reeolha de elementos de informactlo

e de estatistica, rdaeionados com a aetivid~de
pccLHiria e a pl:st.:a.

Art. 22." 0 servic;o de ecollomia pecu{tria cll/llprecndr:nt
('S seguintcs departamentos:

Comercializayao;
Associayocs dc proJutorcs;
Estatistica e il1l.jueritlls.

Art. 23." An departamento de colJ1crcialbly:lo inl:llll1hc.
1\(, [tmbito da atribuic;Jo da alinca a) do arligll 21.":

a) Prospectar as neeessidades do mcrcado intel'llo,
com vista it diseiplina do comercio, importai.,:iin
e cxportac;ao de iwimuis, incluindo pescado, c
de produtos de origem animal;

h) Recolhcr inforl1layocs dos l11ercat.!t )~; ('xlcmos para
a colocac;ao de produtos de orig,.~lll animal, ill
cluindo pescado, c fomentar a .~ua ,~xpllrlal,d');

c) Estabeleccr normas Oll ciaI' pareeer s,)bre tabclas (k
preyos, taxas de lltilizayao ou cxplorayao, quota~
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de abate au de consumo, de importacao e de
cxportacao, relacionadas com 0 abastecimento
publico de produtos de origem animal, incluindo
pescado;

d) Promover, por si ou em colaboracao com outras
entidades, estudos atinentes ao estabelecimento
dos custos de producao animal, incluindo pes
cado, e dos produtos seus derivados,

Art. 24." Ao departamento de associacoes de produtores
incurnbe, no ambito da atribuicao da alinea b) do 'if

tigo 21.°;

a) Estimular, par si ou em colaboracao com outras
entidadcs, a criacao de agrupamcntos, associa
coes e cooperativas de produtores;

h} Coadjuvar os organismos corporativos, coopera
tivas e demais agrupamentos de produtores e
consumidores, com vista a consecucao dos seus
fins;

c) Favorecer a criacao de mutuas e de associacoes
de seguros, de interesse para a exploracao pe
cuaria au piscatoria.

Art. 25." /\0 departamento de estatistica e inqueritos
incumbe, no ambito da atribuicao da alinea c) do ar
tigo 21.";

a) Par si ou em colaboracao com outros organismcs,
coligir elementos e realizar censos e inqueritos
de interesse pecuario ou piscat6rio;

h) Elaborar e aprescntar, cada ano, as apuramentos
finals do arrolamento dos gados;

c) Promover nos anos terminados em 0 e 5 0 arro
lamento geral dos gados e animais de capoeira
e proceder aos apuramentos finais;

d) Manter actualizadas as estatisticas de producao lo
cal, as de importacao e de exportacao, assim
como as dos respectivos precos.

Art. 26." 0 service de proteccao a fauna tern por missao,
no ambito da atribuicao da alinea f) do artigo 1.0:

u) 0 estudo da biologia da fauna;
h) A conservacao da fauna;
c) 0 aproveitamento economico da fauna;
d) A cinegetica:
e) A fiscalizacao da caca.

Art. 27." 0 service de proteccao it fauna compreende os
seguintes departamentos:

Fauna;
Cinegetica.

Art. 28.u Ao departamento da fauna incumbe, no am
bito das atribuicoes das alineas a), b) e c) do artigo 26.°:

a) Pelos seus pr6prios meios ou em colaboracao com
outras entidades, nacionais e estrangeiras, efec
tuar estudos, nomeadamente as reIacionados com
as migracoes, transumancias regionais, condi
cionamento ecol6gico e patologico das especies
selvagcns e suas relacoes corn as animais do
mesticos:

h) Elaborar e manter actualizada a carta da fauna da
provincia:

c) Condicionar 0 abate das especies selvagens por
forma a manter, tanto quanto possivel, 0 equili
brio biologico;

d) Autorizar ou promover a captura de especies des
tinadas a criac;ao de bravio, a jardins zool6gicos,
museus e parques nacionais au estrangeiros;
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e) Apoiar a cnacao de jardins zoologicos, quer ofi
dais, quer particulares, de museus de historia na
tural ou de outras instituicoes cientificas rela
cionadas com os problemas da fauna selvagern:

f) Favorecer 0 repovoamento cinegetico das regioes
consideradas de maior interesse venatorio, de
parques nacionais, reservas e coutadas oficiais
e particulares;

g) Propor a criacao, alteracao ou extincao de parqucs
nacionais, reservas e coutadas;

h) Dirigir, administrar e fiscalizar os parques, as re
servas e coutadas oficiais e infonnar os proccs
sos de licenciamento de coutadas particulares;

i) Promover 0 estabelecimento de estacoes experimen
tais de domesticacao, criacao ve hibridacao de
animais selvagens;

j) Regulamentar a exploracao economica das especies
selvagens;

k) Colaborar no fomento do turismo relacionado com
a fauna selvagem.

Art. 29." Ao departamento da cinegetica incumbe, no
ambito das atribuicoes das alineas d) e e) do artigo 26.u

:

a) Regulamentar 0 exercicio da caca e 0 seu aprovei
tamento economico e turistico;

h) Organizar e manter actualizadas as estatisticas res
peitantes a caca - abates, capturas, exportacoes,
utilizacao da carne, peles, trofeus e outros des
pojos;

c) Orientar a fiscalizacao das actividades cinegeticas:
d) Cumprir e fazer cumprir as convencoes internacio

nais sobre proteccao da fauna selvagem.

Art. 30." Na direccao dos services funcionara 0 depar
tamento de actividade veterinaria, que tern por rnissao, ill)

ambito da atribuicao da alinea g) do artigo 1.°;

a) A deontologia e a jurisprudencia veterinaria:
b) A formacao e a actividade profissionais.

Art. 31.° Cada departamento compreendera divisoes, cujo
numero de atribuicoes serao estabelecidos pelos governos
provinciais dos regulamentos dos services.

SUBSECCAO II

Servicos regionais

Art. 32.0
- 1. as services regionais sao constituidos por

direccoes distritais e parques nacionais, reservas e coutadas.
2. As direccoes distritais sao divididas em delegacoes

de sanidade pecuaria e estas, por sua vez, em zonas pe
cuarias.

Art. 33.0 Os parques nacionais, reservas e coutadas de
pendem do service de Proteccao da Fauna.

Art. 34.°- 1. A ocupacao veterinaria de cada provincia
sera estabelecida pelo respectivo governo, sob proposta
dos services.

2. Quando tal se justifique, poderao as direccoes distri
taie ser agrupadas em intendencias de pecuaria.

Art. 35.0 As atribuicoes dos services regionais serao defi
nidas no regulamento dos services.

SUBSECC;:AO III

Servieos de apoio

A) Dos servit;os de apoio As direct;6es provincia is

Art. 36.° Constituem services de apoio as direc<;oes pro
vinciais:

o gabinete de estudos:



o gabinetc de assistencia tecnica e vulgarizacao:
Os services adrninistrativos:
As oficinas:
As brigadas c missocs.

Art. 37." Junto do gabincte de estudos c do gabinetc dl:'
assistencia tecnica c vulgarizacao funcionara uma secreta
ria tecnica, constituida por pessoal dcslocado dos scrvic. lS

administrativos, dcvcndo as suas atribuicocs SCI' def'inidas
em regulamcnto intcrno.

1\1'1.. 38." 0 gabinete de cstudo tcra como atribuicocs:

£I) Estudar a organizacao c funcionamcnto dos scrvi
yOS c planificar c programar as suas actividades:

h) Procedcr a cstudos c promover rcuniocs de carac
tel' tecnico-economico de interesse pecuario:

c) Organizar 0 service de documcntacao que. directa
ou indircctamcntc, sc relacionc com as atribui
cocs dos services.

Art. 39." 0 gabincte de estudos dispora de pcssoal tee-
nico privativo c compreendcra os seguintcs dcpartarncntos:

Organizacao e metodos;
Planlficacao:
Documcntacao.

Art. 40." 0 departamento de organizacao c metodos tcni
como atribuicoes:

a) Estudar a organizacao e funciouarnento dos ser
vices c promover a sua racionalizacao constanrc:

h) Estabclcccr as normas para cxccucao de planes c
prograrnas que intcrcssem as actividadcs dos SI~I

vices;
c) Val' parcccr sobrc assuntos rcspcitantcs a pessoa],

material, impresses c outros meios de actuacao,
visaudo a maior produtividadc dos services.

Art. 41." 0 departamento de planificacao tcra 1.'011111
airibuicocs:

(J) Planificar ou programar os cmprccndimcntos que
constituem os objectivos gerais dos scrvi,:os de
veterimiria Oll com des rclw:ionados;

hi Acompanhar a execw,:ao dos empreendimenh1s l:C'111
vista a que se concretizem liPS prazos previ:,,()s;

c) Coligh- os elementos destinados aos relat(lrins da
dircc<;ao dos scrviyos e a elabora<;ao de pIanos
de trabalho;

d) Proceder a estudos de l'aracter tecnicn-eCOlI<'llnicI):
e) Organizar as jornadas medico-vcterinarias e reali

zar I.'uncursos de interesse pCl'u{lrio.

Art. 42." 0 departamento de Jocumcnta<;ao. conslituido
pda biblioteca c pelos gabincles de desenho I~ imprcs"ilo
c de fotografia, tera como atribui<;oes:

a) Organizar c manter aetualizada a bibliotcca;
hi Organizar a documenta~ao relaliva a aClividade

dos servi<;os para fins de divulga<;ao;
c) ExecutaI' os trabalhos de desenho e imprcssao de

interesse para os serviyos;
<I) Preparar c coordenar trabalhas para pllblil.'ay~i".

Art. 43." a gabinctc de assist6ncia tccnica C vlligariza<.,iio
disj10ra de p~ssoal tecnico privativo e ten'i como alribni
y(lCS:

a) Orientar e coordcnar a al.'yao das brigadas tccnil:as
de vlligariza<;ao:
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h) Organizar a documcntacao necessaria aos trabalhos
de vulgarizacao tecnica:

c) Promovcr a divulgacao dos conhecimentos tecnicos
adequados ao progrcsso da pccuaria e das indus
trias dcrivadas;

d) Realizar curses de aperfeicoarncnto e de actualiza
<;ao para 0 pcssoal dos services c da actividadc
privada:

t') Programar textos para publicacao, obtcr filmes c
outro material de divulgacao de interesse pccu.i
rio.

Art. 44." Os servicos administrativos terao como arri
buicoes:

a) Assegurar as relacocs entre os diversos orgaos dos
services e entre estes c os organisrnos au entida
des oficiais c particulates:

h) Assegurar 0 movimento do pessoal c de todos os
assuntos que the digam rcspeito:

c) Manter actualizado 0 arquivo geral dos services:
d) Executar c manter actualizada a contabilidade dos

services:

e) Arrecadar as rcceitas c manter actualizado 0 patri
monic dos services,

Art. 45." - I. Os services adrninistrativos das direccoc-
provincials cornprecndcm as scguintcs scccocs:

£I) Expcdiente geral e arquivo:
h) Pessoal:
c) Contabilidade;
d) Pall imonio.

2. As scccocs a que sc referent as alincus a) c h) du
numero anterior constituent a secretaria central.

3. As atribuicocs dasccretaria central e das seccoc.
serfio def'inidas em rcgulamento interne,

Art. 46." --- 1. Os serviens regionais disporao de sccrc
taria ou de scc<;<lcs de sccrctaria. providas do pessoal ne
cessario.

2, A chcfia <1a secrctaria podeni SCI' (ksempenhad<l pOI

um chefe de secyan.

Art. 47." As atribui<;<ic;, das oficinas sl'r~in definidas 1)('

regulamcnto dos serviyos.

Art. 4X."--- I. Com 0 fim de incrcmelitar ou apoiar ,
acyuo dos servir.;os. podcriio scr criadas brigadas e miss{ies
que- actuarao scmpre na illlcdiala dcpelldC'ncia do directOl
dos serviyos.

2. A constitui<,:ao de brigadas e miss6es llbedeccni as ki~

em vigor e as suas alribuivoes serao dcfi nidas nos diplo
mas que as criarem.

B) DOB Bervi(;os du apoio aB dirsc(;68B diBtritlliB

Art. 49." --- I. Os scI''' i~~ns de apoio das direc</les di:i
tritais:

As esta<;oes de fnl11l~nlo pccmirin:
as centros dG insemillayaO artificial:
Os centros dc tccllo]ogia animal:
Os parqucs de rcten!.
Os centros de cxpcrimenta<;uo da fauna:
Os poslos de j'iscaliza\ao de ca<;a.

2. As atribuicoes <los III !"aos referidns 110 n." I desk ar
ligo seran ddinidas no rL:g,:t1amcnto dos s,~rviyos.
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C) Dos servipos de spoio a\s dele9spOes de sanidade pecufiria

Art. 50.° Poderao ser criados nas delegacoes de sanidade
pecuaria, quando for julgado conveniente, os seguintes ser
vices:

Gabinete de diagnostico e analise;
Parqucs de quarentena e lazaretos;
Postos de fomento pecuario:
Postos de inseminacao artificial;
Postos de tecnologia animal;
Laborat6rio de classificacao e analise de leite.

SUBSECCJ.O IV

Servi~os consultlvos

Art. 51.° - I. Junto das direccoes dos services funcio
nara, como organismo consultivo, 0 conselho tecnico, que
sera constituido pelo director dos services, que presidira,
pelo subdirector e as chefes de service, podendo ser con
vocados para as sessoes outros tecnicos dos services au
convidadas outras pessoas, quando iS50 se reconheca con
veniente.

2. Um funcionario dos services designado pelo director
dos services desempenhara as Juncoes de secretario. sem
direito a voto.

Art. 52.0
- 1. Ao conselho tecnico incumbe dar parecer

sobre:

a) 0 projecto do plano de trabalhos para 0 ana se
guinte na reuniao ordinaria realizada no 4.° tri
mestre;

b) 0 relat6rio anual das actividades na reuniao ordi
naria realizada no 1.0 trimestre do ana seguinte;

c) 0 merecimento dos candidatos a promocao por es
colha do Ministro do Ultramar ou do Gover
nador da provincia;

d) As medidas de ambito geral a adoptar na provin
cia para solucao de problemas dentro das atri
buicoes dos services;

e) Todos os projectos de regulamentacao e de outra
legislacao a eIaborar pela direccao dos services:

f) as assuntos que 0 director dos services entenda
dever submeter-lhe,

2. Os directores dos institutos de investigacao veterina
ria, au um seu representante, tomarao parte nas reunioes
do conselho tecnico para dar parecer sabre a materia da
alinea a) do n.? 1 deste artigo, podendo, alem disso, ser
convidados a assistir as reunioes em que a sua presenca
for julgada conveniente.

3. 0 conselho tecnico reunira ordinariamente duas vezes
par ano, no 1.0 e 4.0 trimestres, e extraordinariamente sem
pre que 0 seu presidente 0 convoque ou quando a maioria
dos vogais natos 0 solicitar, propondo a respectiva agenda,
devidamente justificada.

SEO\,1AO III

Reparti~oes provinciais

Art. 53.°- I. As reparticoes provinciais compreendcriio
services centrais, regionais e de apoio, com os departa
mentos e divisoes que a importancia e as exigencias dos
services justifiquem, conforme a que se dispuser nos res
pectivos regulamentos e observando a nomenclatura e a
hierarquizacao constante do presente diploma organico,

2. Os services administrativos das reparticoes provin
dais constituirao uma secretaria, chefiada por urn funcio
nario com a categoria de chefe de seccao.
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CAPITULO ill

Pessoal

SECQAO I.

Quadros

Art. 54.0
- 1. 0 pessoal dos services de veterinaria do

Ultramar distribui-se pelos seguintes quadros:

Quadro comum;
Quadro complementar;
Quadro privativo;
Quadro de pessoal assalariado permanente.

2. 0 regulamento dos services de cada provincia indi
cara 0 pessoal componente dos quadros privativo e assa
lariado permanente.

Art. 55.0 0 pessoal dos services de veterinaria, salvas
as disposicoes do presente diploma e dos regulamentos
que na sua execucao forem publicados, tera os direitos
e os. deveres que competem aos funcionarios civis do
Ultramar, ficando sujeito, na parte aplicavel, ao regime
disciplinar do Estatuto do Funcionalismo Ultramarino.

Art. 56.0 E fixada em 18 anos a idade minima para
ingresso nos quadros.

SUBSECCAO I

Quadro comum

Art. 57.0 Pertencera ao quadro comum 0 pessoal descrito
no mapa I anexo a este diploma e que dele faz parte
integrante.

Art. 58.0 Os inspectores provinciais de veterinaria das
provincias de Angola e Mocambique serao nomeados por
livre escolha do Ministro entre os medicos veterinaries
do quadro comum do Ultramar.

Art. 59.0
- I. 0 provimento dos lugares de director e

subdirector dos services sera feito em comissao de service,
por livre escolha do Ministro, entre os medicos veterinaries
do quadro comum, em regra com a categoria de director.

2. Excepcionalmente poderao ser nomeados em comissao
de service para os lugares de director dos services medicos
veterinaries estranhos aos quadros que, pelos seus meritos
e services prestados na especialidade, deem garantias de
born desempenho da funcao,

Art. 60.0 Os lugares de chefe de reparticao provincial
serao exercidos em comissao de service em regra por
medicos veterinarios-directores ou chefes, de livre escolha
do Ministro, que podera igualmente usar, para 0 seu
preenchimento, da faculdade conferida pelo n.o 2 do ar
tigo anterior.

Art. 61.° - I. Os lugares de medico veterinario de
2.a classe e de tecnico de 2.a classe serao preenchidos,
precedendo concurso documental, por licenciados por
Universidades portuguesas, sendo exigida uma qualificacao
que interesse aos services e que expressamente seja prevista
no amincio de abertura do concurso.

2. Quando os concursos para os lugares previstos no
n.o 1 deste artigo ficarem desertos ou quando 0 numero
de concorrentes nao for suficiente para 0 preenchimento
das vagas existentes, podera 0 ministro autorizar, indepen
dentemente de concurso, 0 contrato para 0 provimento
dos referidos lugares.

3. Ao ingressar no quadro, os medicos veterinaries e os
tecnicos de 2.a classe serao submetidos a estagio prepa
rat6rio, cuja natureza e duracao sera fixada pelas direc
<;oes ou reparticoes provinciais.

Art. 62.0 Os medicos veterinaries e os tecnicos de
2.a classe serao promovidos a medicos veterinaries de



904

I." classc c a tecnicos de 1." classe ao fim de dois anos
de born c cfcctivo service na categoria, desde que existam
vagas,

Art. 63." A promocao a medico veterinario-chefe e a
tecnico-chcfc sera feita por cscolha do Ministro, entre os
medicos veterinaries de 1." classe e os tecnicos de 1." classe,
rcspcctivamente, com 0 minimo de quatro anos de born
c cf'cctivo service na categoria.

Art. 64." A prornocao a medico veterinario-director sera
fcita por cscolha do Ministro, entre os medicos veteri
narios-chcfes com 0 minimo de quatro an os de born c
ctcctivo service na categoria.

Art. 65." as Iugares de assistcnte tecnico de 2." classc
scriio preenchidos, prccedendo concurso documenta~ o~

por contrato, indcpcndentemente de concurso, por indi
vlduos habilitados com cursos medics de interesse para
os services.

Art. 66.° as assistentes tecnicos de 2." c1asse serao pro
movidos a catcgoria imediatamente superior ao fim de
dois anos de born c efectivo service na categoria, desde
que cxistam vagas.

Art. 67." A promocao dos assistentes de 1." c1asse c
assistcntes tecnicos adjuntos a catcgoria imediatamcnte su
perior sera feita pur eseolha do Ministro entre os que
tenham quatro anos de born e efectivo service na res
pcetiva catcgoria.

Art. 68.° - I. a cargo de adjunto administrativo sera
provide pOI' nomeacao, mediante concurso documental
ou pOI' contrato independentemente de concurso, entre
individuos corn uma licenciatura apropriada ao exercicio
das funcoes,

2. 0 Iugar de adjunto administrativo podera ser dese~

penhado, em comissao ordinaria de service, pOI' f~neLO

narios dos quadros do Ministerio do Ultramar, orgamsmos
dcpcndentcs. consultivos ou dos services ultramar~nos, de
categoria nao inferior a letra H do § 1.0 do artigo 91."
do Estatuto do Funeionalismo Ultramarino, corn dispensa
das habilitacoes exigidas para 0 provimento do lugar.

:t a provimento pOI' contrato ou ern comissao de ser
vico podera converter-se em nomeacao definitiva depois
de oito anos de born e efectivo service, pOI' portaria mi
nisterial, sob proposta do governo da respectiva provincia.

Art. 69." A promocao a chefe de seeretaria far-se-a pOI'
cscolha do Ministro, entre as ehefes de seccao dos ser
vivos de veterinaria com mais de quatro anos na categoria
c boas informacoes,

Art. 70." as directores dos services e os chefes das
reparticiics provinciais, ouvido 0 conselho tecnico, onde
o houvcr, darao sempre parecer sobre 0 merecimento
dos candidates as promocoes referiJas nos artigos ante
rimes.

Art. 71." -- 1. a pessoal de formacao superior e 0

pcssoal de formacao media terao direito a urn subsidio
mensal nunea inferior a 3000$ e 1500$, respectivamente,
que serti acumu!<ivcl corn outras gratifica'roes Oll subsidios
cstabclecidos em cada provincia.

2. Os inspectores provinciais, directores, subdirectores e
l:hefcs das repartiyoes provinciais tedio direito a uma
gratificac;ao de chefia nunea inferior a 3000$ mensais,
alem da indicada no n.O 1 deste artigo.

Art. 72." a ehefe de secretaria central teni direito a
um subsidio mensal nunea inferior a 1500$ e que sera
acumulavel com outras gratifica'roes ou subsidios esta
bclecidos em cad a provincia.

Art. 73.0
- 1. a Governador de cada provincia, quando

o interesse publico e as conveniencias de serviyo 0 justi
fiquel11. podera, pOI' pro posta do director dos servi~os

ou do ehefe de reparticao provincial, determinar que seja
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vedado 0 exercicio de actividades particulares, no ambito
da profissao, remuneradas ou nao, ao pessoal dos services,
scndo-lhes estabelecido 0 regime de ocupacao exelusiva.

2. a pessoal do quadro comum a quem soja imposto 0

regime de ocupacao exclusiva, nos termos do presente
artigo, tera direito a uma gratificacao mensal nao inferior
a 6000$ e 4500$, respectivamente para 0 pessoal de for
mayan superior c para 0 restante pessoal, acumulavel com
outras gratificacoes ou subsidies.

3. Consideram-se desde j,i ern regime de ocupacao
cxclusiva:

as inspcetores provinciais:
as directores dos services:
Os subdirectores dos services:
as ehefes das reparticoes provinciais, quando nao

desempenhcm funcocs de delcgados de sanidade
pecuaria:

AS chefes de service:
as adjuntos administrativos;
Os chefes das direccoes distritais, quando niio de

scmpenhcm funcoes de delegados de sanidade pe
cuaria.

Art. 74." Sempre que for considerado couveniente, po
dcrao as provincias ultramurinas estabelecer normas legis
lativas que regulem e disciplinem as remuneracoes obtidas
pelo pessoal tecnico superior, medic e auxiliar no exercicio
da actividade particular.

Art. 75.0 a cargo de intendente de pecuaria, a que se
refere 0 n." 2 do artigo 34.°, sera exercido por medico
vcterinario-director.

Art. 76." Serao cxercidos pOI' medicos veterinarios-direc-
teres ou medicos vetcrinarios-chefes os seguintes cargos:

Chefia de services:
Chefia de gabinete de cstudos;
Chefia do gabinete de assistencia tecnica e vulgari

zacao;
Administrador de parque nacional.

Art. 77.° Serao exercidos por medicos veterinaries
-chefes ou de 1." classe os seguintes cargos:

Chefia de direccao distrital;
Chefia de departamento.

Art. 78.0 Serao exercidos por tecnicos-chefes ou de
I." classe os seguintes cargos:

Chefia dos departamentos a indicar pelo director dos
services, ouvido 0 conselho tecnico:

Adjunto de administrador de parque nacional.

Art. 79." Serao exercidos pOI' medicos veterinaries de
J ." au 2." c1asse os seguintcs cargos:

Dc1egada de sanidade pecuaria;
Chefia de divisao.

Art. 80. 0 a cargo de chefe de divisao podera ser exer
cido pOI' tecnicos de 1." au 2." c1asse. a indicaI' pelo
direclor dos servi~os, auvido 0 conselho teenico.

Art. 81.0 as cargos rcfcridos nos artigos 75." a 80."
poderao ser exercidos POl' acumulayuo.

sUBsn~AO II

Quadro complementar

Art. 82.0
- 1. Pertence ao quadro complcmentar 0 pes

soal de brigadas e miss()cs e 0 que como tal for consi
derado POI' lei.
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2. Para a constituicao de brigadas e missoes a que se
refere 0 n.° 1 deste artigo poderao ser requisitados tecnicos
de outros services, com a acordo destes e despacho fa
voravel dos Governadores de provincia.

Art. 83.° - 1. Sempre que se considere necessaria, po
derao ser contratados tecnicos de formacao superior ou
media, diplomados por escolas nacionais au estrangeiras,
que igualmente farao parte do quadro complemental'.

2. Os tecnicos a que se refere 0 n." 1 deste artigo terao
direito ao subsidio mensal referido no artigo 71.° e serao
sempre colocados em regime de ocupacao excIusiva nos
terrnos dos n.O S 1 e 2 do artigo 73.0

SUBSECC;:AO III

Quadro prlvativo

Art. 84.° Nas provincias ultramarinas haven't 0 pessoal
coadjuvante dos services de veterinaria que for necessario,
constituindo um quadro privativo, cuja composicao sera
fixada em diploma a publicar em cada provincia, nao
podendo, porem, modificar-se a classificacao de categorias
e as designacoes previstas no mapa II anexo ao presente
diploma organico. _,

Art. 85.° - 1. 0 ingresso no lugar de auxiliar tecnico
far-se-a na 3.a classe, mediante concurso documental ou
por contrato independentemente de concurso, exigindo-se
aos candidatos, alem dos requisitos gerais para 0 exercicio
da funcao publica, a habilitacao do curso referido no ar
tigo 99.°

2. Nas provincias ultramarinas onde nao existam os
cursos referidos no artigo 99.° poderao ingressar como
auxiliares tecnicos, mediante concurso ou contrato, indi
viduos habilitados com os cursos de feitor agricola, pra
tico agricola, agente rural ou outro curso agro-pecuario
de nivel secundario equivalente.

3. As promocoes as classes imediatas serao feitas por
concurso de provas praticas entre os candidatos de cate
goria imediatamente inferior com 0 minima de tres anos
de bam e efectivo service na categoria.

4. Os auxiliares tecnicos terao direito a urn subsidio
mensal nunca inferior a 1000$, acumulavel com outras
remuneracoes ou subsidios estabelecidos em cada pro
vincia.

5. Por conveniencia de service ou interesse publico,
os Governadores de provincia, par proposta dos direc
tares dos services ou dos chefes de reparticoes provinciais.
poderao estabelecer aos auxiliares tecnicos 0 regime de
ocupacao exclusiva, tendo os mesmos, neste caso, direito
a urn subsidio mensal nunca inferior a 2000$.

Art. 86.° - J. 0 ingresso como auxiliar far-se-a na
3.a classe, mediante concurso de provas praticas, exi
gindo-se aos candidatos, alem dos requisitos gerais para ()
exercicio da funcao publica, a habilitacao do curso refe
rido no artigo 103.° ou 0 1.0 ciclo dos liceus au equivaJente.

2. A promocao as classes imediatas sera por concurso
de provas praticas entre os auxiliares de categoria imedia..
tamcnte inferior com 0 minima de tres anos de born c:
electivo service na categoria.
-3. Os auxiliares terao direito a um subsidio mensal

nunca inferior a 750$, acumulavel com outras remunera..
coes ou subsidios estabelecidos em cada provincia.

Art. 87.° - 1. a ingresso como auxiliar de ecologia
praticante sera feito por concurso documental entre indi
viduos habilitados com 0 2.° ciclo dos liceus ou cquivalente

2. Os auxiliares de ecologia praticantes serao promovidos
a 2." cIasse an fim de dois anos de born e efectivo servi90,
se houver vagas.
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3. A promocao as classes imediatas sera feita por con
curso de provas praticas entre os candidatos de categoria
imediatamente inferior com 0 minima de tres anos de
born e efectivo service nessa categoria.

4. Os auxiliares de ecologia tcrao direito a urn subsrd.o
mensal nunca inferior a 1000$, acumulavel com outras
rernuneracoes au subsidios estabeJecidos em cad a provincia.

5. Os fiscais de caca-chefes poderao transitar directa
mente para auxiliares de ecologia principal, ouvido 0 con
selho tecnico, desde que passuam dois anos de bom e
efectivo service e se encontrem habilitados com 0 2.<> ciclo
dos liceus au equivalente.

Art. 88.° - 1. 0 ingresso como fiscal de caca far-se-a
na categoria de 3." c1asse, mediante concurso de provas
praticas, exigindo-se aos candidatos, alem dos requisites
gerais para 0 exercicio da funcaopublica, 0 1.0 cicIo dos
liceus au equivalente,

2. A promocao as classes imediatas sera feita por COli

curso de provas praticas entre os fiscais de categoria ime
diatamente inferior com 0 minimo de tres anos de born c
efectivo service nessa categoria e a 1.0 ou 2.° cieJo dos
liceus ou equivalente, respectivamentc ate a 1." classe ou
para .fiscal-chete,

3. Os fiscais de cava terao direito a urn subsidio mensa I
nunca inferior a 1000$, acumulavel com outras rernunera
coes au subsidios estabelecidos em cad a provincia.

Art. 89.° - 1. 0 ingresso do pessoal tecnico c auxiliar
do quadro privativo, com excepcao do considerado nos
artigos 85.°, 86.°, 87.° e 88.°, efectuar-se-a de acordo com
o regulamento dos services de veterinaria de cada pro
vincia e demais legislacao aplicavel.

2. As promocoes do pessoal referido no n.s 1 deste ar
tigo serao efectuadas entre 0 pessoal de categoria imediata
mente inferior, de acordo com 0 regulamento dos services
de veterinaria de cada provincia.

3. 0 pessoal referido no n." J deste artigo, com excepcao
dos auxiliares de laboratorio, motoristas e operadores de
equipamento, tera direito a um subsidio mensal nunca
inferior a 1000$, acumulavel com outras rernuneracoesou
subsidios em vigor na provincia.

4. Os auxiliares de laboratorio, motoristas e operadores
de equipamento terao direito a urn subsidio mensal nunca
inferior a 500$, acumulavel com outras remuneracoes em
vigor na provincia.

Art. 90.° - J. 0 ingresso e as promocoes do pessoal
de secretaria e auxiliar dos quadros privativos dos services
de veterinaria efectuar-se-ao nos termos do respectivo
regulamento de cada provincia e demais legislacao ai--ii
cave!.

2. Ao pessoal de secretaria do quadro privativo e fixadn
urn subsidio mensal nunca inferior a 1000$, acumulavel
com outras remuneracoes ou subsidios em vigor na pen-
vincia, .

3. Ao pessoal auxiliar do quadro privativo e fixado tll1l

subsidio mensal, nunca inferior a 500$, acumulavel com
outras remuneracoes em vigor na provincia.

SUBSECC;:AO I\(

Quadro do pcssoal assalariado pcnnancntc

Art. 91.° - 1. 0 pessoal do quadro assalariado penna
nente, cujo numero sera fixado em diploma a pubJicar em
cada provincia, consta do mapa III anexo.

2. 0 ingresso e as promocoes do pessoal referido no
n.v I efectuar-se-ao de acordo com 0 regularnento dos
services de veterinaria de cada provincia.

3. 0 pessoal a que se refere a n.O 1 deste artigo tcni
direito a urn subsidio mensal de 500$ para as categorias
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correspondcntcs its lctras P a X c de 250$ para as catc
gorias corrcspondcntcs as Ictras Y a 2', acumulavcis com
outras l..zrnuncracocs ou subsidios em vigor nas provincias.

AECQAO H

Competencia do pessoal

Art. 92." Aos inspectorcs provinciais incumbe:

a) Proccdcr a inspcccocs dos departamentos dos ser
vices de vcterinaria, quando dctcrrninadas pelo
Govcrnador-Geral, propondo as providencias jul
gad as ncccssarias ao aperfeicoamcnto dos rncs
mos services;

h) Exccutar outras inspeccocs, claborar rclatorios, dar
parcccrcs C realizar cstudos, quando ordenados
pclos scus supcriorcs hierarquicos.

Art. 93." -- 1. Aos directorcs dos services ou chcfcs de
reparticocs provincials incumbe:

a) Coordcnar e dirigir a actividade dos scrvicos, res
pondcndo pOI' ela perantc 0 Governador da pro
vincia;

hi Submetcr a apreciacao superior os projectos dos
rcgularncntos internos;

c) Sub meter a aprcciaciio superior os projcctos dos
orcarncntos ordinaries e cxtraordinarios:

<I) Apresentar 0 rclatorio anual da actividade dos ser
vicos e o projecto do plano de trabalhos para (l

ana scguinlc;
1') Administrar as dotacocs c fundos que superior

mente Iorcm atribuidos aos services;
f) Tomar parte oufazcr-sc rcpresentar nos organismos

provinciais, nacionais e intcrnacionais, cuja acti
vidadc sc rclacionc com ados services, nos cases
prcvistos na lei ou quando devidamcntc autori
zados,

2. A compctcncia rcferida no numero anterior, com
..:xccpC;iio da que envolva despcsas ou materia disciplinar,
pode SCI' dclegada. saba responsabilidade dos directores
dos servic;os ou clos chefes das repartic;oes provinciais, nos
subdirectores ou nos chefes de servic;o.

3. 0 direclor dos servic;os sera substituido pelo subdi
rector nos seus impedimentos.

Art. 94." Ao pessoal dirigente incumbe orientar, inspec
cionar e/ou executar as tarefas que Ihe forem determinadas
pelo respectivo director dos servic;os ou chefe de repartiyao
provincial.

Art. 95." Ao pessoal tecnieo incumbe cooperar com 0

pt~ssoal dirigcnle, segundo as tarcfas que Ihe forem dis/ri
huidas.

Art. 96." Ao adjunto adminisirativo incumbe:
a) Assegurar, no aspecto administrativo. 0 funciona

menio dos servic;os;
h) Propor ao director dos servic;os as medidas necessa

rias para a eficicncia dos scrviyos a seu cargo;
c) Lavrar e subscrevcr os aulos c os lermos dos scr

vicyos;
(/) Dcsempenhar as fun<;oes de notaril) e, em regra,

de escrivao dos serviyos e de exactor de financ;as.

Art. 97." As airibuicyoes do restante pessoal serao espe
cificadas no regulamcnto dos scrvic;os.

CAPITULO IV

Disposi(:oes gerais

Art. 913." - I. Ao pessoal dos servic;os de veterillliria
que exercya func;oes de direcC;ao. chcfia, inspecc;ao ou fis-

calizacao sao atribuidos os scguintcs poderes c prerroga
tivas:

a) lnspcccionar a todo o tempo os locais ou cstabele
cimenros industriais ou comerciais, publicos ou
privados, as insudacocs avicolas, pecuarias ou
outras, onde sejum exercidas actividades por
qualquer forma sujcitas it jurisdicao dos services:

h) Inspcccionar todos ,)S produtos de origem animal
destinados a consume publico e exportacao:

c) Levantar autos, colhcr amostras, aplicar multas c
apor selos, nos tcnuos das leis c rcgulamentos:

d) Irnpcdir a entrada ou a circulacao, nas provlncias
ultramarinas, de animals, seus produtos e sub
produtos, pescado, forragens CHI quaisquer ali
memos quando susceptiveis de c(-nstituirern pe
rigo sanitario;

e) lmpor 0 regime de scquestro c cstubclcccr restri
coes a liberdadc de transito de aniruais nos termos
das leis C regulamcntos:

f) Rcjeitar, aprccnder, dcsnaturar ou inutilizar os pro
dutos de origem animal considera.tos improprios
para consume:

R) Mandar cncerrar, 110S tcrrnos das leis c regula
memos, os locais nu cstabelecimcntos rcferidos
na alinca 0) e, bern assim, aquelcs que, pOl' in
fraccao de disposicoes Jegais ou rcgulamentares,
scjarn punidos com suspensao 0\1 cncerramcnto:

11) 0 usn c porte de anna de defcsa, gratuito:
i) A entrada livre nas gares terrrcstres, aereas c mari

timas, quando em cxercicio das silas funcoes.

2. Nas localidadcs onde nao existir veterinario municipal
ou veterinario dcvidamcntc ajuramentado pelos services
de vetcrinaria, a inspeccao de todos os produtos de origem
animal incumbe ao delegado de sanidade pccuaria da area.

3. as funcionarios a que respeita 0 n.:' 1 deste artigo
serao portadores de cartiio de identidade dl~ modelo priva ..
tivo, no verso do qual l:Onstarao os rcspeclivl)S poderes e
prerrogaiivas, podendo pedir, no excrcicio das suas fun
c;oes. 0 auxilio das autoridadcs administrati\ as ou policiais.

Art. 99. 0 Sempre que for julgado oport\lno e sob pro
posta das provincias de governo simples. podeni 0 Ministro
do Ultramar, pOl' meio de Jlortaria. criar cursos de auxiliar
tecnico de pecuaria, idcnticos aos ja instituidos nas pro
vincias de Angola c de Mo\=ambique.

Art. toO." as diplomaclos com 0 curso de auxiliar tecnico
de pecuaria poderao exere,:r actividade pri vada de enfer
magem veterimlria, nos moldes a regulamentar pelos scI'

vic;os de vetcrimlria de cada provincia.
Art.l 0 I." --- I. as professores e 0 pessoal auxiliar do

curso de auxiliar tecnico de pccuaria que forem necessarios
ao ensino serao nomeados e exonerados em portaria. sob
proposta dos dircetorcs dos servic;os ou chefes de rerar
tic;oes provinciais.

2. Para alem das gratifica\:oes e outras abonos mencio
nados em artigos anteriores, ao director e aos professorcs
sera abonada llma gratificw;ao mensal n\lnca inferior a
4000$.

Art. 102." Os alunos dos cursos de auxiliar tecnico de
pecuaria poderao SCI' admiticlos nos scrviyos, em regime de
assalariamcnto eveniual, como pessoal tecnico, durante as
ferias escolares.

Art. lO3." - I. Os servi,'os de vcterinaria clas provincias
ultramarinas insiiiuirao, com a cooperacyao dos cursos de
Veterinaria das Universidadcs de Luanda eo de Lourenc;o
Marques e dos institutos de investigac;ao v(~terinaria. onde
os houver, eursos de aperfcicroamento e actua!izacrao de
conhecimentos para iecnicos de form<lc;i'i,) universit,hia,
media Oll outra.
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2. Os services de veterinaria das provincias ultramarinas
organizarao tambem cursos de divulgacao,

Art. 104.°- 1. Os services de veterinaria poderao orga
nizar cursos elementares de pecuaria para capatazes, en
carregados de exploracao e criadores, conforme regulamen
tacao a estabelecer em cada provincia.

2. Poderao organizar igualmente cursos elementares de
conservacao da fauna para auxiliares de ecologia, fiscais de
caca e cacadores-guias, conforrne regulamentacao a estabe
lecer em cada provincia.

Art. 105.°- 1. Os Services de Veterinaria de Angola e
de Mocambique realizarao, alternadamente, jornadas me
dico-veterinarias, reunindo tecnicos das duas provincias,
onde e como melhor convier, para apresentacao e discussao
de temas de actualidade e importancia para a eficiencia
dos services e para a economia das respectivas provincias.

2. As jornadas referidas no n." 1 deste artigo poderao
assistir tecnicos das restantes provincias. bern como ser con
~idados tecnicos nacionais ou estrangeiros, cuja presenca
interesse aos trabalhos.

3. Nas jornadas tornarao sempre parte delegacoes dos
Institutos de Investigacao Veterinaria das duas provincias,
podendo ser convidados a colaborar professores da Escola
Superior de Medicina Veterinaria de Lisboa e dos grupos
.de veterinaria das Universidades de Luanda e de Lourenco
'\farques.

4. As jornadas serao publicas em todas ou em algumas
das suas sessoes e os trabalhos poderao ser divu1gados pela
forma julgada mais conveniente.

Art. 106.° Os subsidios mensais indicados no n.O I do
artigo 71.D

, no n.v 4 do artigo 85.°, no n." 3 do artigo 86.°, no
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n." 4 do artigo 87.°, no n.s 3 do artigo 88.° enos n." 3 e 4
do artigo 89.0 poderao ser substituidos por subsidios diarios
a fixar pelos Governadores das provincias.

Art. 107.0 As funcoes de encarregados de tanque carra
cicida serao desempenhadas por continuos auxiliares de
1.a classe, nomeados pOl' escolha entre os continuos auxi
liares de 2.a e 3.a classes dos services de veterinaria das
respectivas provincias.

Art. 108.0 Os motoristas e continuos auxiliares tern di
reito a fardamento fornecido pelos services.

Art. 109.° Quando houver medicos veterinaries das for
cas armadas, poderao estes ser autorizados pelos Governa
dores provinciais, ouvidos os respectivos comandos, a subs
tituir os medicos veterinaries dos services ou a colaborar
com estes, mediante gratificacao mensal a fixar pelos rete
ridos Governadores.

Art. 110.0 Os medicos veterinaries municipais, ouvidos
os respectivos corpos administrativos, poderao, por despa
cho dos Governadores das provincias, sob proposta das
direccoes ou reparticoes provinciais, ser nomeados adjuntos
dos delegados de sanidade pecuaria, mediante gratificacao
mensal a fixar pelos referidos Governadores.

Art. 111.° Os medicos veterinaries particulares, sempre
que 0 desejem e 0 interesse publico 0 exija, poderao ser
chamados a colaborar com os services de veterinaria, me
diante autorizacao do Governador da provincia, sob pro
posta das direccoes dos services ou reparticoes provinciais,
sendo-Ihes atribuida uma remuneracao a fixar pelos refe
ridos Governadores.

o Ministro do Ultramar, Ioaquim Moreira da Silva
Cunha.

MAPA I

Quadro comum do pessoal dos services de veterinaria do Ultramar

Destanacao Categoria
Cabo
Verde Guine

S. Tom6

•Principe
Timor Angola

I
Mocam- ,

bique Totat

Pessoal dirigente

Inspector provincial...................... D
Director dos services ;.. .. .. .. . .. .. _ ,............... D
Subdirector dos services .. D
Chefe de reparticao provincial _ D
'vtedico veterinario-dircctor D
Medico veterinario-chefe .. .. E
Tecnico-chefe . , ' .. " , E

Total ..

Pessoal tecnico

- - - - 2 2 4
- - - - 1 1 2
- - - - 1 1 2
I 1 1 I - - 4
- - - - 10 10 20
- - - - 35 30 65
- - - - 10 10 20--_.- -------- ---~-- ---- -'-- --- -- --.

1 1 1 1 59 54 117

Vledico veterinario de La classe .
Fecnico de 1.a classe................ " .
Vledico veterinario de 2: classe...... .. .
recnico de 2." classe ... " .. ;..... . ,.. . .. .. .. .. _ .
\ssistente tecnico-chefe . , , .
\ssistente tecnico-adjunto . , , " .
\ssistente tecnico de 1.a classe . "..... .. ..
\ssistente tecnico de 2." classe ..

Total .

Pessoal administrativo

F
F
G
G
G
H
I
J

2 2

1
1
2
1

8

2 2

1
I
2
1

8

vdjunto administrativo "......... . " ..
'hefe de secretaria "." " .. " ".".

Total .

Total geral ..

E - - - - 1 I 2
H - - - - 1 1 2

I
---- ---- ------- --._- ---- ---- ---

- - -
I

- - 2 2 4

- 9 I 9 9 9 256 206 498
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MAPA II

Quadro privativo

I SERlE - - NUMERO ~
---_.- .- ._.- •.._---------_._._._---

Dlreccao-Geral de Fazenda

o Ministro do Ultramar. }ouqllim Moreira tla Silva
Cunha.

Pessoal teenieo

Auxiliar tecnico principal .
Auxiliar tecnico de 1." classe ..
Auxiliar tecnico de 2." cia sse .,
Auxiliar tecnico de 3." classe ..
Auxiliar de 1," classc .
Auxiliar de 2." classe ..
Auxiliar de 3," classe ..
Auxiliar de ecoJogia principal ....
Auxiliar de ecologia de 1." classe
Auxiliar de ecologia de 2." c1asse.
Auxiliar de ecologia praticantc
Chcfc de brigada ..
Fiscal de caca-chcf'e .
Fiscal de caca de I." classe ....

. Fiscal de caca de 2.· classe .
Fiscal de caca de 3.n classe .
Primeiro-bibliotecario .....
Scgundo-bibliotecario .
Tcrceiro-bibliotecario .
Dcscnhador especialista .
Desenhador-chcfe .
Dcsenhador de 1." classe .
fiot6grafo de I." c1asse
Fot6grafo de 2." classc ..
Auxiliar de laborat6rio .

Pessoal tecnleo auxiliar

Operario supcrintcndentc .,
Opera rio-chefe
Operario de I." clusse
Operario de 2." classe ,
Opcrario de 3." cia sse .
Motorista de 1." clussc ,
Motorista de 2." clusse .
Motorista de 3." clusse . .. ......
Operudor de I." classe de equipamento ..
Operador de 2." classe de cquipamcnto .
Operador de 3." clusse de equipamcnto .
Fiel de arrnuzcm de I," classe ..
Fie! de armazcm de 2." classc .

Pessllul de secretnrta

Chefe de scccao administrativa.
Primeiro-oficial ....
Segun.do-ofic~al . . .
Icrceiro-oficial .
Escriturario-ductilografo de 1." clusse .
Escriturano-ductilografo de 2," classe
Escriturario-dactilografu de 3." classc .

PCNNHal auxlllur

Tclefonista de I." cluxse ..
Tclefonista de 2." classe.
l'c1cfonista de J." classe .
Continuo de 1." classe.
Continuo de 2." c1asse.
Continuo de J." dassc.

MAPA III

Quadro do peslioal assalariado permanente

Auxiliar de I," c1assc ....
Auxiliar de 2." c1asse ..
Auxiliar de 3." classc .....
En';arregada de rouparia ..........
Capataz (de sanidade pecuaria) .
Capataz auxiliar de I," classe
Capataz auxiliar de 2." classc .
Praticante de \." classc .,
Praticantc de 2." classe.
Praticante de 3." classe.
Continuo auxiliar de I." classe ..
Continuo auxiliar de 2." classc.
Continuo auxiliar tie 3.n classe.

K
L
M
N
P
Q
R
.1
K
M
Q
J
K
M
N
P
H
I
j

J
L
o
L
N
U

J
L
M
N
o
R
S
T
S
T
U
Q
S

J
L
N
Q
S
T
lJ

S
T
LJ
U
V
X

P
Q
R
X
LJ
X
Y
V
X
Y
y
Z
'I.'

Portaria n.O 493/73

de 20 de Julho

Manda 0 Uovcrno cia Republica Portuguesa, pelo M
nistro do Ultramar, nos termos do artigo 7," do Decren
-Lei n." 23367, de 18 de Dezembro do 19\3. 0 scguinte:

I." Ref'orcar com a irnportancia de 78 ()J 5$ a verba c
capitulo 10.". artigo 1537.". n.' 1) «Encargos gerais - Ouou
-parte da provincia em encargos na Metropole - Conselh
Ultramarine - Quota-parte da Provincia nos encargos des
organismo», da tabela de dcspesa ordinaria do orcamem
gcral em vigor do Estado Portugues de Angola, tomanc
como contrapartida igual importancia a sail" do capitulo 4.
artigo 525.". n." 1) «Administracao geral c fiscalizacao
Services de Ccntralizacao e Coordenacao de Informaco
de Angola -- Despesas com 0 pessoal- Remuneraco
ccrtas ao pessoal em exercicio -- Pessoal dos quadros apn
vados por lei·- Vencimentos», da mcsma tabcla de de
pesa,

2." Rcf'orcar com a importancia de 58 620$ a verba c
capitulo 10.". artigo 2994.", n.s 1. alinea a) «Encargos g
rais - Ouota-parte de Mocarnbiquc em encargos na M
tropolc - Consclho Ultrarnarino - Quota-parte de M
carnbique nos cncargos com este organismo», da tabe1a (
despcsa ordinaria do orcamento geral em vigor do Estac
Portugues de Mocarnbiquc, tornando como contrapartic
igual importancia a sail' do capitulo 4.". artigo 746.". n."
alinea a) «Administracao geral e fiscalizacao -- Seguraru
publica - Corpo de Policia de Seguranca Publica - De
pcsas com 0 pessoal -- Rcmuncracoes certas aD pcssoal e
cxcrcicio -- Pessoal dos quadros aprovados por lei - Vel
cimcntos», da mesma tahela de dcspcsa.

3." Rcforcar com a importancia de 2765$ a verba (
capitulo 10.". artigo 270.". II. o I) «Encargos gerais - Ouot
-partc da provincia em cncargos na Metropolc _. Consell
Ultramarine», cia tabcla de despcsa ordinaria do orcamen
gcral em vigor da Provincia de Macau, tomando con
contrapartida igual importancia a sail' do capitulo 7
artigo 245.". n.' 2} «Services de Foment» _..- Centro de 1
tormacao e Turismo -- Despesas com 0 pessoal- Rem
ncracocs ccrtas ao pessoal em excrcicio - Pessoal contr
tado», da mesrna tabcla de despesa.

Ministerio do Ultramar, 5 de Julho de 1973.-- 0 M
nistro do (Jltramar, !ouqllim Moreira dll Silva Cunha.

Para scr publicada nos Boletins Oficiais de Angol
Moc;ambique e Macau. ---!. do Silva Cunha.

_._--_ .. _-.... ~._-

Governo-Geral de Mo(::ambique

Port<lria 0.° 719/73

Tendo em vista a dekgavao dada par S. Ex." 0' Ministl
do Ultramar. nos term os do artigo 17." do Deere
n." 44424. de 24 de Julho de 1962, em conformidade co
o disposto no artigo 74." do Decreto 11." 41 96R. de 22 (
Novembro de 1958;

No usn da compet(~ncia atribuida pcla alinca c) (
arligo 135." da Constitui<;ao. 0 Govcrn<ldor·Geral de M,
l(ambique manda:

Artigo I." .--- 1. E autorizado 0 Govcrno do Distrito (
MOl(ambique a contratar com a firma Monteiro & Oir
Limitada. a aquisivuo de cinquenta e unl tractnres de rod:


