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SUMARIO 

Presidéncia da Republica: 

Despacho: 

Determina que as estruturas dos Servicos Regionais de Es- 
tudo e Planeamento do Gabinete do Plano do Zambeze 
transitem do extinto Ministério da Coordenacio Econdémica 
para o Munistério do Desenvolvimento e da Planificacio 
Econémica 

Ministerio do Desenvolvimento e da Planifi- 
cacao Economica’ 

Despacho: 

Nomfia uma comissdo admunistrativa para efeito da transfe- 
réncia das estruturas dos Servicos Regionais de Estudo e 
Pianeamento do Gabinete do Plano do Zambeze para o 
Governo de Mocambique 

  

Ministerio da Coordenacao Econdémica: 

Portaria n.° 10/75: 

Ainbu: ao Hospital Regional de Inhambane um fundo per- 
manhente para Oo ano em curso 
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PRESIDENCIA DA REPOBLICA 

Despacho 

Nos termos do artigo 48.° da Constituicdo da Republica 
ropular de Mocambigue, determino: 

As estruturas dos Servicos Regionais de Estudo e Pla- 
neamento do Gabinete do Plano do Zambeze, referidas e 
contidas no Decreto-Lei n.° 72/75, de 21 de Junho, 
transitam, a partir desta data, do extinto Ministério da 
Coordenagao Econémica para o Ministério do Desenvol- 
vimento e da Planificacdo Econdmica. 

Publique-se. 

2 de Julho de 1975. 

O Presidente da Reptblica, Samora Morstés MACHEL. 

ESSER 

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 
E DA PLANIFICACAO ECONOMICA 

Despacho 

De harmonia com o despacho desta data de S. Ex.* o 
Presidente da Republica, e para execucao do Decreto-Lei 
n.° 72/75, de 21 de Junho, respeitante 4 transferéncia das 
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estruturas dos Servicos Regionais de Estedo ¢ Planea 
mento do Gabinete do Plano do Zambeze para ov SewerTho 
de Mocambique, nomeio, para o efeito, uma comissdo 
administrativa constituida pelas seguintes entidades: 

Joao Ferreira: 
Francisco Ribeiro: 
[lidio Anténio Godinho. 

E conferida a referida comissao competéncia para pra- 
ticar todos os actos e diligéncias indispensaveis 4 execucdo 
do citado decreto-lei, ficando as suas deliberacdes subor- 
dinadas a confirmacao deste Ministério. 

Ministério do Desenvolvimento e da Planificacao Eco- 
nomica, 2 de Julho de 1975.—O Miunistro do Desenvol- 
vimento e da Planificagao Econémica, Marcelino dos 
Santos. 
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MINISTERIO DA COORDENACAO ECONOMICA 
2 tees 

Portaria n.° 10/75 

de 10 de Julho 

Tendo sido exposta pelo Ministério da Satiide e Assuntos 
Sociais a necessidade de, no ano de 1975, ser atribuido ao 
Hospital Regional de Inhambane um fundo permanente 
destinado a ocorrer a aquisicaéo de artigos que, devido a sua 
natureza, sao pagos no acto da compra; 

Ouvida a Direccao dos Servicos de Financas; 
Nos termos da alinea a) do n.° 5 do Acordo de Lusaka: 
QO Ministro da Coordenacio Econémica manda: 

1.°— 1, E concedido ao Hospital Regional de Inham- 
bane um fundo permanente de 15 000$ para, durante o 
ano de 1975, ocorrer a aquisicao de artigos que, devido 
a sua natureza, sao pagos no acto da compra. 

2. E expressamente proibida a realizacdo pelo tundo 
permanente de despesas de natureza diferente das indicadas 
em 1 do n.° 1.°, ficando os membros da comissao admi- 
histrativa que as hajam autorizado responsaveis pelos 
pagamentos a que houver lugar. 

2.°--~1, Para administrar o fundo permanente a que 
se refere o n” 1.° € criada uma comissao administrativa 
composta pelo director do Hospital, por uma médica 
interna e pelo enfermeiro-chefe, servindo o primeiro de 
presidente e o ultimo de secretario. 

2. Os funcionérios referidos no nimero precedente sao 
considerados solidariamente responsaveis pelo fundo per- 
manente e serao substituidos nas suas faltas, auséncias 
Ou impedimentos pelos substitutos legais. 

3. Quando qualquer dos membros da comissao tenha de 
deixar o exercicio das suas funcdes, sera dado balanco
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aos fundos que constituem o fundo permanente, em cujo. 
termo se fara mencao expressa do dinheiro e valores exis- 
tentes. 

3.° A comissio administrativa fica obrigada a enviar 
a Direccao de Financas de Inhambane, até ao ultimo dia 
do més seguinte aquele a que se referirem, os documentos 
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justificativos das despesas pagas, a fim de serem verificados, 
processados e liquidados, por conta da respectiva verba 
or¢amental, a favor da mesma comissao. 

Ministério da Coordenacao Econémica, 19 de Junho de 
1975. -— Pelo Ministro da Coordenacao Econémica, Salo- 
mao Munguambe. 
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