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MINISTERIO DAS COMUNICACOES E TRANSPORTES

 

Portaria n.° 18/75

de 24 de Julho

Tendo a firma Termimal de Armazenagens, S.A. R.L.,
solicitado a concessao de trés postos emissores-receptores
portateis na Matola, destinados exclusivamente a corres-
ponder-se entre si a fim de prestarem apoio as operac6es
de carga e descarga de navios e vagoes dos Caminhos de
Ferro de Mocambique;
Ouvida a Direccao dos Servicos de Correios e Teleco-

municacoes:
Considerando o disposto no artigo 48.° do Decreto

n.° 492/73, de 4 de Outubro;
Nos termos da alinea a) do n.° 5 do Acordo de Lusaka:
QO Ministro das Comunicacées e Transportes manda:

1.°—1. A firma Terminal de Armazenagens, S. A. R.L.,
tica autorizada a utilizar trés postos emissores-receptores
portateis na Matola, destinados exclusivamente a corres-
ponder-se entre si a fim de prestarem apoio 4s operacdes
de carga e descarga de navios e vagdes dos Caminhos de
Ferro de Mocambique.

2. A concessao sera tmediatamente dada por finda logo
que o seu trafego possa ser encaminhado pelas redes de
telecomunicacdes do Estado.
2.°—1. A concessionéria s6 poderd usar a concessdo

nas comunicagoes de caracter utilitario e de interesse para
a seguranca da actividade a que legitimamente se dedique,
sendo-lhe vedado permitir que outrem se utilize das suas
instalacoes quando esta utilizacdo represente desvio do tré-
[ego das redes de telecomunicacdes do Estado.

2. A concessionaria obriga-se, porém, a permitir a utili-
zacao das suas instalacOes para a transmisséo de mensagens
Oficiais ou de servico das autoridades e funciondrios que

 

tém igual direito nas redes do Estado e nos Innites tess
direito.
3.°— 1. O Governo reserva-se o direito de mandar sus-

pender a exploracao, ou de mandar modificar as instala-
codes, ou ainda de dar por finda a concessao, sempre que
o entender necessdrio, bem como o de adoptar outras
providéncias que os interesses do Estado exijam, sem que
a concessiondria tenha direito a qualquer indemnizacao.

2. A concessiondria desmontard 4 sua custa as instala-~
¢des autorizadas quando cessar a exploracao. Nao o fa-
zendo, o respectivo material sera apreendido e ficara per-
tenca do Estado.
4°—1. A concessiondria usara linguagem clara nas co-

municacdes transmitidas pelas suas instalagoes de teleco-
municacOes e empregard os sinais usados nas redes e
servicos do Estado, ou outros que forem aprovados pelo
Governo, e observard todas as convenc¢oes, leis e regula-
mentos aplicaveis 4 técnica e exploracao de tipo de tele-
comunicacoes objecto desta concessZo

2. O disposto em 1 deste nGmero implica a obrigacao
de a concessionaria, por si e pelos seus agentes, guardar
sigilo das comunicacdes estranhas a sua actividade, as
quais lhe é vedado captar. No caso de captacao involun-
taria dessas comunicacdes, é-lhe interdito reproduzi-las,
utiliza-las e, até, revelar a sua existéncia.

3. A concessionaria obriga-se a demitir do seu servico
os empregados que violarem o sigilo das correspondéncias
mencionadas no numero anterior e a punir disciplinarmente
OS que tiverem cometido quaisquer outras faltas em rela-
cao a essas correspondéncias, quando para qualquer des-
tes fins for intimada

5.° A concessionaéria é obrigada a franquear as instala-
cOes e tudo quanto se relacione com a sua exploracao aos
agentes da fiscalizacio do Estado, exercida pelos Servicos
de Correios e Telecomunicacoes.

6.° Quaisquer alteracdes nas caracteristicas técnicas do
material a utilizar pela concessionéria ficam sujeitas a
aprovacao prévia dos Servicos de Correios e Telecomuni-
cacoes.

7.0 A concessionaria tera um periodo de seis meses para
iniciar o funcionamento dos postos emissores-receptores,
sob pena de, ao fim desse tempo, a autorizacdo deixar de
ter validade.

8.° A concessionéria pagara por cada um destes postos
a taxa anual de 850$

Ministério das Comunicagdes e Transportes, 21 de Ju-
nho de 1975.—-O Ministro das Comunica¢des e Trans-

portes, Eugénio Baptista de Figueiredo Picolo.
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