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• •fílMISTEr.íO »A INDUSTRIA E "íECKOLO&IA
•Algumas alteracSes a organização geral

do Ministério da Înd ŝisr̂ a e. Tecnologia

\ ds 3i do Djzc-inbro

: O Di.c-1-íífi-L.ei ii/' 3^S/?(5, c\c 14 de- Maio, C5t:'l)clc-

! c Tecnologia, adrijíi''!!"•.'••>-?. i."> necessidades da cstriitiiríi
indvr,;i;r;S poríu£í:cs.i, t:';njkiera;ulo as novas Jinliai

: rví=ú3:a:iic; tic uma p-.-üLija com um iiiaior gruu c!c

. v«r-; tl<F número tic órf.ic-s orlstciiic.'; deníro do Niinisic-
] rio, .noMCadâr.vntc <!i:i.c.i;C>ri-t;erair.
• O prcicjiíc tíij.-IoiVi." Cíiabclccc aviin «ma orgânica,
í que-, bssi?a.r-do-ss sobre. a. resultante tío I>:crcto-Lci
i r_° 35S/7Ó, rarmite ?. nr«-a estrutura. ^ Miriistciio da
I Jn<?Ú3trfr» c Tec:u>loí;::i.
í É c.";.::-;!o o LaL.:r:íór;.') Nacfcnal òc- tngcnhnria e
j Tccitcioria lad-.isir.'-.i: s'LN'ETi), deníru Ce qur-1 ilca-
1 i?.c coiiceníradcs 'cs nuiaetosos U^jjratôrioi d~ i-.r.oio
. aos iJiii.-iv.nies sectores industrisii aclu^liiiente cx;3-
', tentes.

ít j^.iâlüicaic criado um Gabinete <t- Promorõo co
Invci.t:mc::ti», órf.i"ii> que dcví.rá ter um ;>apel cxtit-

; mair.^'itc 'Inipsrtr.iiu no relançp.inciito üa activiJjdc
p'kada.

É reformulada a esiri'tuta 6z Aorninütiação Pú-
blica n.o sxrtor er.ír.-,;'.:co, tenJ>se crisdo a Dircc-
ção-GcrsI tíc EIK-!«;^. p:!a fusão c!̂  J^irccçãú C^üti
dftj Oiu'mstt'vuis com a Direvç5.o-Grra! aos Scnir<V.
Eicciriroi, c o Gabr.tts .i?e Proíccçr-o e S:guraura
NucLtT. Ext-írg-jc-s? a Junta dc JZsicriria Nucleur,
organismo cup. rocâtruturação se arrastava desde
1972 t- cujo ;x.'ic-."c;.';] chri'.<Rcc e- to.-r.icc £•- pretends
canriliVar paro as nKcsidaJes do País no tíes\fivol-

1 viiürntG i<-cito;cg:'co dor cucrtníes scctcrcs industriais.

n.c
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F::'atmin!o, é i'a rcfcrú" a crb;;?.o os.% del^J-tcss
••"••ifniis. coísi a cjnni cí. visa asse^ur.u uma u;u:or
tüfí̂ Ads- das dííereir.os intervcnçõüi no âni!>::o ícgio-
nul Ü simplificar ds relações entre a AdniT.islraçüo c
o púbüco «as áreas <Ie com potência ilusie Ministério.

Em complemento i\» presente decreto-lei serão pu-
blicados CM; breve os diplomas orsíínxos ainda cm
ia'.ta, relativamente aos órgãos, serviço c organismos
do Màvsiirio, que constituirão com o presente di-
ploma c com os diplomas orgânicos já publicados o
conjunto legislativo que regulará a estrutura do Minis-
tevia.

ü ; notar que a crsânica agora definida permitirá
•Jiiia redução considerável aos quadros previstas an-
teriormente D.ira o Ministério da Industria c Tecno-
logia, com significativos economias no seu orçamento.

Nestes termos:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do

n.° 1 do artigo 201." ix Constituição, o seguinte:

CAFifOLO I

CAPÍTULO II

ci3s río MiiJslro, Sacreííiios íb
e Subsacratancs? de estado

Artiço 1." O Ministério da Indústria c Tecnologia
é si.pciicir.enic dirisíóc pelo Ministro da Indústria
c Tccpclc^.ia, tcr.íio por atribuições executar as a<\ões
necessárias ;-o cumprimento da política definida pelo
Governo nos sectorss intiusírial e energético, designa-
damente;

' a) Elaborai c pre-oor o piano de desenvolvimento
indusüiai c energético a integrar no plano
geral Jc desenvolvimento úo País:

b) Prc:r.over. controlar e coordenar as acções'
tendentes à execução e cumprimento do
p.ai.0 estabt-Iôcido nos seetcres industrial c
er^rgético;

c) Supervisioiiar, cricntr.r, coordenar c fiscalizar
a gestão das empresas publics., c naciona-
lizadas do» sectore:> iiyUut.-iai c energético,
sem prejuízo das competências atribuídas
por lei a outros Ministérios, bem como de
outras empregas que seíam postas sob tutela
do f.jinisíério;

d) Projiicviv tn»p_,reréncias di" tecnologia, no-
msic!i<<rent2 t-.-.i coordenaçãa cum a cclc-
fcríção do ítCw«:!o« in;r;iiini:ioi>aii d í coc-pii-
ração cicttíificr. c técnica;

c) Promover acividades de invístigação aplicada
e iic dK>envolvimen'r> iecnc'cjico relacio-
nadas coni c-5 sícíorcs intii;s:ri.~J v .;Mr;é-
tieo;

f) Promover a p.-.clhoria das ccr.niçôes de iabora-
•;üc> Jos precisos do fabrico c da qualidade
do> produtos industriais;

g) Efectuar a cartografia geológica tíe toíto .o iet-
riiõrre nacional, a invintariição, aprovei-
tamento s valorização áo? rrcuisos mine-
nis;

. h) Disciplinar o exercício t!a actividade nos sec-
tcryu indi'str.'d e "ncrgiH:'<:o.

Art. 2." A íunçZo ddmir's'rativM iv Ministro po-
derá ser exercida por Secretários e S.ií\sccreiirios do
Estado.

Art. 3." Compete ao Ministro, dasigu
a) Propor a política industrial e energética e fa-

zer executar a que for definida pelo Ge-
verno;

b) OtliMai e coordenar a •acção dos Secretariei
de Estado e Subsecretários de Estado;

c) Superintender e coordenar toda a acção da
Ministério;

d) Assegurar a orientação e coordenação dos Ser-
viços que lhe estejam direcíamente depen-

. dentes.

Art. 4." Compete aos Secretários .de Estado, de-
signadamente:

o) Coadjuyar o Ministro no estabsIscíir.eritQ da
política industrial e energética a propor c
colabora.-- na execução da que for deíinidn,
praticando todos os actos da s-ia comp- t̂ín-
cia;

/>) Orisatar e coerdenar os serviços que- funcio-
narem na sua dependência.

Art. 5." Compele aos Subsecreíárics de Estado
exercer as funções qus lhes forem dslcgadas pelo Mi-
nisiro.

Art. 6." O Ministro, Secretários e Subsecretários
de Estado serão apoiados paios respectivos gabinetes.

CAPÍTULO III

Estrutura do Ministério

Art. 7.° — 1 — A estrutura do Ministério com-
preende os serviços centrais e- as delegações regionais.

2 — Os serviços centrais compreendem:

a) Como serviços operativos:

Direcção-Gsral de Energia;
Direcçüo-Geral de Geologia c ivihias;
Direcçãò-Gcral das Indústrias Química e

Metalúrgica;
Dirccção-Gcra! das Indústrias Electronic-

cênicas;
Dircccão-Giial â&< Indústrias Transfor-

madoras Ligeiras;
Gabinete para a Pesquisa c Prospecção

do Petróleo;

b) Como serviços de üispecção:

Dirccção-Geral da Qualidade;
Gabinete de Protccção c Segurança Nu-

clear;

c) Corno serviço de investigação:

Laboratório Nacional de Engenharia c
Tecnolcga Industrial;

d) Como serviços de coordenação i apoio:

* Sccrelark-Geral;
Gabinete de Estudes e Plancamento;
Gabinete de Promoção do Investimento;
Auditoria Jurídica.

F'!
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3.-Integrado na Sc-rctaria-Gcra!. mns poderio
ler a dependência funcional que lhe for i.satln por
despacho do Minis'.ro, funrionti o Gabinete à& Orga-
nização v Recursos Humanos.

Art. S.° A competência, a organização, as normas
íc funcionamento c as dotações em pessoal dos ser-
viços referidos no artigo anterior, bem como as demais
disposições necessárias pura asseguiar o desempenho
ijas suas atribuições, serão definidas nos respectivos
diplomas orgânicos.

Art. 9." —• 1 — Os serviços de inspecçâo, de inves-
tigação e do coordenação c apoio desenvolverão a sua
actividade cm estreita articulação com cs serviços
operativos do Ministério.

2—Os diplomas orgânicos dos serviços referidos
definirão as formas pelas quais se efeciuará a referida
articulação.

Art. 10.°—1—Os serviços operativos compreen-
derão, para alem de serviços de'coordenação c apoio,
na dependência directa do director-serai, serviços exe-
cutives, a integrar em departamentos sectoriais a de-
finir nos respectivos diplomas orgânicos, e qua serão
dirigidos por uiTi subdirector-gíru!.

2 — O Ministro da liuh'-siria e Tecnologia tícfir.irA
; por portaria as indústrias abrangidas por cada ser-

viço operativo.
3 — A afecteção das indústrias referidas no número

anterior a cada departamento scctorial será estabe-
lecida por despacho do Ministro oa Secretário de Es-
tado respectivo.

Art. 11."—1—As delegações regionais serão or-
ganizadas de modo a responder às necessidades de de-
senvolvimento da região sob sua jurisdição, nos seo
tores produtivos e nos domínios de actuação que en-
contrem justificação no condicionslismo regional.

2— As áreas de jurisdição ds cada delegação cor-
responderão às regiões Plano definidas pela Assem-
bléia da República.

3 — Em cada delegação os serviços dos subsectores
energético e extractivo terão a individualização e de-
pendência que fer julgada conveniente, podendo os
respectivos directores-gends delegar nos seus respon-
sáveis os necessários poderes.

4 — Na área de cada delegação, por decreto do
Ministro das Finanças, <!o Ministro que tenha a seu
cargo a Administração Púliiica c de Ministro da In-
dústria e Tecnologia. poderão ser criadas subdelega-
ções regionais.

Art. 12.°—1—Dependem directamente do Minis-
tro da Indústria e Tecnologia os serviços de inspecção,
de investigação e de coordenação e apoio.

2—O Ministre poderá, porém, delegar nos Secre-
tários e Subsecretários de Lstado a orientação dos ser-
viços referidos no número anterior.

Art. 13." O Ministro da Indústria e Tecnologia de-
finirá, por despacho, as competências dos Secretários
e Subsecretários de Estado no que se refere à orien-
tação dos serviços operativos.

Art. 14."—1—As delegações regionais depende-
rão no plano administrativo da Secrctaria-Geral e no
plano funcional dos serviços operativos e de fnspscç?o
do Ministério.

2 — Os assuntos que não caiam especificament;
"as competências dos serviços referidos no número an-
terior serão resolvidos por despacho do Ministro.

O Ministro pstlerá delegar num dos Secretários de lis-
tado oa Subsecretários de listado o exercício desta
competência.

Art. 15." — 1 —Para apoio ao desenvolvimento in-
diistrial e energético poderão ser constituídos sob tu-
tela ôo Ministério os institutos cspecia&ülos que se
considerem necessários.

2 — Ficam desde já sob tutela do Ministro da
Indústria c Tecnologia o Insiiiuto de Apoio às Pe-
quenas e Médias Empresas Industriais, criado pelo
Decreto-Lci n.c 51/75, de 7 de Fevereiro, c o Insti-
tuto de- Desenvolvimento Industrial, criado pelo De-
creto-Lci n." 358/76, de 14 de Maio.

Art. 16." — 1 — Para o exercício de funções de es-
tudo ou executivas de caracter transitório e- cujo de-
sempenho não possa ser assegurado pelos órgãos e ser-
viços permanentes poderão ser constituídos no Minis-
tério, mediante despacho do Ministro da Indústria e
Tecnologia, os grupos de trabalho ou comissões que se
mostrarem convenientes.

1—Os despachos de constituição fixarão o rr.p.n-
dato, a composição e o. regime às. funcionamento das

i eu grupos de trEhailic a qus ahidf. o número
e dcicrminarüo a forma cano seiiio supor-

tado?, os res}!-;u;vos encargos.
3 — As condições de remuneração se,vão fixadas de

acordo com o disposto no artigo 3." do Decrcto-Lei
n.° 923/76, ele 31 de Dezembro.

Arí. 17." O Ministro definirá, por despacho, as
co-npciênciaà dos Secretários e Subsecretários de Es-
tado no que ss refere à orientação dos institutos, co?
missões c grupos de trabalho a que se referem os ar-
tigos anteriores.

Art. 18.° O Mliüstro poderá delegar nos Secretários
e Subsecretários de Estado as suas competências no
que respeita à iutela administrativa sobre as empresas
públicas ou nacionalizadas dos sectores industriais e
energético.

Art. 19." As actividades dos serviços do Minis^rio
da Indústria t Tecnologia decorrerão segundo uni
programa anual a aprovar pelo Ministro ou n^ect i -
vos Secretário-; de Estado, devendo os mesmos ser
objecte de un; relatório do execução a submeta às
referidas entidades ate ao dia 31 de Março do ano
seguinte.

CAPITULO IV

Nsturezs c atribuições dos serviços centrais

SECÇAOI

Serviços operativos

Art. 20.°—1—As Diacções-Gerais de Energia.
Geologia e Minas, das Indústrias Química e Meta-
lúrgica, das Indústrias Eicctromecânicas, das Indús-
trias Transformadoras Ligeiras são serviços de orien-
tação dos sectored que lhes são afectos e de apoio à
sua expansão c melhoria.

2 — SÊo atribuições destas direcções-gerais:

o) Prestar apoio técnico aos gabinetes dos mem-
bros do Governo r.o que se refere à for-
mulação da política *a propor para os dife-
rentes secíorcs;

b) Propor c executar as acções que ss enqua-
dram na jxilílicí» do Govcmo. rclaíiv
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as iiixlúurbs r>.píctivas, orvjiitando a acti-
vidade e o progresso dos s;ci')t« c estimu-
í.iodo RS :ivc:;iiiv;>.i eSíii.-rssariaw;

c) íistudar e pr-wr legishção reguladora da
activid;u!c dos socíoics a das afoctos, de
acordo com a política superiormente defi-
nida, zelando pelo seu cumprimente;

d) Estudar e propor acções que vis«m a melho-
ria das condições dí hbor.ição e do pro-
cesso de fabrico, presuuulo apoio técnico
e tecnológico às unidades industriais e asse-
gurando a observância das disposições regu-
ladoras qua a elas rcsp;itsm;

e) Promover a elaboração de projectos de nor-
mas nacionais, de regulamentos s de especi-
ficações técnicas, relatiyos a produtos e ins-
talações dos sectores de actividade a elas
afectos.

3 — Se,m prejuízo da competência atribuída ao Mi-
nistro polo n.° 2 do rutigo 10.°, cor.s:<'eram-so afec-
tos a cada uma desta; direcções-gorais os seguintes
sectores:

a) A Direcçro C- 'd ds Eucrs-'.a. ;i f
transporte, jislribuição c utilização das vá-
rias formas i!e energia, iscliiiiido a reüua-
ção cs potrOlco;

b) À Direcção-Gití de Geologia e Minas, o in-
ventário, valorização e aproveitamento dos
recursos inins.-rsís;

c) À Direcção-Goral das Industrias Quínvca e
Metalúrgica, as indústrias química dos deri-
vados do petróleo, as indústrias da química
inorgânica e orgânica e as indústrias meta-
lúrgicas de base; >

d) À Direcção-Geral das Indústrias Electrome-
cânicas, as úiiiústrias <te fabricação de p o -
dutos meiáüccs e i'* máquinas/cquipamsrtj
e material de trai.sperie;

e) À Direcção-G=.'.ral .ws Indústrias Transforma-
doras Ligiiuis, ti: indúsírips 'Jr <Jí7nenLação,
bebidas e tabaco (coin, excepção das que
forem afecías ao Ministério da Agricultura
c Pescas através do decreto a que se refere
o n." 2 do artigo 32." e do Decreio-Lui
n." 221 /77, de 23 <íe Maio), as indústrtas da
têxteis, vestuário c couro, as indústrias da
madeira e da cortiça, as indústrias do pape!,
aj indústrias -Jc minerais não metálicos, as
indústrias de artesanato e outras indústrias
transformadoras não integradas no âmbito
das restantes direcções-g^rais.

Art. 21 ."— 1 — O Gabinete para a Pesquisa e Ex-
ploração do Petróleo ó mu serviço de ccntrôle e coor-
denação das acções de prospecção, pesquiso, desen-
volvimento e exploração de recursos petrolíferos.

2—Sáo atribuições do Gabinete para a Pesquisa
e Exploração do Petróleo:

c) Elaborar estudos econômicos score os recur-
sos petrolíferos c formular bises gerais que
possam condi.ài h aprovaç"'? fie uma polí-
tica nncíc-nal do seu aproveitamento;

b) Preparar c conduzir as negociações conduem-
tes à celebração de contrato:; de concessão
ou de prestação de serviço* referentes &

prospe-eção, pesiuiisa, desenvolvimento e. •:».
ptoração de petiõlco, !wtn como proceder
ao acompanhamento e fiscalização do seu
cumprimento.

SECÇÃO II

' Serviços de inspecção

Art. 22.° — 1 — A Direcção-Geral da Qualidade é
um serviço de estudo, de coordenação c execução das
acções que respeitam à qualidade dos produtos e ins-
talações industriais e à pretecção do ambiente.

2 — São atribuições da Direcção-Gcral da Quali-
dade:

a) Prestar apoio técnico aos gabinetes dos mem-
bros do Governo na formulação das políti-
cas a propor nos domínios da qualidade ia-
dustrial, da normalização e da metrologia;

b) Estudar, propor e executar as medidas que
visem a promoção e controle da qualidade
dos produtos industriais e instalações, asse-
gurando designadamente a protecção do
ambiente, a senmança, a higiene e a como-
didads das instalações e das condições de
trabalho e a certificação da qualidade dos
produtos industriais;

c) Promover o estudo, a homologação e a publi-
cação das normas nacionais;

d) Assegurar as características e qualidades rce-
trológicas dos instrumentos de medição.

' Art. 23." — 1 — O Gabinete de Protecção e Segu-
j rança Nuclear 6 um serviço de controle e fiscalização
i no óomínio da utilização de energia nuclear para Sns
i pacíficos.
! 2 — São atribuições do Gabinete de Protecção e
• Segurança Nuclear:

a) Controlar a segurança dos reactores c centrais
nucleares, competindo-lhe a sfectivação dos
respectivos processos de avaliação de segu-
rança, bem como da inspeção c garantia
de qualidade dos materiais, sistemas e com-
ponentes respectivos;

b) Exercer as acções de inspecção e fiscalização
necessárias à garantia da proíecção dos tra-
balhadores e do público em geral contra

'• os riscos de exposição às radiações ioni-
zan'es decorrentes da construção, funciona-

: mento e encerramento dos reactores e cen- •
trais nucieares;

: c) Promover a slaboraçao de projectos de nor-
mas nacionais, de regulamentos c de especi-
ficações técnicas relativos a .instalações IHI-
deares.

— SECÇÃO III

Serviço de investigação'

Art. 24." — 1 — O Laboratório Nacional de Enss"
nharia e Tecnologia industrial c um serviço laborato-
rial de invés! ilação e desenvolvimento tecnoIógiC-

g
rial, de invés! ilação e desenvolvimento
paia apui'i aos diferentes szetoras industriais.

1—Síío atribuições do Laboratório Nacional o-:
Engenhar:- c Tecnologia Industrial:

c) Realizar investigação aplicada de acordo com
os objcciivos lixados no plano;

d.
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b) Apoiar as acoocs" de assi-.tcncia Ic^nclôiüra
ás emprvsas industriais, analisando o. pro-
movendo a melhoria dus ptoce&sos de fr.-
bricu, da qualidade dos produtos c'c'.os mé-

• - todos de trabalho, e apoiando a inovação
tecnológica;

• c) Prestar apoio analítico necessário à ccrtiüca-
ção e controle da qualidade de produtos,
bem como ã respectiva in.spcce.5o e fiscali-
zação técnicas;

à) Realizar ensaios correntes de apoio à indús-
tria;

e) Promover a recolha, a conservação, a organi-
zação, o tratamento c a divulgação de in-
formação técnica com interesse para os
diferentes serviços do Ministério e empre-
sas industriais;

/) Assegurar a realização de acções de formação
com vista ao melhoramento contínuo dos
conhecimentos técnicos dos quadras das
empresas dos diferentes sectores industriais
e do Ministério.

3 — As atribuições do Laboratório Nacional de
Engenhcria e Tecnologia industrial deverão ser pros-
seguides cm estreita cooperação com a Universidade
e outros organismos de investigação e desenvcívi-
menlo tecnológico.

SECÇÃO IV

. Serviços de coordenação c apoio

Art. 25.°—1—A Sccretaria-Geral é um serviço
de coordenação e apoio técnico-aáministrativo aos ga-
binetes dos membros do Governo, b;m como aos
demais serviços do Ministério cm assuntos de pessoal,
administrativos e outros de interesse comum.

2 — São atribuições da Secretaria-Geral:

a) Desempenhar its funções de caracter comum
aos diferentes serviços do Ministério, em
mate-ir, de administrava % financeira e de
pessoal, patrimônio e instalações;

b) Assegurar a gestão dos quadros únicos de pes-
soal do Ministério e organizar e dar anda-
mento aos processos de estabelecimento da
relação de emprego público para todo o
pessoal;

c) Prestar ap---io tccnico-admâústratrvo sos gabi-
netes dos membros do Governo c às comis-
sões e grupes de irabalho que forem desig-
nados por despacho ministerial.

3 — Ao Gabinete de Organizações e Recursos Hu-
manos, integrado na Secretaría-Geral, são fixadas as
Seguintes atribuições específicas:

a) Estudar, propor, coordenar e acompanhar a
execução das medidas tendentes ao ap;rfei-
çoamento da orgânica do Ministério, ã mo-
dernização c racionalização administrativa
e ao funcionamento integrado dos serviços
tendo em vista a sua eficácia;

b) Estudar, propor e acompanhar a execução
das medidas necessárias à gestão dos re-
cursos humanos dos diferentes serviços do
Ministério: *

c) Promover acçõvs dí formação c aperfeiçoa-
mento profissional do pessoal do Ministério,

Art. 26." — 1 — O Gabinete de Estudos c Planc-a-
rncnio i um serviço ''- estudo, coordenação e- apoio
aos gabinetes dos membros do Governo cm todos os
assunte- que interessem à formulação da política c tío
p!aner.ni;nlo 'industrial e energético.

2 — S?.o atribuições do Gabinete ds Estudos c
Planeaincitlc:

a) Prestar apoio técnico aos gabinetes dos mem-
bros do Governo na formulação das polí-
ticas industrial c energética a propor e no
pensamento de actividade do Ministério,
bem como na sua execução;

b) Colaborar na elaboração dos projectos e pro-
gramas dos planos de desenvolvimento eco-
nômico e social do Pais;

• c) Colaborar na definição das estratégias de coo-
peração econômica externa, nos sectores-
industrial c energético, tende em vista os
objectives do pb.no nacional;

d)- Organizar a produção dos indicadores esta-
tísticos cos spctprcs respectivos.

Art. 27.° — 1—O Gabinete de Promoção do In-
vestimento é um serviço de coordenação e apoio aos
gabinetes dos membros do Governo be-1 como aos.
restantes serviços do Ministério no doming da divul-
gação das ac;ividades do Ministério com interesse
para o desenvolvimento do sector industrial.

2 — São atribuições do Gabinete de Promoção do
Investimento:

tr) Coordenar e assegurar a recolha, a organi-
zação, o tratamento e a difusão da infor-
mação com interesse para o desenvolvi-
mento i]t* sector industrial, desigTiadfi.ncnte
Tip que se refere à promoção dp invesíi-
niento;

b) Crp.an:zav acçães de promoção do investi-
mento, a nível interno c externo, inseridas
nas orientações de política ind^utrial supe-
riormente definidas;

c) Informar ps potenciais investidores sebre as
condições específicas dos diferences sector»
industriais e das facilidades e apoios pres-
tados pelos diferentes serviços públicos,
orientando-o:. e «corr'panhi'.irJ'f-os nos con-
tados com esses departamentos especiali- '
zados;

d) Realizar contactos internacionais com vista à
promoção do investimento estrangeiro no
sector industrial;

e) Editar um boletim de informação industrial
e outros tipos de publicações sobre a acti-
vidade global ôo Ministério.

Art. 28.° —•! — A Auditoria Jurídica é um serviço
de estudo c apoio aos gabinetes dos membros do Go-
verno em assuntos de natureza jurídica, funcionando
.em ligação cc;n a Sccrctaria-Geral.

2 — Sic» atribuições da Auditoria Jurídica apoiar
•s activisiade do Ministério nos domínios da elabora-
ção e apoio legislatives, consulta jurídica, contencioso
administrativo e exercício do poder disciplinar.
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CAPÍTULO V

Natureza G atribuições clc regionais

Art. 29." — 1 — As delegações são serviços de re-
presentação e aciuação dcscor.eentrada do Ministério
no âmbito regional.

2 — São atribuições das delegações:

a) Executar as acções disciplinadoras do exer-
cício da actividade industrial, nomeadamente
licenciamento, inspecção e ilscalizstção na
área da respectiva jurisdição;

b) Recolher a informação sobre o compoita-
1 msnto das indústrias e assegurar a sua

transmissão às direcções-gerais respectivas
e colaborar com os organismos Ue planca-
rr.cnto ao nível regional nos trabalhos
relativo» à elaboração c execução dos pla-
nos de desenvolvimento econômico e social;

c) Assegurar, no sx.-rcicio das r-íribuições do
Ministério ao nível regional, a sficácia, a
economia e a proximidade, dos serviços
relativamente aos re.-.pectives utentes e à
unidade da» diversas intervenções.

CAPITULO VI

Pessoal .

Art. 30.° — 1 — O pessoal do Ministério agrupar-
-se-á de harmonia com a classificação seguinte:

a) Pessoal' dirigente;
b) Pesscal técnico;
c) Pessoal administrativo;
d) Pessoal auxiliar;
e) Pessoal operário.

2— O Ministério disporá de quadros únicos de
ressoai administrativo e auxiliar comuns a Iodos os
serviços, que ssrão definidos na regulamentação da
Secretaria-Geral, organismo ao qual compete a sua
gestão.

3—.Cada serviço do Ministério referido no ar-
tigo 7." disporá de quadres próprios de pessoal diri-
gente e técnico definido na respectiva regulamentação,
que englobarão total ou parcialmente as categorias
constantes dos quadra* i e u, anexos a este tiipioma.

4 — O pessoal operário do Ministério ficará inte-
grado no Laboratório Nacional de Engenharia c Tec-
nologia Industrial o na Dirccção-Gersl de Geologia
c Minas, de acordo com as categorias constantes do
quadro m anexo ao presente diploma.

5 — As designações das categorias constantes dos
quadros u e IH anexos a este diploma serão completa-
das, sempre que possível, por expressão que defina o
conteúdo funcional cspccítico da respectiva categoria.

6 — O diploma orgânico do Laboratório Nacional
de Engenharia e Tecnologia Industriai e'siobeloceia as
categorias próprias do p.-ssoal de cantina e jardinagem
qúc nele ficará integrado.

Art. 31.° — 1 — O provimento do pe<woal do Minis-
tério será feito por nomeação provisória ott cemissão
de serviço durante o período de uni ano, salvo os

caíos de provimento por contrato no> termos da lsj
geral e sem prejuízo do disposto no artigo 33."

2 — Findo o prazo referido no número anterior, o
funcionário:

a) Será provido definitivamente se tiver revelado
aptidão para o lugar;

b) Será exonerado ou regressará ao lugar de ori-
gem, conforme se trate de nomeação pro-
visória ou comissão de serviço, se não tiver
revelado aptidão para o lugar.

3 — Se o funcionário nomeado já tiver provimento
definitivo noutro lugar da função pública, será pro-
vido definitivamente.

4 — O disposto no número anterior não prejudica
a nomeação em comissão de serviço por um período
não superior a um ano, com base na opção do funcio-
nário ou conveniência da Administração.

•5 — Para efeitos do disposto no n.° 1 será contado
o tempo dj serviço prestado ao Ministério em regime
de contrato.

Art. 32."—1—Poderá ser contratado além do
quadro o pesscal indispensável à realização de tarefas
qus não possam sei asseguradas pelo pessoal perma-
nente.

2 — O contrato será celebrado a prazo certo e ta-
citamente renovável, com dispensa de qualquer forma-
lidade, por período igual ao da celebração e até ao
limite máximo de três anos.

3 — Se o contrato for renovado até ao limite refe-
rido no número anterior e as necessidades de serviço
se mantiverem, será criado o correspondente. íugar no
quadro e nele provido o trabalhador contratado.

Art. 33.° — 1 — Os lugares de director-geral, se-
cretário-gcral, director, subdirector-geral e subdirector
serão providos por escolha do Ministro, em comissão
de serviço por tempo indeterminado, de entre diplo-
mados com curso superior adequado e de reconr;-,ida
competência.

2 — Os lugar-* de director de serviço serão piovk
dos por escolha do ÃíinLtro, sob proposta do responsá-
vai do organismo, em comissão de serviço por tempo
indeterminado, de entre diplomados com curso supe-
rior adequado e de reconhecida competência.

3 — Os lugares de chefe de divisão serão providos
pi>r nomeação do Ministro, sob proposta do responsá-
vel uo orííarisn.0, de entre os técnicos de I.*, ou fun-
ci-.ír.ários com categoria equivalente ou superior, do
Ministério, de reconhecida competência, ou de entre
funcionários cc-m a requerida experiência administra-
tiva e habilitados com curso superior adequado, con-
soante os lugares a provar.

Ari. 34." — 1 — Os funcionários nomeados em co-
missão de serviço nos termos dos artigos 31." e 33.°
manterão na pendência dessa, situação o direito ao
•lugar de origem, que poderá, durante aquele período,
ser provido interinamente.

2 — O tempo de serviço prestado nos termos'dos
artigos 31." e 33." considera-se para todos os efeitos,
inclusivamcnte para promoção, como prestado no
lugar de origem.

Art. 35 " — I — O .ingresso nas' carreiros constantes
do quadf n uns.to a este diploma será efectuado pila
categoria mais baixa da respectiva carreira, de entre

"í
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indivíduos n'.ie possuam ai habilitações liir.i árias se-
guintes:

a) Carreiras de técnico superior c de ^investiga-
do — bacharu'.alo adequado ao desempenho
das funções;

b) Carreiras ds técnica e de técnico de laborató-
rio— bacharelato adequado ao desempenho
das funções;

c) Carreiras di :u!juitto técnico e ds técnico ex-
perirnentador— habilitação equivalente ao
curso complementar dos liceus, -adequada
ao dcscrnpcii'io das funções;

d) Carreiras de técnico auxiliar c de ajudante
de cxperLmentador — habilitação equiva-
lente ao curso gere! dos liceus, adequada
ao desempenho das funções;

e) Carreiras du auxiliar técnico e de auxiliar de
laboratório — escolaridade obrigatória de
acordo com' a idade do agente que demons-
tre aptidão para o exercício das funções.

2 — Por despacho do Ministro, sob proposta do
Gabinete de Organização c Recursos Humanos, s^rão
definidos icquisitos complernentarcs relativamente à
formação profissional ov. evperiíncin profissional ade-
queda ao preenchimento de cada posto de trabalho,
de acerdo com o respectivo conteúdo funcional.

3 — O provimento dos lugares de. ingresso' far-se-á
prioritariamente ds entre o pessoal integrado em
quii'qucr dos quadros do Ministério que preencha
es condições estipuladas nes números anteriores, obser-
vados os critérios de íeiecção a definir nos termos do
n.c 2 do artigo 44."

Art. 36." O provimento de lugares de ingresso da
carreira operária far-s->á de entre indivíduos cnie
preencham as condições a seguir indicadas:

a) Qualificados:

i) Operário Jc ?.'• classe—ajudantes
com rv.lt de três anos de bom c

•-. efecli-'o serviço na .categoria, apro-
vados ?m concurso de prestação
de- provas, ou indivíduos habilita-
dos com o cur<o industrial;

fi) Aprendiz—indivíduos habilitados com
a escolaridade obrigatória, de har-
monia, com a idade, que demons-
trem em prov?.s práticas aptidão
para o exercício das funções;

b) Ssmiqualiucados:

Aprendiz—indivíduos habilitados com a
escolaridade obrigatória, de harmonia
com a idade, que demonstrem em pro-
vas práticas aptidão para o exercício
das funções.

Art. 37." — 1 — O provimento de lugares de acesso
nas carreiras constantes do quadro li anexo a este
diploma far-sc-á da acordo com critérios de avaliação
<íe mérito a aprovar superiormente e respeitando os
*££uinlcs princípios:

c) Nas carreiras du técnico superior e de inves-
tigador:

Os lugares de assessor técracu e de in-
vestigador serão providos de entre os

técnicos principais, assistentes princi-
pais ou chefe» de divisão, do respect;-, o
quadro, ir;nciados o com pelo menos
se!s anos de- bom c cfectiw-i scrvi<;o nus
categorias, mediante concurso de pres-
tüção de provas ou de avaliação curri-
cular, a regulamentar por düpacho do
Ministro, ouvido o Gabinete de Orga-
nização c Recursos Humanos;

Os lugares de iécnico superior principal
e ds técnico superior de .'." ou de assis-
tente principal e assistente de i.11 serão
providos de- entra o? funcionários do
categoria imediatamente inferior do ícs-
pectivo quadro com peio menos três
anos de bom c efectivo serviço n?. caie-
goria;

b) Nas carreiras de técnico e de técnico de. labo-
tório:

Os lugares de técnico principal e de téc-
nico de 1." ou de técnico de k-.bcr-i-
tório principai c- de lécniro de labora-
tório do '.• serão providos do cnltc as
funcionários de Ktlegoria ir.;ndiatamente
inferior do reapsetivo quadiú com ps!o

. menos três anos de bom e efecíivo ser-
viço na categoria;

c) Nas carre-iras de adjunto técnico z de técnico'
expe-rimentador:

Os lusares de adjunto técnico principal
e de técnico experimsnladoi principal
serão providos rcspsctivair.cn ».e de en-
tre os adjuntos técnicos de I.1 e os
técnicos experímenladores de 1." do
respectivo quadro com pelo menos
cinco anos da bom e efectivo serviço
na categoria;

Os lugares de adjunto técnico de !.'• c de
técnico c-xp&riment?.:!cr de l.a serão
providos respsctivanitnie de entre os
adjuntos técnicos de 2r o técnicos
experimentadores de 2.1 do respectivo
quadro com p±!o meiics três anes de
bom e efectivo serviço na categoria;

d) Nas carreiras de iécnico auxiliyr e de ajudante
de experimentade-r:

Os lugares de técnico auxiliar principal
c de técnico auxiliar de 1.» ou d* aju-
dante de experinicntador principal e tie
ajudante de experimentador de- 1.» se-
rão providos de- entre os funcionários
de categoria imediatamente- inferior úo
respectivo quadro com pelo menos três
enos de born e efectivo serviço na ca-
tegoria;

e) Nas carreiras de auxiliar técnico e de auxiliar
de laboratório:

Os lugares de auxiliar técnico principal
e de auxiliar técnico de j . * ou de auxi-
liar de laboratório principal c t!e auxi-
liar de !aboratóri;> de l.-1 serão pio"kins
ds cnlre- os funcionários de ca'.e?oiia



Art. 33.° — 1 —- O j>i'./v:;;v.'!iio <!•: 5us;are> dís acc«o
na caireira operária fp.r-sc-a de tuico funcionários
qua p'ciRoham as seguintes cos.di^cs:

(?) Qualificados:
i) Ajudantes — 05 aprendizes com deis

anos de bom c efectivo serviço nu
categoria:

ii) pperários de I." classe c mestre — de
entre os funcionários da categoria
imediatamente inferior com pe>o
menos três anos de bc-m e efec-
tivo serviço na categoria c de
acordo com critérios de avaliação
de mérito a aprovar por despacho
do Ministro da- Indústria t Tecno-
logia, ou-vido o Gabinete ds Orga-
nização e Recursos Humanos;

://) Encarregado — de entre os mestres
com pslo menos três anos de bom
e efectivo serviço na categoria e de
acordo cc-m critérios de sckcçlc
a fixar nos iciTiios ddini-Jos no
item anterior;

n») Encarregado gera'—<5« entre 03 e::-
cr.rrcgadcs cor» pelo menos cinco
anos de bo;n o efeclivo serviço na
categoria e cc acordo com critérios
de sdecção a Cxar nos termos de-
fip.idos no it-rm iü);

b) Semiqualirícados:

0 Ajudantes—cs aprendizes com dois
anos de bom e efectivo serviço na
vritcgoria;

/O Operários de 3.a chssc, 2.* ciasse e
1.* classe—'de entre os fur.cioná-

• • ' rios da categoria imediatamente
inferior com pelo menos três anos
de bom e cfecíivo serviço na ca-
tegoria c ds scordo cem critérios
de avaliação de- mérito a fixar nes
termos definidos no item ///) da
•alínea anterior;

Hi) Encarregado—de entre os operários
de t.* classe- com pelo nicnc^ cinco
anos de bom e efectivo serviço na
categorin e de -acordo com critérios
de se:ecçãp a lixar nos termos de-
finidos no item iií) da alínea an-
terior.

2 — O número d<: lugares da categoria de encarre-
gado <i cracarresi'Ja g.ra! deverá ser determinado nos
termos 'nos quadre-; <!<; densidades que vierem a ser
definidas por pert»iia conjunta do Ministro da Tadús-
t'"ía c Tecnologh, Ministro das Finanças e> Ministro
qua tiver a seu cars» a função psíHica.

Art. J9.° _ l — Excepcionalmente, poderão ser pro-
vidos directamente em lugares <!c acesso das carrei-
ras técnicas r-u operária, cem respeito pelas habili-
tações, literárias referidas para cada carreira nos
sttigoi 35." e 56.c, indivíduos de- comprovada espe-
nenda iprofissictisl, media;-/» proposta do responsá-
vel pcío organismo, 01» ido - Gabiiieie ds Organiza-
ção e Recursos Humanos.

iimidiaramente- inferior do rcspj^iiva
quadro com p-Io incnc> três anos <.'?.
bom e efectivo serviço na categoria.

2 — O disjjosio no número anterior não se aplica
às categorias de assessor técnico e de investigador.

3 — A experiência profissional referida no n." l
não poderá ler uma duração inferior ao período de
progressão norma! paia atingir idêntica categoria caso
fizesse a entrada pelo lugar de ingresso da respectiva
carreira.

Art. 40." — 1 — Os serviços do Ministério i>c*ierão
celebrar contratos ds prestação de serviços com entf.
dades privadas ou públicas para realização de tra-
balhes ou estudps de caracter eventual.

2 — Os contratos deverão ser reduzidos a escrito
e mencionar a natureza do trabalho, o seu montante
e c prazo previsto para a execução, não conferindo
cm nenhum caso às entidades contratadas a quali-
dade de agente administrativo.
• Art. 41." — 1 —Quando se mostre indispensável, o

Ministro da Indústria e Tecnologia poderá rs'juisit;.:
pessoai, ouvidp o funcionário interessado e cem
acordo do servido requisitando, de outros serviços
ou Ministério?, o qual será pago por dotaç-io espa-
cial para esse efeito inscrita ou a inscrever no orça-
mento do Ministério.

2 — A requisição referida no número anterior não
depinde da existência de vaga no quadro de pescai
do MIT c deve fixar, desde logo, as funções corres-
pondentes a um dos lugares do mesmo quadro qae
o requisitado irá exercer.

3 — O tempo de serviço prestado pelo funcionArio
requisitado será contado para todo e qualquer eíeilo
como se fosse no quadro de origem, podendo, porím.
o seu lugar ser preenchido interinamente.

4 — O funcionário requisitado poderá optar pslo
vencimento que auferia no serviço de origem, de-
vendo a dotação prevista no n.° 1 comportar a •::s-
pesa correspondente.

Art. 42.° — I — Para a realização de estudos que
não pofsam ser efecluados pelo pessoal penr.anctfe
pederão ser destacados temporariamente, para os ser-
viços dç> Ministério, por despacho ministerial e me-
diante proposta do responsável pelo serviço, lécninos
de outros departamentos do Ministério ou «ic empre-
sas sob tutela deste, ouvido o fcncionòrío interessado
e cerr. acordo do serviço requistetiH'o.

2 — O pessoal dostãcaòo nos tsnvics c'o número
anterior considerar-se-á para todos os efeitos legais,
c enquanto permanecer naquela situação, como se
prestasse serviço no departamento ou empresa dí
origem.

Art. 43." Aos funcionários do MIT requisitados
para outros Ministérios aplic?.r-se-á o regime estabe-
lecido nos artigos anteriores ou o redime próprio do
Ministério pura onde for requisitado, de acordo com
o que fer definido no despacho que autoriza a requi-
sição.

Ari. 44."—1 — O recrutamento de pesscal, ceja
para o preenchimento de vagas nos quadres, seja para
atender a necessidades de serviço que justifiquem o
contrato além do quadro, será sempre objecto i'c Ji-
vuígaçãQ./jne o servido interessado realizará airavás
de órgão de informação ínierna do Ministério 1,
quando as circunstâncias o recomendarem, através
dos órgãos de comunicação social.
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%%*• ' 2 — A selccção dc pcsioal p;;ra o pri-cnchimeiito
I ' ,j0:- diferentes lugares obedecerá a critérios n dtíir:ii-

-«" p_.|P Gabinete ds Onjuuração e Recursos Vur.ianos
i.iii colaboração com os responsáveis tios diferentes
serviço» ou organismos c'.o Ministério c superiormente
"aprovados, mediante recurso a sistemas de concurso
documental ou de prestaçüo dc provas.

Ait- '15." O Ministério efectuará o estudo das neces-
sidades de formação do seu pessoal, providenciando
à realização dc cursos, seminários e estágios que pos-
sibilitem um melhor aproveitamento dc recursos hu-
manos existentes.

Art. 45." O Ministério desenvolverá as suas acllvi-
jades segundo unia política participativa dos trabalha-
dores, de harmonia com os critérios a definir em lei
geral.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

AH- 47.° Por portaria dos Ministros d& Indústria
e Tecnologia, das Finanças t do Secretário de Esíado
da Administração Pública, as diferentes cateçorias das
carreira» técnica» e- operárias do Nsr.-V.ério qur. pos-
suam idêntico conteúdo funcional :: paru cs quais
sejam exigidas as mesmas habilitações literárias serão
harmonizadas com as categorias constantes dos qua-
dros li c HI anexos ao presente diploma.

Art. 4S.° — 1 — De modo a permitir uma gradual
implementação da nova estrutura e assegurar n con-
tinuidade de funções no âmbito do Ministério, poderá
o Ministro, por sírrtp!as despacho publicado no Diário
da República e ate à entrada cm vigor dos diplomas
orgânicos referidos no artigo 8." e sern prejuízo do
que neies vier a ser estabelecido, proceder à integra-
ção funcional nos serviços criados ou mantidos pelo
presente diploma dos pede-rss funcionais, actividades,
direitos e obrigações exercidos ou criados no âmbito
dos organismos a extinguir, bem como definir a res-
pectiva estrutura, competência e normas de funcio-
namento.

1 — Mediante despacho conjunto dos Ministros da
Indústria c Tecnologia e das Finanças, e nos termos
nde definidos, podem ssr utilizadas, até à efectivação
das convenientes alterações orçamentais, as verbas
dos Gabinetes do Ministro e d:>s Secretários de Es-
tado, bem como a dos organismos extintos ou a ex-
tinguir psíos serviços agora criados, it medida que
forem sendo postos cm funcionamento.

3 — Por portaria conjunta dos Ministros da Indús-
tria e Tecnologia e das Finanças e do Secretário tie Es-
tado da Administração Pública poderão ser definidos
quadros de pessoal dos serviços agora criados, os
quais serão revistos com a publicação dos respecti-
vos diplomas orgânicos, podendo igualmente o Minis-
tro proceder à colocação nesses serviços do pessoal
dos serviços a extinguir.

4—A Secreíaria-Goral <!o Ministério deve entre-
tento, t ps-lo período de transição, apoiar 05 gabinetes
c serviços na gestão das respectivas verbas e assegurar
o processamento dos vencimentos dc pessoal para eles
destacado.

Art. 49.° — l — Por despacho do Ministro da Indús-
tria e Tecnologia isrá nomeada uma comissão de
Restruturação do Ministério, com caracter tsinpo-
rário, nos termos do artigo 16." do presente diploma,
4 qual incumbt genericamente desenvolver as PXÇÕSS

necessárias íi rápida implementação da presente es-
trutura do Ministério, compeíindo-lhe obrigatoria-
mente:

a) A preparação dos diplo.-nas orgânicos dos di-
ferentes serviços previstos neste diploma;

b) A definição dos critérios de integração c a
elaboração das listas nominativas do pessoal
do Ministério a integrar nos quadros de
cada um dos serviços agora criados;

c) A definição dos "critérios e normas rsíativos ao
recrutamento do pessoal necessário ao
preenchimento das vagas existentes nos qua-
dros dos sr-rviços, após a integração do pes-
soal do Ministério;

d) O estudo e a elaboração de propostas, bem
como a coordenação das acções de imple-
mentação de métodos de gestão a intro-
duzir no Miniilério que permitam uma cor-
recta avaliação dos objectives c da relação
custos-beneíkios das acções empreendidas
pelos diferentes serviços;

e) A racionalização dos circuitos adrcinistrst'ves
inerentes ao cumprimento das atribuições
do Ivimisiéno;

f) O ettudo dos diferentes conteúdos funcionais
das carreiras definidas no Ministério e a
definição das qualificações exigíveis para
o respectivo desempenho.

? — O Gabinete de Organização e Recursos Hu-
manos ficará na depenriênci?. funcional da comissão
durante o período dc funcionamento desta.

3 — A Secretaria-Geral prestará apoio técnico-ad-
ministrativo necessário ao funcionamento da comissão,
no que se refere-, designadamente, ao expediente, ca-
bimento e orçamento de despesas.

4 — A comissão será extinta por despacho do Minis-
tro da Indústria e Tecnologia a publicar na 1." séi-r
do Diário da República uma vez terminadas as itrcJos
dc que é incumbida ou quando pelo grau de ad'iota-
mento dos rcíerMos trabalhos se considere oportuna
f. su?. extinção.

Art. 50." — 1 — Por despacho do Ministro da Indús-
tria e Tecr.clcgla será nomeada uma comissão insta-
ladora do laboratório Nacional de Engenharia e
Tecnologia Industrial, a qual será composta por cinco
membros, um prcsidcíite e quatro vogais, com as
categorias lieílnidas 110 mapa anexo «to presente
diploma, c à quõl compete:

a) Assegurar a. geswo do Laboratório de Física
e Engenharia Nucleares, dos serviços de
investigação e laboratoriais do Instituto
Nacional dc Investigação Industrial, da Di-
recção-Geral dos Combustíveis, da Direc-
ção-Geral dos Serviços Eléctrieos e da
Inspecção-Geru! dos Produtos Agrícolas e
Industriais e das divisões de informação téc-
nica e formação e aperfeiçoamento do Ins-
tituto Nacional de Investigação Industrial,
serviços estes a integrar no Laboratório
Nacional dt Engenharia e Tecnologia Indus-
trial;

b) Estadar e propor superiormente a estrutura
departamental do Laboratório c elaborar
o respectivo diploma orgânico ern colabo-
ração cem a comissão dc. reestruturação;



Síí'
c) Proceder.i ir.l.-f.r.içlio r.Ti.-.^e-sha dos serviços

referidos '.:;: alínea d) ir.i i-síiTtura do Libo-
raiório.

2 — À coniisíüo instsladora ik.iin atribuídos os
pedores conferidos of.-r bi aos órçíos do direc<;wo da
Junta ile Energia NucVar e- do Ir.iduito Nacional dí
Invcsíisação Indus:! IA p-Jcs Dr-cr^os-Leis n.° 41 99(5,
de 5 de'Dezembro de I95S, a." -146/75, de 20 de
Agosto, c n." 42 121, di 23 de Janeiro do 1959, salvo
cs poderes que forem atribuídos aos serviços ajora
criados e que para cios transirem, através do despacho
de integração funciona! a que se r^f.-re o artigo 43.",
e nos termos do que ns!>í vier a ser estabelecido.

Ari. 51." Deverá a Secretaria-G&ral promover a
constituição de comissões para a verificarão de cadas-
'tro e distribuição de bens dos serviços a extinguir,
pelos serviços criados ou mantidos pelo presente
diploma.

Art. 52.° Os projictos em curso na âmbito do plano
de investimentos <1i Ariminlslrãüdo Pública poderão
ser transferidos narr. o- «erviços ajor* cr.indes, coin o
orçamento .para os mesmos aprov.iáo.

Ari. ;H » Cori«!ticrS!íi-sr ciiacir-s, a partir da data
de entrada em vigor cio presence diploma, todos os
serviços referidos -to artigo 7." e não existentes à
daia da sua publicação.

Ari. 54." — ! — São criadas as Delegações Regio-
nais do Ministério na Porco, Liibca. Évora, Coimbra
e Faro.

2—A área d-; jurisdição de cada delegação regional
será definida por portaria do Ministério da Indústria
e Tecnologia.

3 — As sedes das delegações regionais agora cria-
das, bern como das re-.pectivas áreti3 <le jurisdição,
serão revistas, uma vez aprovadas pela Assembléia
da República as regiões Flano, de acordo com o refs-
rido no artigo 11/"

Art. 55." — 1 — O primeiro provimento dos Juga.es
dos quadros des serviços mantides ou criados pelo
presente diploma fur-sc-ú, .priorii:iri.':;itiiíe, com todo
o pessoa! que à data da entrada cm vi^or dest-» diploma
preste serviço no "vlir.istcrio, a qualquer título, atóa-
deiido acs critérios cie integração, 'JoPinídos de acordo
com o previsto no artigo 49." e superiormente apro-
vados.

2 — Estabelece-se corno condição minima de pri-
meiro provimento em lugare* de assessor técnico e
de investigador dozs anos de antigüidade nas resoee-
tivas carreiras.

3 — o pessoal referido no nfinifrc- anterior ingres-
sará nos quadros dos diversos serviços do Ministério,
para qualquer das categorias neles prsvistas, mediante
listas nominativas, pprovwías pelo V í:ti-;tro da Indús-
tria c Tecnologia, iru? ip^ndeniemcníe do tempo de
serviço prestado em quvljiur categoria, com respeito
p:'as liabiüiaçõss literárias previstas pira cada car-
reira, neste diploma, c independentemente de quais-
quer formalidades, saivn o visto í'.u Tribunal de Contas
e a publicação no DUida da Repi&Hca, consideran-
do-se dcfinitivanicislv investido no respectivo lusar
a partir da data de publicação de;tas listas.

4 —A integração do pessoal acíur.ír.icntc ao ser-
viço nos organismos do Ministério em CÜ.~O algum
poderá implicar toixa <ic categoria.

5 — Quando o funcionário ocupe cargo a que cor-
responda letra de vencimento não prevista ou supe-

rior à prevista nos quadros anexos ao present ,;•.
ploina, será integrado nos quadros dos serviços s'x-~-.
criados, com a mesma categoria quo possui, sendo
os lugurcs extintos :i medida que vacarem.

Art. 56.° Independentemente da publicação dos <!U
p&mas previstos ao artigo 8.°, e dcalro dos limit A
resulmntes do mapa anexo ao presente decreto-lei s
que dde faz parte integrante, poderão ser providos
nos termos do artigo 38.° os lugares de director-gera]
subdirector-geral e director de serviços ou equivalen-
tes, cujo preenchimento se mostrar indispensável à
necessária continuidade de funções do Ministério d,i
Indústria e Tecnologia.

Art. 57." Os directores-gerais. ou funcionários ds
categoria equiparada, poderão receber delegação dt
poderes do Ministro e Secretários de Estado para
despachar quaisquer assuntos que corram pelos res-
pectivos serviços.

Art. 53.° — 1 — Os funcionários com provimento
.definitivo cm lugares de chefia, a que' se referem os
n.0J 1 e 2 do artigo 33.°, manterão a actual categoria
ou serão providos a título definitivo em lugares equi-
valentes da carreira de técnico superior ou de inves-
tigador nos quadros dos serviços tio Ministério, desde
que preencham os requisitos previstos no n.° 2 do
artigo 55.°

2 — Os funcionários nãò integrados nos termos do
número anterior poderão ser ncm??dos por despacho
do Ministre da Indústria e Tecnologia, em comissão
de serviço, para lugares do quadro de pessoal diri-
gente do Ministério ou para o desempenho de quais-
quer outras funções compatíveis com a respectiva
categoria, sendo, neste caso, pagos por conta de verba
própria a inscrever no orçamento da Secretaria-Gcra!.

Art. 59.° São extintas as Secretarias de Estado da
Energia e Minas, da Indústria Pesada e da Indústria
Ligeira, criadas pelo Decreto-I,ei n.° 358/76, man
tendo-sti porém nos termos dos artigos 61.° i 63.'
os serviços que as integram.

Art. 60.° É extinto o Conselho Superior da Indús-
tria a que se refere o artigo 2.c, n." 1, alínea r), do'
Decreto-Lci ».' 358/76, de 14 de Maio.

Art. 61.°—1—O Conselho Superior de Electrici-
dade, o Conselho Superior de Minas, a Dirccção-Gent!
de Minas e Serviços Geológicos, a Dirccção-Geral
dos Serviços Industriais, a Inspecção-Gcral dos Pro-
dutos Agrícolas e- Industriais, a Direcçiio-Gerai <3ns
Combustíveis, a Direcç.io-Gcral dos Sei viços Eléctri-
cos, a Junta de Energia Nuclear, o Instituto Nacio-
nal de Investigação Industrial, o Serviço de Apoi"
ao Investidor e a Direcção-Geral de Qualidade e
Segurança Industrial serão extintos uma vez publi-
cados os dipíomas orgânicos que regulamentam of
serviços centrais e delegações regionais do Ministé-
rio agora criados e efectuada a integração do rís-
pectivo pessoa] nos termos do artigo 55."

2 — A data efectiva da extinção dos serviços re-
feridos no número anterior será determinada por des-
pache do Ministro da Indústria c Tecnologia, a pu;
blicar na 1.* série do Diário da República, o quai
regulará igualmente quaisquer outros aspectos re!a-
tivos a essa extinção, para além do que se dispeí
no presente diploma.

Art. 62r —1—0 activo a o passivo dos service5

referidos ..o artigo anterior, bem como quaisqu-''
obrigações, valores c direitos, incluindo os emergi"
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. , . , ae cor.tiatos do- aire:idan!e:uo, trsnsii.isn r«M 01
!'--iço> acorr. criados nos termo» que forcr.i delmi-
•oV no despacho a que se refere o n.° 2 do priipo
-,-terior.

•)—-O despacho referido no número anterior cons-
itúi título comproviUivo de transferência, para todos
'. efeites legais, incluindo o.; do rcfpsío, sendo cm
£\o dc dúvida bastante a simples dcebração feita pela
^"creiaria-Geral, e confirmada pela Dirccção-Gerr.l da
pzenda Póbüca, de que os bens se incluem entre
& referidos no n." 1 do presente artigo.

3 — Será transferido para o Laboratório Nacional
.!- Engenharia c Tecnologia Industrial o saldo da
ronta de gerência da Junta dc Energia Nuclear, a
òual s«rá encerrada com referência ao último dia
ii existência deste organismo.

Art. 63-° 1 'São considerados fc.xlin.tos, no prazo
it noventa dias a contar da data da entrada em vigor
ir, presente diploma, os serviços a seguir indicados
c a que se refere o Decrcto-Lei n." 358/76, dc 14
d» Maio:

Gabinete de Organização e Relações dc Traba-
lho, Gabinete de Formação e Informação Téc-
nica, DirecçdO-Gcrat das Tidúsíiiv; Alímenta-
res, Direcção-Gera'! das Indústrias TCxteis e

- do Vestuário, Direcção-Geral das Indústrias da
Madeira c da Cortiça, Direcção-Gcral das in-
dústrias Químicas, Cerâmicas e Vidreiias, Di-
recção-Geral das Indústrias Eleclrometaloma-
cânicas e Elecírónicas, Direcção-Geral das
Indústrias Químicas dc Base, Direcção-Gcra!
dc Minas e Metalurgia, Instituto de Geologia e
Minas c Metalurgia c Instituto Português dc
EJectricidade.

2 — Durante o referido prazo deverá o pessoal di-
rigente nomeado para os serviços acima referidos ou
as comissões instaladoras dos institutos fazer entrega
nos serviços agora criados, e de acordo com as atri-
buições de cada um. de lodo o material, documeiita-
ção, estudos c relatórios em seu poder.

3 — Serão igualmente considerados extintos, no
prazo de trinta dias a contar da data de entrada
cm vigor do presente diploma, os Centros de Coorde-
nação da Indústria Metalo-Mecânica Pesada e da In-
dústria Naval, criados, respectivamente, pelos Decretos
n.™ 556/76, de 15 de Julho, e 5«>S/76, de 23 de Julho,
transitando para a Dírecção-Gcrai das Indústrias
Eiectromecânicas toda a documentação, estudos e re-
latórios cm seu poder.

Art. 64.° Será extinta a Comissão de Protecção
Contra as Radiações lonizantes, criada pelo Decreto-
•Lei n.° 44 060, de 25 de Novembro de 1961, por
decreto do Primeiro-Ministro e Ministros da Indús-
tria c Tecnologia, Assuntos Sociais, Trabalhe e Fi-
nanças, o qual procederá ã integração na Dírccção-
•Geral dc Saúde das suas atribuições c competência
f regulamentará a competência que neste domínio
continuará a ser exercida pelo Ministério.

Art. 65.° A Sccretaria-Geral, o Gabinete de Es-
tudos e Planeamento, a Auditoria Jurídica e o Ga-
fcinsíe para a Pesquisa e Exploração do Petróleo,
'nqtianto não forem revistos os respectivos diplomas
Çrcânicos, continuarão a reger-se pela legislação que
!f:cs é aplicável.

Art. <>(•." -Ao peisna) !:oine:iJo pura os lu;;;»ri-s do
quadro dirirentr, previstos no maps anexo ao DrcnUsv-
-Lei n." ?>5'A"/õ, fie rerviços njij cxim'ns, .são aplicáveis
as disposiçCus deste decreto no que se refere à forms
dc noinciiçüo, sendo para o efeito considerado cm
comissão de serviço por tempo indeterminado.

Art. 67." As dúvidas suscitadas pais aplicação do
presente diploma serão resolvidas por despacho do
Ministro da Indústria c Tecnologia, conjunto com
o Ministro das Finanças cm com o Secretário tte
Estado da Administração Pública, quando estiverem
cm causa matérias das respectivas competências.

Art. 68." Este diploma entra em vigor no dia se-
guinte à data da sua publicação.

Mário Soares — Henrique Teixeira Queirós de Bar-
ras— Joaquim Jorge dc Pinho Campinos — Henrique
Medina Carreira — Alfredo Joige Nobre da Costa.

Promulgado em 22 de Dezembro de 1977.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÔNIO RAMALHO
EANES.

Mapa- easxo a "jus SB reí=rs a í.nit;e 55."

Organismo

Dírecção-Gcra! de Energia ...
Dirccçíio-Gcra! dc Geologia c

Minas
Dirccção-Geral das Indústrias

Químicas e Metalúrgica
Dirccíão-Gcral das Indústrias

Eisctrcmec? nicas
Direcção-Gcrat das Indústrias

TraiisforBiado"..» f.K-'m ...
Direcçíio-Gers! án Qualiaadc ...
Gabinete cia P/oitcçío c Sega-

rança Nr.c!v-.r
Laboratório Natronil áe Erige-

nharia e Tecnologia Indus-
trial iComíssão Ins'.aladora)

Gabinete d* Promoção do Ir-
vestimenta

Gafa'ncte dc OrsanÍ7?.çáo e Re-
cursos Humanos

Delegação rio Porto . "
Delegação de Lisboa
Deicgaçãc cí~ Caítúüía.
Deíenação dc Évora
Delegação de Faro

' Caicgorias

Pircctor- Subiiiri1
-ECral tor-Síi;

ou l ou
Director

de
equiparado equiparado I s-r

4

\

4

4

5
2

14

10

8

8

11
4

1 
1
 
1
 1

-

}
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Quadros snsxos a que ss refere c artifi» 30.°

QUADRO I

Pessoal dirigente'

Categoria

Dircclor-ccral e secretírio-geral
Subdircctor-iiura!
Dircclor de serviço
Cheic do divisão

Lelra

U
C
D
K



QUATRO 11

CJSO::! técnico

Oirroiras te.nicas

Carrcir,". de técnico superior:
Asressor técnico
Técr.:co rupcrrar principal
Técnico superior dc I."
Técnico superior de 2.'

Carreira de técnico:
Técnico principal
Técnico de 1." ....
Técnico dc 2." ....

p
Auxiliar técnico di !.*
AimlÍJr técnico de 2."

Carreira >!c adjunto técnico:
Adjunto tecniro prncipal

j i
Adjunto técnico de 2."

Carreira de técnico auxiliai:

Técnico auxiliar principal
Tõcni:o tar.fliar de 1.*"
Tccn'Co auxiliar dc 2."

Carreira ti; aaxiliar técnico:

Auxiliar técnico

CEixciras laboratoriais

I

Carreira de
Invssiiçaíor
Asãistente .principal
Assistente dc 1."
Assistente de 2.'

Cí.rreira dc técnico de laboratório:
Técnico de laboratório principal
Técnico de Isborttoiio dc 1.'
Técnico de laboratório de 2.*

Carreira de técnico c-:.'pcrimenu:dor:
Técnico expenT.enlsdor principal
Técnico experimentador de t."
Técnko cxperirr.entaüOr de 2.'

Carreira dc ajudante iit exptrímentador:
Ajudante de e>:per:T.i:itador principal
Ajudante de cxperinicntador de 1.*
Ajudante de experiiiientador de 2.1

Carroira de suxiliar cio laboratório:
Auxiliar de iaboralório principal
Auxiliar dc laboratório de 1.*
AuxH^r de laboratório de 2.'

O Miiilsírc da Indústria e Tecnologia, Alfredo lor^e Nobre da Costa.

D
E
F
H

F
H
J

II
J
K

J
I.
M

N
Q
S


