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MINISTERIO DA SAGDE 
a 

Despacho 

Urge definir as competéncias das diferentes categorias 
de pessoal de satide, para que se evite a utilizacio de pes- 
soal fora do ambito para que foi preparado. 

E particularmente urgente definir as competéncias dos 
tecnicos de saude publica pois trata-se de uma categoria 
nova em Mocambique mas destinada a ter um papel im- 
portante dentro das novas perspectivas de orientacao deste 
Ministério., 

Assim, torna-se necessdrio definir desde j4 as suas ta- 
refas, mesmo antes de uma definicZo geral para o conjunto 
das diferentes categorias de pessoal de satde. 

Nesta conformidade, determino: 

1—-Compete aos técnicos de satde publica exercer a 
sua actividade ao nivel provincial, onde ficam como cola- 
boradores directos dos médicos-chefes provinciais para 
todas as tarefas do dominio da medicina preventiva. 
2—QOs técnicos de satide publica recebem, através do 

médico-chefe provincial, instrucdes vindas da Direccio 
Nacional de Medicina Preventiva e sio responsaveis pcla 
sua execucao ao nivel provincial. 
3—Qs técnicos de satide publica dirigem, orientam e 

controlam as actividades dos agentes sanitdrios da sua pro- 
vincia, ficando estes contudo disciplinar e administrativa- 
Mente subordinados ao responsavel da unidade sanitdria 
Onde se encontrem afectados. 

4-— Nas provincias onde exista mais do que um técnico 
de satide publica o médico-chefe provincial determinaré 
a sua relagcao hierarquica ou distribuira a cada uma delas 
uma Zona especial de influéncia. 
_3—No quadro de actuacio previsto nos nimeros ante- 

llores compete em particular aos técnicos de satide publica: 

a) Elaboracgio de programas de educacio sanitdria a 
serem realizados ao nivel da provincia pelos 
outros elementos que lIhes estéo tecnicamente 
subordinados, em especial os agentes sanitdrios e 

os promotores de saide da comunidade. Estes 
programas seguirao as linhas de orientacdo di- 
tadas pela Direccao Nacional de Medicina Pre- 
ventiva; 

5) Participagao activa no planeamento, impulsdo As 
medidas de saneamento do meio e supervisao da 
sua execucao, em particular no que se refere: 

— Abastecimento de Agua potdvel: 
— Remogao de dejectos (construcao de latri- 

nas, saneamento rural e urbano): 
—- Destruicao de lixos: 
— Higiene da comunidade e da habitacdo; 
— Poluicao. 

c) Participacao activa, impulsio e supervisdo de todas 
as medidas epidemiolégicas de acordo com as 
normas emanadas da Direccao Nacional de Me- 
dicina Preventiva: 

~—- Aplicagao das medidas de prevencaio das 
doen¢gas transmissiveis, em especial no 
que se refere a vacinac6es, quimtoprofi- 
Jaxia e educacao sanitaria: 

—— Aplicagao das medidas de combate a vec- 
tores; 

—- Colheita de amostras de produtos para ana- 
lises laboratoriais em casos especificos e 
orientagado dos agentes sanitdrios para 
colheita de rotina; 

— Investigagao epidemiol6gica em casos de 
epidemia; isolamento hospitalar do doen- 
te; vigtlancia ou defesa dos comunicantes: 
pesquisa e tratamento dos portadores. 

d) Organizagao das inspeccdes sanitdrias — registo e 
inspeccao sanitaria de todos os estabelecimentos 
(e seus trabalhadores) onde se fabriquem, mani- 
pulem ou vendam produtos alimentares. Verifi- 
cacao de boletins sanitdrios: 

e)} Inspeccao de cemitérios; 
f) Inspeccao de matadouros e mercados: 

g) Fazer cumprir os regulamentos sanitdrios, em par- 
ticular em matéria de guarda de animais. 

6 — Qs técnicos de saude ptblica deverdo integrar e coor- 
denar as suas actividades com os centros de satide e outras 
unidades sanitarias. 

7 — Os técnicos de satide ptiblica devem fazer relatérios 
periddicos da sua actividade, a enviar a Direccdo Provincial 
de Saude da provincia onde estéo colocados, que deles 
dara informacao a Direccao Nacional de Medicina Preven- 
tiva. 

Ministério da Sade, 23 de Julho de 1975. — O Ministro 
da Saude, Hélder Fernando Brigido Martins.
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Despacho 

Tendo em conta a nacionalizacgao das clinicas e hospitais 
privados proclamada em 24 de Julho de 1975: 

Tendo em vista assegurar imediatamente a administracao 
ée a gestao financeira dessas clinicas e hospitais nacionali- 
zados; 

Determino: 

| —-E nomeada provisoriamente uma comissao adminis- 
trativa para administrar o Hospital da Missao Suica e fa- 
zer a respectiva gestéao financeira. 
2— Esta comissio administrativa é assim constituida: 

Helena Teixeira (presidente). 
Dirce Picolo e Costa. 
Nassone Manhica. 
Armindo Chimene. 
André Daniel Coane. 
Tomas Nhancale. 

3 — Este despacho entra imediatamente em vigor. 

Ministério da Satide, 26 de Julho de 1975. — O Ministro 
da Satie, Hélder Fernando Brigido Martins. 
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Despacho 

Tendo em conta a nacionalizacao das clinicas e hospitais 
privados proclamada em 24 de Julho de 1975; 

Tendo em vista assegurar imediatamente a administracao 
e a gestao financeira dessas clinicas e hospitais nacionall- 
Zados: 

Determino: 

] — E nomeada provisoriamente uma comissao adminis- 
trativa para administrar a Clinica Psiquiatra Feminina de 
Benfica e fazer a respectiva gestao financeira. 
2— Esta comissao administrativa € assim constituida: 

Armando Psungo (presidente). 
Maria Lisete Alves da Costa Pereira Brandao. 

Paulina Chiziane. 
Ana Maria Mouzana. 
Alice Pires José. 

3— Este despacho entra imediatamente em vigor. 

Ministério da Satde, 26 de Julho de 1975. — O Ministro 
da Saude, Hélder Fernando Brigido Martins. 
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