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Cria no Ministerio das Obras Publicas, Habitacao e
Transportcs, a Secretaria de Estado dos Transportes
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ARTIQO' 2.°,

Compete. ao Ministro das Obras: Publicae, Habitadio .
e Transportes.ialem da gerencia dos services sob a sua

, .dependencia, a coerdenacao da. Secretaria de Estado
criada pelo presente dip lema, em ordem a harmonica '
realizacao des fins gerais' do Ministerio.

.E criada no Ministeriodas Obras Publicas,Habi
ta~o e Transportes, a Secretaria de Estado dos Trans
portes, gerida por urn Secreta rio .de Estado-

ARTIGO 1."

Ao abrigo da alinea a) do artigo 38,0 da Lei Cons
titucional e no usc da faculdade conferida pela ali
nea e) de artigo 32.0 da mesma lei, 0 Consellio da
Revolucao -decreta e eu promulgo 0 seguinte:

Nestes termos:

Tornando-se absolutamente necessaria a cria~e, no
Ministerio das Obras Pnblicas, Habitacao e Transpor
tes, de uma Secretaria de Estado dos Transportes, em
ordem a uma maior eficiencia -,na gestae deste sector
que e de primordial importancia para 0 desenvolvi
mento economico-social do nosso Pais;

Lei n.O 5176
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o Prirnciro Ministro, no excrcicro da Prcsidcncia.
Lovo FORTUNATO FERRFIRA DO NASC1Ml:NTt).

Publiquc-se,

Promulgado em 5 de Abril de 1976.

Visto e aprovado pelo Conselho da Revolucao.

Estc diploma entra imcdiatarncntc em vigor.

ARTI(iO .1.
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Define os poderes que cabem ao inspector-geral e
illspedllr-~eral adjunto da Inspecciio-Geral das

Actividadcs Economicas
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Desde a captura ate a notificacao ao arguido da
acusacao Oil de pedido de instrucao contraditoria pelo

ARTIGO 2.·

As fungoes que a lei atribui ao juiz durante a ins
trucao preparatoria relativamente a Iibertacao ou rna
nutencao da prisao dos arguidos serao desempenhadas
pelo inspector-geral e inspector-geral adjunto da Ins
peccao-Geral das Actividades Economicas.

ARTIGO 1.°

Ao abrigo da altnea a) do artigo 38.0 cia Lei Cons
titucional e no usa cia faculdade conferida pela ali
nea e) do artigo 32.0 da mesma lei. 0, Conselho da
Revolucao decreta e eu promulgo 0 seguinte:

Cabendo a Inspeccao-Geral das Actividades Econo
micas exercer as Iuncoes de Policia J udiciaria relati
vamente aos mesmos crimes:

Havendo necessidade de definir os poderes que ca
bern ao inspector-geral e inspector geral-adjunto da
Inspeccao-Geral das Actividades Economicas, doran
do-se esses responsaveis de poderes consentaneos com
.urna maier eficacia relativamente a instrucao prepara-
toria por crimes anti-economicos ou contra a saude
publica;

Lei w.o 6/16
de 5 de Abril
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o Primciro Ministro, no exercicio da Presldencia.
Loro FOTUNATO FERREIRA Do NASCIMENTO.

Publique-se.

Visto e aprovado peJo Conselho da Revolueao.

Promulgado em 5 de Abril de 1976.

Ministerio Publico, 0 prazo de prisao sem culpa for
mada nao pode exceder quarenta e cinco dias.

ARQUIV
O L

. L
ARA



ARQUIV
O L

. L
ARA


	LL-2437-Conselho da revolucao  5-6-7-76001.pdf
	LL-2437-Conselho da revolucao  5-6-7-76002.pdf
	LL-2437-Conselho da revolucao  5-6-7-76003.pdf
	LL-2437-Conselho da revolucao  5-6-7-76004.pdf
	LL-2437-Conselho da revolucao  5-6-7-76005.pdf
	LL-2437-Conselho da revolucao  5-6-7-76006.pdf
	LL-2437-Conselho da revolucao  5-6-7-76007.pdf
	LL-2437-Conselho da revolucao  5-6-7-76008.pdf
	LL-2437-Conselho da revolucao  5-6-7-76009.pdf

