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CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto-Lei n.° 7/75 

de 21 de Agosto 

Havendo necessidade de estabelecer um procedimento 
legal mais eficaz para se introduzirem alteragGes nos qua- 
dros dos servicos do Estado, bem como para permitir a 
nomeacao de individuos a quem se reconhecam idoneidade 
e aptiddes para o exercicio das funcoes; 

Nestes termos, e ao abrigo do disposto na alinea c) do 
artigo 54.° da Constituicao, o Conselho de Ministros de- 
creta: 

Artigo 1.°— 1. E da competémcia dos Ministros fixar a 
composicao dos quadros do pessoal, definindo formas de 
recrutamento e de provitaento e categorias. 

2. A competéncia referida no numero aNweggr sgzg-exer- 
‘ida através de portarias assinadas pelo Ministro respectivo, 
xem como pelos Ministros das Financgas e de Estado na 
Presidéncia. 

Art. 2.° Sempre que conveniente, serao nomeados pelo 
Ministro responsavel para os diversos cargos dos servi¢os 
e organismos dependentes do Ministério respectivo indivi- 
duos a quem se reconhecam qualidades, quer de miulitancia 
politica quer de capacidade de trabalho, independentemente 
das condicées de admissaéo estabelecidas nos diplomas le- 
gals em vigor. 

Art. 3° As nomeacgoes dos funcionarios ao abrigo do 
artigo anterior nao carecem de visto do Tribunal Adminis- 
trativo, mas devem ser por este anotadas. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptblica, SAmMoRA Morsks MACHEL. 

an a 

MINISTERIO DO INTERIOR 

Portaria n.° 32/75 

de 21 de Agosto 

Determinando o n.° 1 do artigo 2.° do Diploma Legis- 
lativo n.° 131/72, de 2 de Dezembro, que a receita prove- 
niente das percentagens adicionais fixadas no artigo 1.° 
do mesmo diploma sera repartida por todos os corpos 
administrativos do Estado, nos termos a definir anualmente 
em portaria; 

Existindo um saldo resultante da distribuicdo feita pela 
Portaria n.° 331/75, de 12 de Junho: 

Sob proposta do Gabinete de Estudos do Ministério do 
Interior; 

© Ministro do Interior determina: 

E repartido pelos corpos administrativos o saldo resul- 
tante da distribuicéo feita pela Portaria n.° 331/75, refe- 
rente a receita das percentagens adicionais a que se refere 
on. 1 do artigo 1.° do Diploma Legislativo n.° 131/72, 
de 2 de Dezembro, calculada sobre as colectas dos impos- 
tos directos gerais do Estado, sobre que recaem, previstas 
na tabela de receita do orcamento geral para o ano econ6- 
mico de 1975: 

Provincia do Maputo 

Camara Municipal da Manhica 100 000$00 
Camara Municipal da Matola 250 000$00 
Camara Municipal da Moamba 100 000500 
Camara Municipal de Magude . 100 000$00 
Camara Municipal do Maputo 100 000$00 
Camara Municipal de Marracuene 100 000500 
Camara Municipal da Namaacha. 250 000300 1 Q00 000SOD 
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Provincia de Gaza 

Camara Municipal de Gaza .. 108 000$00 
Camara Municipal do Bilene . 160 000$00 
Camara Municipal do Chibuto ... . 100 000$00 
Camara Municipal do Limpopo . 100 000500 
Camara Municipal dos Muchopes 100 000$00 
Camara Municipal do Canicado 100 000$00 
Camara Municipal da Malvérnia 100 GO0OSO00 
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Provincia de Inhambane 

Municipal de Inhambane 100 000$00 
Municipal da Maxixe 100 O0C$O0 
Municipal de Homoine 100 000$00 
Municipal de Inharrime 100 000$00 
Municipal de Massinga 100 000300 
Municipal] de Morrumbene 100 000300 
Municipal de Vilanculos 100 000$00 
Municipal de Zavala 100 000$00 

    

Provincia de Sofala 

Municipal da Beira . 1 750 000$00 
Municipal do Bazi .. . 100 000$00 
Municipal de Cheringoma 100 000300 
Municipal do Dondo 100 000300 
Municipal de Caia ... 100 000500 
Municipal de Marromeu 100 000$00 

  

Provincia de Manica 

Municipal do Chimoio. 250 000300 
Municipal do Barué. . 100 000S00 
Municipal de Manica 100 000300 

  

Provincia de Tete 

Municipal de Tete ....... 1 000 000$00 
Municipal da Angénia. 200 000$00 
Municipal da Macanga 200 O00S00 
Municipal de Moatize 200 00000 
Municipal de Mutarara 200 000500 

  

Provincia da Zambézia 

Municipal de Quelimane 400 000900 
Municipal do Chinde 100 000$00 
Municipal do Gurueé. 100 GOOSO00 
Municipal de Mocuba . 1000 000500 
Municipal do Alta Molécué 100 000$00 
Municipal da Maganja da 

Lo . 100 000S00 
Municipal de Milange 100 O00$00 
Municipal de Namacurra 100 000300 

  

Provincia de Nampula 

Municipal de Nampula ... 600 000$00 
Municipal de Anténio Enes 290) OOOSOO 
Municipal de Meconta 100 000300 
Municipal de Moma 100 000500 
Municipal de Ribaueée.. . 100 00000 
Municipal de Fernio Ve- 

. 8 Si 250 000300 
Municipal de Mocambique 100 000300 
Municipal de Monapo .. 100 000300 
Municipal do Erati. .... 100 00000 
Municipal do Mossuril. . 100 000S00 

  

Provincia de Cabo Delgado 

Camara Municipal de Pemba ... 700 000$00 
Camara Municipal de Mocimboa 

da Praia .. o ‘a Bs 200 000$00 
Camara Municipal de Montepuez 200 000500 
Camara Municipal do Ibo. ..... 100 000$00 
Camara Municipal de Macomia 200 000$00 

ml.   

700 000$00 

800 000300 

2 290 O00$00 

450 000300 

} 800 000500 

2 D00 000300 

1 800 000500 

1 400 000300 

SERIE — NUMERO 2. 
Bar oar g a   

Provincia de Niassa 

  

  

Camara Municipal de Lichinga . 606 000500 
. Camara Munieipal de Amaramba 100 0O0S00 700 ODOFOL 

Soma £3 000 COOSH 

We on Ministério do Interior, 18 de Agosto de 1975. —-O Mi 
nistro do Interior, Armando Emilio Guebuza. 

anes 

MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA 

  

Portaria n.° 33/75 

de 21 de Agosto 

Considerando que os objectivos e as normas estatutarias 
da chamada «Sociedade de Estudos de Mocambique» sé 
nao conciliam com a independéncia do Pais, nem tat 
objectivos poderao ser atingidos fora das estruturas gover 
namentais e, designadamente, das estruturas do Ministérie 
da Educacao e Cultura: 

© Ministro da Educacao e Cultura manda: 

l.° E retirada a autorizacio que fora concedida a Socied 
dade de Estudos de Mocambique para exercer a sua acti- 
vidade : 

2.° O patrimonio e valores pertencentes a Sociedade de 
Estudos de Mocambique revertem para o Estado. 

3.° A utilizacéo e administracao do imével e bens méveik 
existentes na sede da agremiacao ora extinta serao deter- 
minadas por despacho, 

4.° Esta portaria entra imediatamente em vigor. : 

Ministério da Educacéo e Cultura, 19 de Agosto & 
1975.—O Ministro da Educacao e Cultura, Graca Sim- 
bine. 

  a 

MINISTERIO DAS FINANCAS 

  

Portaria n.° 34/75 

de 21 de Agosto 

  

1. Tornando-se necessario iniciar a preparacao do Orca 
mento Geral do Estado para 1976, fixa-se até 15 de Se- 
tembro o prazo para serem remetidas a Direccao dos Ser- 
vicos de Finangas todas as propostas e demais element@s 
indispensaveis a sua elaboracao. 

f 

2. Tratando-se do primeiro orcamento a ser claborads 
depois da proclamacado da Republica Popular de Mocam- 
bique, procurar-se-4 introduzir desde j4 uma nova arru- 
macao das receitas e despesas orcamentais com vista @ 
possibilitar uma leitura facil do documento, embora man- 
tendo a classificacao administrativa actualmente em vigor. 
© Orcamento Geral do Estado aprovado para o corrente 
ano deverd ser considerado como documento base, devends 
assim ser remetidas apenas (e sO apenas) as propostas que 
implicarem alteracdes nas respectivas tabelas de despese. 

3. Tendo em atencao as dificuldades financeiras do Be 
tado, ditadas nio s6 pela pesada heranca do regime cok 
nial-fascista com um vultoso défice nas contas do Estado, 
como também pelo facto de nao ser possivel proceder & 
imediato 4 arrecadacio de novas receitas —as que for@iis 
entretanto criadas s6 poderao, em principio, comeg¢ar a inte 
colectadas em 1977—-devem as propostas a apresengay 
pelos diversos Servicos reduzir-se ao estritamente necesgihe
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10 © ser parcimoniosamente calculadas. A eventual apre- 
sentacgao de programas de acc&o envolvendo encargos ele- 
vados em relagio a 1975 criard necessariamente, e em 
ermos de preparacao do plano e do Orcamento Geral do 
Estado para 1976, dificuldades na escolha de critérios de 
rateio das verbas disponiveis. 

4. Nomeadamente, dever-se-4 sempre verificar previa- 
mente se os objectivos que se pretendem atingir nao sio 
assegurados por verbas ja consignadas no orcamento em 
vigor, bem como preceder quaisquer propostas de altera- 
coes dos quadros de pessoal actualmente existentes do 
conveniente levantamento das necessidades, tendo em aten- 
cao o grau de utilizacao efectiva dos mesmos quadros. 

5. Finalmente, alertam-se todos os responsdveis dos di- 
ferentes Servigos para a necessidade de se cumprir 0 prazo 
fixado na presente portaria e acolher as recomendacdes 
nela contidas, pois sO assim se podera proceder 4 prepa- 
racao em tempo oportuno do orcamento e dar satisfacao 
adequada as SolicitacOes apresentadas. 

Nestes termos, para cumprimento do disposto na _ali- 
a) do artigo 54.° da Constituicao; 

Jsando da faculdade conferida pelo n.° 1 do artigo 29.° 
do Decreto n° 1/75, de 27 de Julho, o Ministro das Fi- 
nan¢gas determina: 

1°—I. Até 15 de Setembro devem os servicos pt- 
blicos enviar a Direccio dos Servicos de Financas as pro- 
postas necessarias a elaboragcao do Orcamento Geral para 
1976, que importem alteracoes nas tabelas de despesa do 
orcamento em vigor. 

2. AS propostas que derem entrada na referida Direc- 
¢ao para além do prazo fixado no nimero anterior, s6 em 
casos excepcionais, devidamente justificados, poderao ser 
atendidas. 

2.°— 1. As propostas referidas no numero anterior de- 
verao ser devidamente justificadas e submetidas, pelos ser- 
vicos proponentes, a prévia aprovacao dos respectivos Mi- 
nistérios. 

2. Quando as propostas respeitem a modificagao dos 
quadros de pessoal serao instruidas com mapas de que 
constem: 

a) Constituicao do quadro a data da proposta e res- 
pectivos encargos; 

oe Sil teste 

5) Modificagoes apresentadas e correspondentes en- 
cargos; 

c) Justificagao pormenorizada da proposta. 

3.° As verbas destinadas a despesas de aquisicoes de uti- 
lizagao permanente, conservacao e aproveitamento, mate- 
rial de consumo corrente e higiene, saide e conforto, deve- 
rao, nNOS casos em que se requeiram alteracoes em relacao 
ao orcamento para 1975, ser parcimoniosamente calcula- 
das e propostas pelas importancias absolutamente tndis- 
pensaveis. 

4° No prazo referido no n° 1.° deverao, igualmente, 
todos os servicos publicos remeter 4 Direccao dos Servicos 
de Financas relacdo actualizada dos funcionarios que tém 
direito a gratificagao de diuturnidade, bem como daqueles 
que a adquiram no decurso do pr6éximo ano. 

5.° Os Servigos em que existam funcionarios cujos venci- 
mentos sejam em funcao do seu tempo de servico, conforme 
tenham vinte, dez ou menos anos de servico, enviarao a 
Direcca4o dos Servicos de Financas, no prazo referido no 
n.° 1.°, relacfo nominal e discriminada das alteracgoes de 
grupos a considerar no orgcamento para 1976. 

6.° Com vista a facilitar a organizacao do projecto do 
Orcamento Geral para o ano econémico de 1976, deverao 
todos os servicos publicos prestar a Direccaéo dos Servicos 
de Financas as informacGes e esclarecimentos que por esta 
Ihes forem solicitados. 

7.° As dificuldades que se deparem na elaboracao das 
propostas a apresentar e sua instrucéo poderao ser escla- 
recidas junto da Reparticfo de Financgas do respectivo 
Ministério ou, directamente, na Repartic¢ao do Orcamento 
na Direccio dos Servicos de Finangas. 

Ministério das Financas, 19 de Agosto de 1975. 
Ministro das Financas, Salomao Munguambe. 
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Rectificacao 

Foi determinada a seguinte rectificagao ao texto do 
n.° 5 do artigo 13.° do Decreto-Lei n.° 4/75, de 16 de 
Agosto, publicado no Boletim da Republica, 1.° série, 
n.° 23, da mesma data: 

Onde se lé: «.. do artigo 584.° do Cédigo de Pro- 
cesso Civil ...», deve ler-se: «. . do artigo 580.° do 

Cédigo de Processo Civil ...». 

Prego — 4$00 
  

IMPRENSA NACIONAL DE MOGAMRIOUE


