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2. As alteracoes estatutarias nao produzem efeitos en
quanta nao forem aprovadas pelo Governo do Estado de
Mocambique.

CAPiTULO XIlI

Disposi~oes gerais

Art. 53.0 Os s6cios nao respondem, solidaria ou subsi
diariamentc, pelas obrigacoes contraidas pelo Clube.

Art. 54.0
- 1. 0 Clube s6 podera obter a sua dissoluciio

corn a aprovacao de tres quartos de todos os socios, em
sess.io da Assembleia Geral espccialmente convocada eom
a antecedencia minima de catorze dias para deliberar a tal
respeito,

2. Dissolvido 0 Clube nos termos deste artigo e saris
feitas todas as obrigacoes, 0 seu patrimcnio sera destinado
a uma entidade beneficente escolhida na reuniao de dis
solu~ao e sera providenciada a devolucao, it Associacao
Internacional de Lions Clubes, da carta eonstitutiva e dos
emblemas e distintivos.

Art. 55.0 Os membros da Directoria poderao ser cida
daos nacionais ou estrangeiros, nfio podendo estes cons
titui r maioria.

Art. 56.0 Nao e permitida a fusao do Clube com qual
quer outro organismo nacional au estrangeiro.

Art. 57." Seriio em tudo respcitadas as leis vigentes em
Mocarnbiquc, sendo os casos ornissos rcsolvidos segundo
os principios gerais de direito.

Art. 58.0 Nas dadivas ou doacocs de imoveis serao obser
vados os prazos referidos na lei para a SU'l retencao, fi
eando condicionadas a autorizacao do Governo do Estado
de Mocambique as deliberacoes para aquisicao de im6veis
a titulo oneroso ou para sua alienacao ou oneracao a
qualquer titulo.

Direccao Provincial dos Services de Adrninistracao Civil.
em Lourenco Marques, 24 de Maio de 1974.-0 Director.
Leovigildo Lisboa Santos.

•
Despacho

Verificando-se difercncas na classificacao dos poreos aba
tidos nas salsicharias em Mocambique ou mesmo a sua
ausencia;

Atendendo que esse modo de proceder permite diferent~s

formas de abastecimento com repercussoes desfavoraveis
na qualidade dos produtos preparados;

Considcrando ainda que alguns dos sistemas de classi
ficacao dos porcos nao satisfazem as intcrcsses dos produ
torcs, nem tao-pouco dos pr6prios salsicheiros, e que tal
situacao podera reflectir-se desfavoravelmente no futuro;

Convem, assim, uniformizar 0 sistema de classificacao
dol, porcos nas salsicharias, 0 que ora se faz a titulo expc
rimental.

Nestcs termos, sob proposta da Direc~ao Provincial dos
Servic;os de Veterinaria;
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Usando da faeuldade conferida pela alinea c) do
artigo 135." da Constituicao, .fetermino:

Artigo 1.0
- 1. As carcacus dos porcos rccebidos nas

salsicharias serao classificadas nas seguintes categorlas:

1." Carcacas de 60 a 85 kg com urn maximo de 20 mm
de espessura de gordura;

2." Carcacas de 60 a 8 ') kg com uma espessura de
gordura de 21 a 2~j rnm, inclusive;

3." Carcacas com qualquer peso e urn maximo de
30 mm de espessura de gordura;

4." Carcacas com qualqucr peso e rnais de 30 mm de
espessura de gordura,

2. A classificacao referida nil numero anter joe adrnitem-sc
tolerancias de 1 mm para mais na espessu ra de gordura
e 2 kg para mais ou para ml~II()S nas 1." e 2.H categorias,

3. A espessura de gordura e medida no corte mediano
do toucinho do dorsa ao nivel das ap6fises espinhosas res
pectivamente da ultima vertebra dorsal OI.l da primeira
lombar e realizada com uma craveira graduada em mi
limctros.

4. As carcacas com gordura de pouea consistencia serao
classificadas na categoria imcdiatarnente inferior,

5. Fieam excluidas desta classificacao as carcacas con-
peso inferior a 58 kg.

Art. 2." A classificacao sera efcctuada por medico vete
rinario-inspoctor ou, sempre que possivel, pur classificador
destaeado pclos Services de Veterinaria.

Art. 3." - 1. E obrigatori« 0 registo em livro proprio,
com termo de abertura c cncerramcnto Iavrados pcla de
legacao de sanidadc pecuariu da rcspectiva area. do peso
das carcacas, da espessura du sua gordura e classificacao
obtida.

2. 0 livro referido no numero anterio r devcra estar
sempre actualizado e sera. obrigatoriamcnte, Iacultado as
autoridades veterinaria ou de Iiscalizacao, sempre que 0

mesmo seja pedido.
3. 0 proprietario da salsic haria devera c ntregar ao for

necedor de porcos uma relaciio com os rc.pectivos pesos.
as espessuras de gordura c as classificacoes obtidas, por
cada rernessa, enviando uma e6pia a respective delegacao
de sanidade pccuaria da area. ate ao dia 10 do mes se
guinte a que se referem as abates.

Art. 4." A nao observancia das disposico ,:s contidas nr
numeros do artigo anterior H.:ra punida com a multa co__
respondente a infraccao do disposto nos r.umeros do ar
tigo 56.0 do Regulamento do" Matadouros ': Casas de Ma
tanca, aprovado pelo Diploma Legislativo n." 53/73. de
24 de Novcmbro, ficando a aplicacao das respcctivas pcnas
sujeita ao cnquadramento cstabelecido nr: 11.° 1 do ar
tigo 41.0 do Rcgulamento at ras mencionad.i,

Governo-Geral. aos 27 dt: Maio de 1974.

o Secretario Provincial de Agricultura Jose Alberto
Lemos Martins Santareno.
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