
Presideneia do Conselho, 10 de Agosto de 1971.-.
o Presidente do Conselho, ~OIrcello OaetOlM.

•
Ministerio do Ultramar
Direc~o-Geral de Justi9a

Decreto n.O 368/71
de 27 de Agosto

o disposto 110 artigo tinieo do Decreto n,? 356/70, de
28 de Julho, em conjunc;ao com 0 preceituado no ar
tigo 28.0 do diploma orgfmico aprovado pelo Decreto
n,? 421/70, de 4 de Sotombro, o no artigo 33.° dos diplo
mas orgfmieos aprovados pelos Decretos n.OS 422/70, de
4 de Setembro, e 121/71, de 3 de Abril, tem suscitado
dtrvidas de interpretaeiio que importa resolver.

Nestes termos, por motivo de urgeneis, ao abrigo do
§ 1.° do artigo 150.° da Constituic;ao:

Usando da faculdade conferida pelo n,? 3.° do ar
tigo 150.° da Constituic;ao, 0 Ministro do Ultramar de
creta o eu promulgo 0 scguinte :

Artigo tinteo. 0 preceituado no artigo 28.° do diploma
orginico aprovado pelo Decreto n," 421/70, de 4 de Se
tembro, e no artigo 33.° dosdiplomas organicos aprovados
pelos Decretos n.OS 422/70, de 4 de Setembro, e 121/71,
de 3 de Abril, dove interpretar-se no sentido fixado ao
artigo 166.° do Estatuto do Funcionalismo Ultramazino.
pelo artigo finieo do Decreto n.O 356/70, de 28 de Julho,
de que nao tem direito a diutumidade os funcion8.rios
que oeupam lugares que, fazem parte' de uma carreira,
m:eSnio que esses Iugares;: por 'se situarem no topo da
carreira, nao confiram a '(>.xpectaiiva de acesso a uma
situac;ao de categoria superior.

Jl(Wcello Oaetano-Joaquim Moreira da Silva Ounha.

Promulgado em 12 de Agosto de 1971.

Publique-se,

o Presidente da Republica, ADRICO DEUS RODRIGUES
~MAZ.

... Para ser publicado nos Boletins Oficiatis de todas
as provineias ultramarinas.-J. da Silva OUMa.

•
"tnspec~o Superior das AlfAndegas do Ultramar

Decreto n.O 369/71
de 30, de Agosto

Mostrando-se eonveniente alterar 'as taxas de que sao
cativos diversos tipos de artefactos de vidro abrangidos
pelo'oo.pitulo,70.° ds; pautS. minima de importac;io vigente
nas';.provincias de Angola 'e'deMo~biqlie.;

OiMdo O. Oonselho tntramariilo;' '

Art. 2.° Sao alteradas pela forma seguinte as taxas dOE
artigos da pauta minima de importac;ao de Moc;ambique

70.04.01- Quilog. - 1$60.
70.04.03- M. q, - 45$00.
70.04.04 - » - 67$50.
70.04.05 - » - 37$50.
70.05.02 - » - 45$00.
70.05.03 - » - 67$50.
70.05.04- » - 37$50.
70.06.01- Quilog. - 2$00.
70.06.02 - » - 8$00.
70.06.03 - M. q. - 60$00.
70.06.04 - » - 86$00.
70.06.05- » - 52$50.
70.07.02- Quilog. - 40$00.
70.07.03- » -20$00.
70.08 »- 8$00.
70.16 »-20$00.

Marcello OaetaM-Joaquim Moreira da Silva OuMa.

Promulgado em 17 de Agosto de 197'1.

Publique-se.

o Presidente da Republica, ADRIco DEUS RoDRIGUES
THoMAZ.

Para ser publicado nos Bolefins Oficiotis de Angola
e Moc;ambique. - J. da Silva OUMlJ.

•
Inspec~o Superior de Administra~o Ultramarina

Portaria n.O 462/71
de 27 de Agosto

A extinc;8.0 do regime do indigenato e, em eonsequen
cia, a aplicac;ao as provincias ultramarinas de nova legis
1ac;8.o do trabalho, alem de outras numerosas providen.cias
legislativas no campo da politiea social, recomendam a
revisao do regime de representac;ao profissional atraves
da organizac;ao corporativa. ,

Com este objectivo, e em conformidade com as con
elusdes do IV Col6quio Nacional do Trabalho, da Organi..
zac;ao Oorporatlva e da Seguranc;a Social, foram. tomsdos
extensivos as provfneias ultramarinas os Decretos-Leis
n.os 48 ~06 e 48 507, de 30 de Julho de 1968, que, res
pectivamente, remodela a organica das Casas dos Pesea
dores 'e amplia a acc;ao da Junta Central das Casas dos
Pescadores para fomentar a criac;ao e desenvolvimento
destes organismos no Ultramar. .
, Para,' 0 efeito foi revogado 0 regime juridico anterior,

mantendo-se em vigor apenas &$ bases rr, VI e, vm da
Lei n,° 1953, de 11 de Marc;o de 1937.'
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ConSiderando, porem., que esta lei e apenas aplicavel
aProvIncia de S. Tome e Principe, nos termos da Porta
ria Ministerial n.O 12685, de 21 de Dezembro de 1948:
, Manda 0 Governo da Republica Portuguese, pelo :Mi

nistrodo Ultramar, ao abrigo do n.O III da base LXXXIII
da Lei Org8.nica do Ultramar Portugues, 0 seguinte:

1.° S10 tornadas extensivas a todas as provlncias
ultramarinas as bases II, VI e vm da Lei n.O 1953,
de 11 de M~ de 1937, as quais ter10 a reda~ se
guintee ,

Base II

Os fins das Casas dos Pcseadores sao oe scguintes:
a) Rcpresentacffio profissional- exercicio das

fun~oes inerentes aos organismos corpora
tivos do trabalho dentro dos limites supe
riormente determinados e compativeis com
a natureza da profissao dos associados;

b) Educa~ao e instru~ao - ensino eIementar aos
adultos e erianeas, rudimentos de instru~ao

profissional, compreendendo 0 aperfei~oa

mento da arte de pesea, desportos, diver
sOes e cinema educativo;

c) Previdaneia e assist~ncia - concessio de sub
sidios ou pensoes, funda~lio de obras de
protec~ao e auxilio nos easos de parto,
doenea, inabilidade ou velhice, morte, perda
de pequenas embarc~oes ou apetrechos de
pesea, distribui~ de roupas e alimentos
por ocasi1o de grandes crises ou intempe
ries.

" 'A realiza~1o destes fins nao ests. sujeita a regras
uniformes e e eondicionada pelas possibilidades nor
mais de eada institui~1o.

,As Casas dos Peseadores t~ por dever conservar
e acarinhar todos os usos e tradi~Oes Ioeais, espe
cialmente os de natureza espiritual, que estejam Ii
gados a informa~ao dos sentimentos e virtudes da
gente do mar.

Base VI

A direc~ao da Casa dos Pescadores e constituida
por um presidente, que sera 0 capitao do porto ou
o delegado maritimo, um secretario e um tesoureiro.

o presidente da direc~ podera agregar a esta,
para melhor execuc;ao da sua actividade, mas sem
voto deliberative, um ou mais OOcios contribuintes.

Base YIII

As Casas dos Pescadores e a Junta Central das
Casas dos Pcscadores, logo que 0 BoZetim OficiaZ pu
blique a declarac;ao de terem sido aprovados os seus
estatutos, gozam das seguintes regalias.

1." Sao isentas de:
a) Custas e seIos nos proeessos judiciais, admi

nistrativos e fiscais em que forem interes
sadas;

b) Imposto do selo nos livros de escritur~ao,

nos recibos de quotizac;oes peri6dicas e j6ias
dos OOcios, nos recibos passados peIos 00
cios beneficiarios POl' quaisquer quantias
recebidas no uso dos seus direitos, nas re
clamac;Oes e recursos sobre assuntos do seu
interesse e documentos com que os instrui
rem·

e) Sisa :. imposto sobre lSUCCSSOes c doa~ocl';
pclal:l transmil:ll:loes de bens mobiliarios e

iJnobili8rios que adquirirem por qualquer
titulo, com previa autorizac;1o do governa
dor da provincia, 'na parte que for desti
nada para a sua instalac;1o e das suas
dependeneias.ifieando, eontudo, sujeltas ao
pagamento do imposto de sucessOes e doa
c;Oes na transmissdo de tftulos e certifica
dos de divida publica que n10 estejam
averbados aos seus fundos de reserva per- '
manente;

d) ContribuiQao predial relativamente aos pre
dios que possnam nas condic;oes do nlimero
anterior, scm prejuizo da isenc;1o geral
eoneedida pela legislac;ao vigente para 0

fomento da construc;ao de habitac;oes;

2.a Podem adquirir, a titulo gratuito ou oneroso,
terrenos para edifica~ de predios urbanos e cons
truir estes para melhor execuc;io dos seus fins sociais;
'3~a Podem receber, com previa autorizac;1o do go

vernador da provincia, legados ou heraneas a bene
ficio de inventario;

4.a Podem receber auxllio peeuniario do Tesouro
Publico por ocasiio de epidemias ou outra calami
dade.

2.° E revogada a Portaria Ministerial n.O 12685, de 21
de Dezembro de 1948.

o Ministro do Ultramar, Joaquim Moreira da S't1va
Cu-nka.

Para ser publieada nos BoZefifl,8 Ofioiais de todas
as provlncias Ultramarinas.-J. da S't1va Cunha.

•
Gabinete do Plano do Zambeze

Portaria n.o 471/71
de 31 de Agosto

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Mi
nistro do Ultramar, nos termos do artigo 74.0 do Decreto
n.O 41968, de 2 de Novembro de 1968, autorizar 0 Gabi
nete do Plano do Zambeze a adoptar 0 seguinte proeedi
mento:

1-Contratar com 0 construtor civil Ant6nio Joaquim
Lopes, Vila Pery, Mo~bique,a empreitada de execuc;io
de um edifieio para uma oficina de repar~ de auto
m6veis, no centro urbano de Cabora Bassa, por quantia
nao superior a 1 520 000$, com 0 seguinte escalonamento:

1971 .........•................................ 1100 000$00
1972 420000$00

1520000$00

2 - Fazer face ao encargo previsto no ntimero ante
rior para 0 ano em curso por conta das dotac;Oes dos
artigos 5.0 e 21.0 da tabela de despesa do seu orcamento
em vigor.

3 - Suportar as despesas previstas para 0 ano de 1972
POl' conta de verbas pr6prias a inscrever no or~ento do
Gabinete e correspondentes Aquele ano.

o Ministro do Ultramar, Joaqll,im Moreira da SiZva
r'lmha.

Para ser publicada 110 Boletint OficiaZ de Mo~am
bique. - J. da SiZva Cunha.


