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MPRENSA NACIONAL DE MOCAMBIQUE = 2) Outras despesas com o pessoal: 
—_—— a) Subsidio para renda de casa 5 700300 

AVIS OO | 
Despesas com o material 

A matéria a publicar no «Boletim da Republica» deve ser 3) AquisicGes de utilizacio permanente 11 400$00 
emetida em copia devidamente autenticada, uma por cada 4) Despesas de conservacio e aproveitamento 47 500$00 
issunto, donde conste, alem das indicacOes necessarias para 5) Material de consumo corrente 19 400$00 
ssse efeito, o averbamento Seguinte, assinado e autenticado 
’ara publicacao no «Boletim da Reptblica». Soma 180 000300 

cag Décimo retido 20 O000$00 

Totai 200 000300 

SUMARIO 

Ministério da Coordenacao Economica: 

-ortaria n.° 6/75: 

Distribui uma verba inscrita na tabela orcamental de despesa 
ordinaria para o ano economico de 1975 

Ministério da Informacgao: 

2ortaria n.° 7/75: 

Distribui uma verba inscrita na tabela orcamental de despesa 
ordinaria para o ano economico de 1975 
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MINISTERIO DA COORDENACAO ECONOMICA 

SUBSECRETARIA DA AGRICULTURA 
aw 

Portaria n.° 6/75 

de 5 de Julho 

    

ae gee ee 

  

  

Sob proposta da Direccao dos Servicos de Agricultura 
> Florestas; 
Ouvida a Direccao dos Servicos de Financas; 
O Subsecretério da Agricultura manda: 

E distribuida como abaixo se discrimina a seguinte verba 
global da tabela orcamental de despesa ordindria para o 
ano econdmico de 1975: 

Capitulo 7°, artigo 2640 °, n° 6)—— Servicos de Fomento Servicos 
de Agricultura e Florestas' Direccao dos Servicos: Pagamento 
de servicos’ Diversos sérvicos. Despesas com os servicos de 
piscicultura e aquicultura: 

DIRECCAO DOS SERVICOS 

Reparticao de Fomento Aquicola e Apicola 

Despesas com o pessoal: 

1) Remuneracoées certas ao pessoal em exercicio. 

a) Pessoal assalariado: 

Pessoal eventual a admitir conforme 
as necessidades do servi¢o, tendo em 
vista o disposto no artigo 51.° do 
Estatuto do Funcionalismo Ultrama- 

TUTE: cecnrecececscerece meiner asarearenedt¥ASEERE BE TRE 96 000$00 

Subsecretaria da Agricultura, 9 de Abril de 1975. — 
© Subsecretaério da Agricultura, Jorge Mabay Tembe. 
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Portaria n.° 7/75 

de 5 de Julho 

Havendo conveniéncia em distribuir a verba do capi- 
tulo 7.°, artigo 3158°, n° 1), da tabela do orgcamento em 

vigor; 
Sob proposta dos Servicos de Radiodifusao e Cinema 

Fducativo e Informativo; 
Ouvida a Direccao dos Servicos de Finangas; 
Nos termos das alineas a) e e) do n.° 5 do Acordo de 

Lusaka; 
OQ Ministro da Informacao manda: 

E distribuida como abaixo se discrimina a seguinte verba 
slobal da tabela orcamental de despesa ordinaria para o 
ano economico de 1975: 

Capitulo 7°, artigo 3158°, n° 1)——Servigos de Fomento Servicos 
de Radiodifusio e Cinema Educativo e Informativo: Diversos 
encargos Encargos admuinistrativos Despesas com os Servicos 
de Radiodifusio e Cinema Educativo e Informativo, relativas a 
todo o territorio de Mocambique 

Despesas com o pessoal. 

1) Pessoal assalariado a admitir conforme as neces- 
sidades do servico, tendo em vista o disposto 
no artigo 51° do Estatuto do Funcionalismo 

  

Ultramarino 100 900$00 
2) Outras despesas com o pessoal. 

a) Fardamento e calcado do pessoal menor {5 d00$00 

Despesas com o material: 

3) Aquisi¢gé6es de utilizagdo permanente 65 000300 
4) Despesas de conservacio e aproveitamento’ 

a) De semoventes ... 100 000$00 
b) De moveis 20 000300 
c) De maquinas e aparelhos 40 200500 160 200300 

5) Material de consumo corrente 120 000300
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Pagamento de servicos: 

6) Despesas de higiene, safide e conforto: 

a) Aquisicio, conserto e lava- 
gem de roupas....... 

b) Luz, Agua, limpeza e outras 
despesas 

I 500300 

28 S00$00 
  

Diversos encargos 

7) Encargos administrativos: 

a) Subsidio ao Radio Clube 
de Mocambique pelo uso 
de imstalacSes para a 
producaéo e dos emisso- 
res de Lourenco Mar- 
ques e€ regionais 

5) Despesas com a gravacdo 
de programas (paga- 

748 800300 

30 00000 
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mento de colaboracao, 
orquestras, grupos fol- 
cléricos, artistas, mt- 

  

  

  

  

sicos, etc.) .........  - 90 000500 
c) Pagamento a DETA do 

transporte de bobinas 
de fita magnética _ 100 000$O0 938 S00S0s 

Cinema educativo e¢ informativo 

3} Compra de filmes, pagamento de montagens so- 
norizacao e céoplas 11 OOOSOC 

Soma 1 446 OO0SOt 

Décimo cativo 160 O0030t 

Total 1 600 000SO 

Ministério da Informacao, 23 de Junho de 1975. — Pelc 
Ministro da Informacao, José Luis Cabaco. 

Prego — 2$00 
  

IMPRENSA NACIONAL DE MOCAMBIQUE


