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SUMARIO 

Ministério da Saude: 

Despachos: 

Nomeia uma comissio administrativa para administrar o Hos- 
pital de S José e fazer a respectiva gestéo financeira. 

Determina que todas as empresas comerciais, industrials e agri- 
colas e institui¢d6es privadas de caracter lucrativo ou de be- 
nemeréncia fornecam ao Ministério da Safide as informacées 
constantes do presente despacho. 

Determina que sejam encerradas trés clinicas e€ nomeia uma 
comissao liquidataria. 

Determina que as clinicas e hospitais nacionalizados passem 
a ser abastecidos em medicamentos, apdsitos e reagentes de 
laboraténo pelo depdsito central de medicamentos ou pelos 
depésitos provinciais. 
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MINISTERIO DA SAUDE 

Gabinete do Ministro 

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 nacionali- 
zados; 

Determino: 

1 —E nomeada provisoriamente uma comissio adminis- 
trativa para administrar o Hospital de S. José e fazer a 
respectiva gestao financeira. 
2— Esta comissao administrativa é assim constituida: 

Pascoal Mocumbi (presidente). 
Ameloth Fernandes. 
Estrela Polonia. 
Bernardo Titosse Mutanga. 
Jaime Vasco Moiane. 

3 — Este despacho entra imediatamente em vigor. 

Ministério da Satde, 26 de Julho de 1975.— O Muinistro 
da Saude, Héider Fernando Brigido Martins. 

rere IER ancrres coe, 

Despacho 

Tendo em conta a nacionalizacao dos consultorios e cli- 
nicas privados proclamada em 24 de Julho de 1975; 

Tendo em vista a necessidade de tomar medidas urgentes 
para assegurar a assist@ncia médica, no local de trabalho, 
ao maior nimero possivel de cidadaos; 

  

Determino: 

Que todas as empresas comerciais, théustiaie® agticolas 
e instituigdes privadas de cardcter lucrativo ov de beneme- 
réncia forne¢am ao Ministério da Satide, o mais rapida- 
mente possivel, as seguintes informacoes: 

1) Indicagao sobre a natureza e extensao dos servicos 
que vinham sendo prestados aos seus empregados: 

2) Lista detalhada do pessoal de satide que emprega- 
vam; 

3) Indicacgaéo sobre se os servicos prestados se destina- 
vam unicamente a trabalhadores ou também as 
familias; 

4) Numero aproximado de trabalhadores e outras pes- 
soas servidas; 

5) Informacgoes sobre as infra-estruturas sanitarias que 
possuem (instalacoes, equipamento, etc.); 

6) Indicacao detalhada das somas despendidas em 1973, 
1974 e nos primeiros seis meses de 1975 em ma- 
téria de saude e em operacoes funerarias. 

De todas as indicagdes acima mencionadas deve ser feito 
um relatorio separado por cada provincia onde a respectiva 
empresa exerce as suas actividades, sendo enviados, sepa- 
radamente uns dos outros, ao Gabinete do Miuinistro da 
Saude, devendo uma cdépia ser enviada ao médico-chefe 
provincial respectivo. 

Ministério da Satide, 28 de Julho de 1975.—_O Ministro 

da Satie, Hélder Fernando Brigido Martins. 
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Despacho 

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

Tendo em vista que nao interessa de momento manter 
em funcionamento algumas instituig¢Oes que foram concebi- 
das num espirito elitista de prestagao de servicos médicos 
de luxo a grupos privilegiados; 

Determino: 

1 — Até que seja concluido um estudo sobre a sua futura 
utilizacado, séo encerradas as seguintes unidades: 

Clinica da Maxaquene. 
Clinica de Lourenco Marques. 
Clinica de Santa Isabel. 

2— FE nomeada a seguinte comissao liquidataria: 

Estrela Poldénia. 

Dirce Picolo e Costa. . 

Maria Lisete de Almeida Alves da Costa Pereira Bran- 

dao.
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3— Esta comissao tem poderes para realizar todas as 
operacdes relativas ao encerramento e liquidacdo das cl- 
tadas clinicas, inclusive proceder a todas as operacdes ban- 
carias que forem julgadas necessarias. 

Ministério da Satide, 29 de Julho de 1975.-—— O Ministro 
da Satide, Hélder Fernando Brigido Martins. 
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Despacho 

Tendo em conta a nacionalizacado das clinicas e hospitais 
privados proclamada em 24 de Julho de 1975, torna-se 
necessdério prover ao abastecimento desses hospitais. 
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Nesta conformidade, determino: 

1 — As clinicas e hospitais agora nacionalizados passam. 
a ser abastecidos em medicamentos, apdsitos e reagentes 
de laboratério pelo depdésito central de medicamentos ou 
pelos depdésitos provinciais. 

2-——As requisi¢Oes, que obrigatoriamente serao feitas 
segundo formulario oficial, devem ser visadas pelo médico- 
-chefe provincial respectivo. 
3— Estas requisicdes far-se-Ao dentro dos limites do 

orcamento atribuido a cada provincia, sendo o médico- 
-chefe provincial responsavel pela supervisao. 

Ministério da Satide, 30 de Julho de 1975.—-O Ministro 

da Satde, Hélder Fernando Brigido Martins. 
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