
preenchimento de lugares nas escolas do magisterio
primario. conflitua com 0 disposto no artigo 6.° do
mesmo diploma, que detennina a validade por 1 ana
escolar das mesmas coloca<;:6es;

Considerando que 0 prazo que melhor serve os in-
tcresses do ensino e 0 constante do n.O 3 do artigo 6.°
do Decreto-Lei n.O 369/79, de 5 de Setembro, uma
vez que no actual eontexto se preve a transi~ao dus
escolas do magisterio primario para as escolas5upe-
riores de educa~ao, dando, assim, origem a uma pos-
sivel redu~ao de horarios;

Considerando final mente que algumas das actuais
escolas do magisterio primario ja funcionam tambem
como escolas nonnais de edueadores de infancia, 0

que deu origem a uma diminui<;:iio do numero de alu-
nos, futuros docentes do ensino primario;

Assim:
o Governo decreta, nos termos da alinea a) do

n.O 1 do artigo 201.° da Constitui<;:ao, 0 seguintc:
Artigo 1.° - 1 - 0 exercicio de fun<;:6es docentes

nas eseolas do magisterio primario, nos termos do
Deereto-Lei n.O 369/79, de 5 de Setembro, far-se-a
de aeordo com 0 disposto no Deereto-Lei n.o 373/77,
de 5 de Setembro, sendo a respeetiva eoloca<;:ao valida
pOl' 1 ano escolar.

2 - 0 prazo de coloea<;:iio referido no numero
anterior sera susceptfvel de prorroga<;:ao em eada ana
escolar desde que se verifique 0 preenchimento cumu·
lativo das seguintes eondi~6es:

a) 0 docente haja adquirido, por efeitos do De-
creta-Lei n.O 369/79, de 5 de Setembro,
direito a manuten<;ao do exercfcio das res·
pectivas fun~6es docentes na escola do
magisteria primario on de se encontrava a
prestar servi<;:o;

b) A existencia de horario leetivo na eseola do
magisterio prim:irio on de se eneontrava Cl

prestaI' servi~o.

Art. 2.° A colo(;ayao nas escolas do magisterio pri-
marlO, ao abrigo do artigo anterior, podera ser dada
pOl' finda, pOl' despaeho do Ministro da Educa<;:ao,
sempre que nao haja ou deixe de existir servicro lee-
tivo que 0 justifique.

Art. 3.° 0 disposto no presente diploma e aplicavd
ao exercfcio de fun<;:6es nas escolas do magisterio pri-
mario no ana Jeetivo de 1982- I983 e as situa<;6es
constantes do Despacho n.O 33/ME/82, de 22 de
Julho, do Ministro da Educa<;:ao.

Art. 4." Sao revogados 0 n.O 3 do artigo 14.° e 0
n.O 2 do artigo 15.U do Decreto-Lei n.O 369/79, de
5 de Setembro.

Visto e aprovatlo em Conselho de Ministros de 23
de Setembro de 1982. - Francisco lose Pereira Pinto
Balsemiio.

Promulgado em 30 de Outubro de 1982.

Publique-se.

o Presidente da Republica. ANTONIO RAMALHO
EANES.

Decreto n.O 128/82
de 12 de Novembro

Sob proposta da Universidade de Aveiro;
Ao abrigo do disposto no artigo 16.0 do Decreto·

-Lei n.O 769-B/76, de 23 de Outubro:
o Governo decreta, nos tennos da alfnea g) do ar-

tigo 202.° da Constituic;:iio, 0 seguinte:

Artigo 1.°

(Cri84;io)

f: criado na Universidade de Aveiro 0 curso de licen·
ciatura em Matematica.

Artigo 2.°

(Regulamentac;iio)

o plano e 0 regime de estudos do curso agora
criado. bem como os ramos em que eventualmente se
desdobre, serao aprovados pOl' portaria do Ministro
da Educa~ao.

Artigo 3.°

(Inicio de funcionamento)

o curso criado peIo artigo 1.° teni inicio no ana
lectivo de 1982-1983.

Francisco lose Pereira Pinto Balsemao -Ioao de
Deus Pinheiro.

Promulgado em 3 de Novembro de 1982.

Publique-se.

o Prcsidente da Republica, ANTONIO RAMALHO
EANES.

MINISTERIO DA AGRICUL TURA.
COM'ERCIO 'E P:ESCAS

Decreto Regulamentar n.O 86/82
de 12 de Novembro

Os pequenos regadios de interesse local, com im-
pacte colectivo, au de interesse particular envolvem
areas consideravelmente elevadas e dai 0 interesse que
as servi~os publicos lhes tern dedicado.

Os pequenos regadios colectivos tern sido conduzi·
dos pol' assoeia~6es de proprietarios, sob a egide
da ex-Direc<;:ao-Geral dos Servi~os Hidraulicos, en-
quanto os pequenos regadios de iniciativa particular,
realizados sem ou com recurso ao financiamento, tern
sido geridos apenas pelos proprios interessados, sem
qualquer apoio tecnico oficial.

Dado 0 interesse de que se revestem os pequenos
regadios, no racionaI aproveitamento dos recursos
hfdricos nacionais e no seu enquadramento nas obras
de fomento hidroagrfcola, e tendo em conta a trans-
ferencia de competencias da Direc<;:ao-Geral dos Re-
cursos c Aproveitamentos Hidraulicos para a Diree-
c;iio-Geral de Hidraulica e Engenharia Agricola, no
domfnio da orienta<;:iio das associa<;:oes de proprieta-
rios que viscm fins agrfcolas, torna-se indispensavel a
regulamenta<;:ao de novas associa<;:6es de agricuItores,



de modo que a sua gestao e funcionamento se inte-
grc perfeitamente na nova legislayao sobre obras de
fomento hidroagricola.

Pretende-se, pois. tal como para as obras dos grandes
regadios. que se criem e regulamentem institui~es
verdadeiramente aut6nomas, participadas, democrati·
cas e livres, e que essas institui¢es, quer se trate de
cooperativas de rega, quer de juntas de agricultores,
tenham sempre 0 apoio e colabora<;:ao dos servi<;:os
oficiais.

Nestes termos e em cumprimento no n.O 1 do ar-
tigo 90.° do Decreto-Lei n.O 269/82. de 10 de Julho:

a Govemo decreta, nos termos da aHnea c) do ar-
tigo 202.° da Constitui<;:ao,0 seguinte:

REGULAMENTU DAS JUNTAS DE AGRICULTURES

CAPITULO I

Constltui~o, fins e atrlbui~oes

Artigo 1.°

(Juntas de agrlcultores)

As juntas de agricultores sac entidades encarregadas
de assegurar a administra<;:ao, explora9ao e conserva-
yao das obras do grupo III, em representa~o de todos
as seus beneficiarios.

Artigo 2.°

(Cr~io de Juntas de agrlcultores)

A cria<;:aode juntas de agricultores 6 promovida
pela direc~ao regional de agricultura em cuja area de
jurisdic;ao se situe a maior parte dos terrenos a bene-
ficiar.

Artigo 3.°

(Composll;ao das Juntas de agrlcultores)

As juntas serao compostas por membros eleitos em
reuniao conjunta dos proprietarios ou agricultores reu-
nidos em assembleia. na qual a cada urn cabera 1 voto.

Artigo 4.°

(Cargos das Juntas de agricultores)

A aceitayao do cargo de vogal da junta e obrigat6-
ria para os agricultores que tenham requerido a obra
ou que ao requerimento tenham aderido, nos termos
do artigo 25.0 do Decreto-Lei n.o 269/82. de 10 de
Tulho. e facultativo para os demais.

Artigo 5.°

(Sede das juntas de agricultores)

A sede de cada junta de agricultores sera no lugar
ou freguesia da obra.

Artigo 6.°

(Cooperatlvas de regal

as proprietarios e os agricultores podem, em rela·
c;ao as obras do grupe III, constituir-se em cooperativa
de rega com 0 objectivo especial da administra~iio,

explora~ao e conservayao das obras, a qual podeTli
propor-se, igualmente, outros fins ligados ou conexos
com as obras.

Compete a cada junta de agricultores e competira
a cada cooperativa de rega, na parte aplicavel:

a) Eleger, de entre os membros que a comp5em,
o presidente, que a representara em juizo
ou fora dele;

b) Pronunciar-se sobre os projectos dos regula-
mentos definitivos das obras e propor as
modifica<;:6esque entender convenientes;

c) Assegurar a explora<;:lio,conservayao e manu-
tenyao da obra;

d) Elaborar os horarios de rega, em intima cola-
bora<;:aocorn a direc9ao regional de agricul-
tura respectiva e com a Dire~ao-Geral de
Hidniulica e Engenharia Agricola, e assegu-
rar 0 seu cumprimento, de harmonia com
os principios estabelecidos no regulamento
da obra e as disponibilidades de agua;

e) Realizar trabalhos complementares destinados
a aumentar a utilidade da obra de acordo
com os projectos aprovados;

f) Repartir pelos beneficiarios as despesas a que
o desempenho das atribui~oes da junta
derem lugar, promovendo a sua liquida<;:ao,
instituindo para 0 efeito urn sistema de
quotas;

g) Determinar 0 valor das quotas que a cada pro-
prietario ou agricultor couber, de acordo
com 0 or<;:amento;

11) Apresentar, para aprovayao, nos prazos pre-
vistos no respective regulamento da obra.
a direcyao regional de agricultura respec-
tiva, que enviani c6pia a Dire~ao-Geral
de Hidraulica e Engenharia Agricola, 0
or<;:amentoe urn relat6rio anuaI, aprovados
pela assembleia dos agricultores, de que
constern os elementos necessarios para urn
perfeito conhecimento da forma como de-
corre a explorayao e conservayao e dos re-
sultados ccon6micos e sociais da explora-
yao das terras;

i) Administrar as receitas e os bens pr6prios ou
entregues a sua administra~lio;

j) Fixar 0 montante das indernniza90es e multas
devidas por prejuizos causados a obra e a
sua explorayao, em conformidade com 0
regulamento;

l) Realizar todos os actos e contratos necessarios,
de acordo com os fins da obra;

m) Elaborar e manter actualizado 0 registo dos
agricultores beneficiarios;

n) Promover a concilia~ao dos desavindos por
motivo de uso das aguas ou de explora<;:ao
das terras, atraves do esc1arecimento dos
respectivos deveres e direitos;

0) Pronunciar-se sobre as reclamayoes dos agri·
cultores beneficiarios relativas a materia
das atribuiyoes da junta;

p) Convocar uma vez por ano, com base no re-
gisto previsto na alinea m) deste artigo, a



assembleia dos agricultores beneficiarios a
fim de estes procederem a eleic;:aode nova
junta de agricultores;

q) Para 0 exercfcio das suas func;:6es,poderiio as
cooperativas e as juntas solicitar apoio tec-
nico a direcc;:ao regional de agricultura em
cuja area de jurisdic;:iio se situarem e a
Direcc;:ao-Geral de Hidraulica e Engenharia
Agricola.

Constituem receitas da junta de agricultores e cons·
tituirao receitas das cooperativas de rega previstas na
nlfnea g) do artigo anterior:

a) 0 produto das quotas dos proprietarios e agri-
cultores beneficiarios;

b) 0 produto de multas e indemnizarroes;
c) Quaisquer outros rcndimentos, subsidios ou

emprestimos que lhes sejam atribuidos.

1 - Para a determinac;:ao, em cada ano, do valor
das quotas ter-se-a em considel'ac;:ao a estimativa das
despesas a realizar pela junta com a obra, 0 quanti-
tativo das receitas previsiveis e a extensao da area
beneficiada, obtendo-se assim 0 eneargo da obra por
hectare, ascI' repartido pelos agricultores beneficiarios
de acordo com a area que cada urn possui.

2 - As quotas serao mensais e determinadas se-
gundo a seguinte f6rmula:

NxPQ=_._.
12

Q =Quota mensaI.
N =Numero de hectares do agricultor beneficiario.
P =Eneargo da obra por hectare no ano a que res-

peita.

As quotas poderao ser fixadas em base diferente do
l'eferido no artigo precedente, se tal for decidido pela
assernbleia de agricultores e previsto no regulamento
respectivo ou em assembleia geral das eooperativas
de rega,

I - As reclamat;6es sobre 0 valor das quotas serao
resolvidas pela junta no prazo de 60 dias.

2 - As reclamat;oes sobre 0 valor das quotas nao
terao efeito suspensivo; sendo obtido provimento, far-
-se-a, nas quotas seguintes, a deduc;:aodo valor eobrado
em excesso.

3 - No caso de nao provimento, havera lugar ao
pagamento das despesas a que a reclamac;:ao liver
dado luger.

1 - As receitas serao depositadas em qualquer ins-
tituic;:ao de credito a ordem da junta de agricultores
ou da cooperativa.

2 - Os levantamentos e os pagamentos serao efee-
tuados por rneio de cheque, assinado por 2 vogais
da junta e, no easo da cooperativa, a quem competir
a sua representa~iio.

Artigo 13.0

(O~nto)

No oryarnento das receitas e despesas nao podem ser
previstas despesas correntes sem que se assegure a
sua cobertura pelo produto das quotas, salvo na me-
dida em que, a data da aprovayao do oryamento, se
encontrem definidos subsidios disponiveis no periodo
em que ele se destina a vigorar e expressamente des-
tinados a cobrir despesas daquela natureza.

1 - A junta de agricultores e composta por 3 a '5
vogais, cujo mandato sera por 1 ano, renovavel.

2 - 0 exercicio das funyOes e gratuito.

1 - A junta de agricultores reune uma vez por mes
em sessao ordinaria e extraordinariamente sempre que
mais de metade dos vogais 0 entendam, s6 podendo
deliberar quando estiver presente a maioria dos seus
membros, ficando urn dos vogais encarregado do ex-
pediente corrente no intervalo entre as reunifies.

2 - As reunioes sao em dia certo de cada mes
marcado no comec;:odo ana; as reunioes extraordina-
rias deverao ser convocadas com a minimo de 3 dias
de antecedencia e com a menyao dos assuntos aver-
sar.

3 - As deliberac;oes serao tomadas por maioria de
votos.

Os vogais da junta de agricultores respondem soli-
dariamente perante os proprietarios pel06 actos prati-
cados contra 0 disposto neste Regulamellto e na lei
geral, salvo sc nao tivercm tornado parte nas respec-
tivas delibcrayoes au tiverem emitido expressamenle
voto contrario.



o ana social das juntas de agricultores corresponde
ao ana civil, excepto durante 0 1.0 exercicio, que
compreendera 0 tempo decorrido entre a data da
constituic;ao da junta e 31 de Dezembro do ana se-
guinte.

Artigo 18.0

(F8S8 de tran8l~)

Ate ao inicio da execUl;:ao das estruturas criadas
por cste Regulamento, as obras continuarao a ser ge-
ridas pelas associa¢es de regantes e beneficiarios ou
pelas associa96es de proprietarios, que se regerlio pe-
las nonnas actualmente aplicaveis.

Diogo Phlto de Freitas do Amaral- Basilio Adolfo
Mendon("a Horta da Franca.

Promulgado em 2 de Novembro de 1982.

Publique-se.

o Presidentc da Republica. ANT6NIO RAMALHO
EANES.

MINISTI:RIO OA INDOSTR1A, ENERGIA
E EXPORTACAO

SECRETARIA DE ESrADD DA ENERGIA

Direc<;:ao-GeraJ da Oualidade

Portaria n.O 1037/82
de 12 de Novembro

Manda 0 Govemo da Republica Portuguesa, pelo
Secretario de Estado da Energia, nos termos do n.O 2
do artigo 4." do Decreta-Lei n.O 38801, de 25 de
Junho de 1952, introduzido pelo artigo unico do De-
creto-Lei n.O t 17/75, de 8 de Mar~o, aprovar a norma
portuguesa NP-1995 (1982) - Microbiologia alimen-
tar. Regras gerais para contagem de microrganismos
a 30°C.

Secretaria de Estado da Energia, 25 de Outubro
de 1982. - 0 Secretario de Estado da Energia, loao
NUllO HOl/lain de Carvalho Carreira.

Portaria n.O 1038/82
de 12 de Novembro

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo
Secretario de Estado da Energia, nos termos do n.O2
do artigo 4.0 do Decreto-Lei n.O 38801, de 25 de
Junho de 1952, introduzido pelo artigo unico do De-
creto-Lei n.O 117/75, de 8 de Mar~o, aprovar a norma
portuguesa NP-t987 (1982) - Carnes, derivados e
produtos cameos. Determinac;ao do tear de L-hidroxi-
prolina. Metodo de referencia.

Secretaria de Estado da Energia, 25 de Outubro
de 1982. - 0 Secretiirio de Estado da Energia, louD
Nuno Boulain de Carvalho Carreira.

MI'NISTI:RIO O,A CULTURA E COORDENACAO
CIENTfFICA

Decreto-Lei n.O 447/82
de 12 de Novembro

Considerando que as funyOes exercidas pelos guar-
das dos museus diferem, no seu conteudo, das desen-
volvidas pela generalidade dos guardas que exercem a
sua actividade noutros departamentos do Estado;

Considerando que durante as horas em que os
museus estao abertos ao publico aquele pessoal
acompanha, na maioria das vezes, os rcspectivos visi-
tantes;

Considerando, assim, a necessidade de 0 referido pes-
soal se encontrar, tanto quanto possive1, devidamente
uniformizado e que 0 respectivo vestmirio seja confec-
cionado com tecido de boa qualidade e bem executado:

Nestes termos:
o Govemo decreta, nos termos da aHnea a) do n.O 1

do artigo 201.0 da Constituiyao, 0 seguinte:
Artigo unico. 0 artigo 11.0 do Regulamento de Far-

damentos e Outros Artigos de Vestmirio, Resguardos
e Cal9ado. Destinados ao Pessoal Civil dos Servi90s
do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 45678, de 25
de Abril de 1964, com a redacyao dada pelo artigo 1.0
do Decreta-Lei n.O707/73, de 29 de Dezembro, apli-
ca-se, igualmente, ao pessoal auxiliar dos museus
dependentes do Ministerio da Cultura e Coordenac;ao
Cientifica.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de
23 de Setembro de 1982. - Francisco Jose Pereira
Pinto Balsemiio.

Promulgado em 30 de Outubro de 1982.
Publique-se.
o Presidente da Republica, ANT6NIO RAMALHO

EANES.


