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CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 8/75 
de 26 de Agosto 

Artigo 1.° Em cada um dos Ministérios da Repdblica 
Popular de Mocambique, e na dependéncia directa dos 
respectivos Ministros e Vice-Ministros, sao criados os se- 

guintes orgdaos: Secretariado-Geral, Gabinete do ainistee 
e Gabinete de Estudos. 

Art. 2.°— 1. O Secretariado-Geral do Ministério é diri- 
gido por um secretario-geral nomeado pelo Presidente da 
Republica. 

2. O Secretario-Geral dirige, sob a orientacao do Muinis- 
tro e Vice-Ministro, o funclonamento dos organismos depen- 
dentes do Ministério e tem a competéncia que lhe for 
delegada. 

Art. 3.°— 1. O Gabinete do Ministro é composto de um 
chefe de gabinete, um secretario de relacdes publicas, um 
secretario particular e uma Reparticao de Expediente. 

2. Ao chefe de gabinete compete dirigir os servicos e o 
pessoal da Reparticao de Expediente, assinar a corres- 
pondéncia e, em nome do Ministro ou Vice-Ministro, a 
que estes determinarem. 

3. O secretdrio particular assistira directamente o MI- 
nistro, substituindo o chefe de gabinete nas suas faltas, 
auséncias ou impedimentos e ocupando-se da solugao de 
problemas de que o Ministro o incumba. 

4. O secretario de relacdes publicas organiza as relacoes 
entre o Ministro e o pubblico, estabelece os contactos entre 
o Ministério e os meios de comunicacao e assiste os ViSi- 
tantes a cargo do Muinistério. 

Art. 4.° O pessoal do Gabinete e as respectivas categorias 
sao as que constam do mapa anexo. 

Art. 5.° Os chefes de gabinete, os secretarios de relacoes 
publicas e os secretarios particulares sao nomeados em 
regime de comissao dé servico. 

Art. 6.°—1. O Gabinete de Estudos é um 6rgao de 
investigacdo e apoio ao Gabinete do Ministro e aos servicos 
dependentes, competindo-lhe elaborar estudos, relatérios, 
pareceres, analises sobre o funcionamento dos servicos, 
propostas de reestruturacao ou outros trabalhos que lhe 
forem determinados. 

2.0 pessoal do Gabinete de Estudos é¢ nomeado através 
de recrutamento de funcionarios para servir em comissao 
de servico ou outros individuos contratados para o efeito. 

3. A designacao funcional, categoria dos funcjonarios 
¢ as remuneracdes dos contratados para os Gabinetes de 
Estudo serazo definidos nos despachos de nomeag&o e ins- 
trumentos contratuais. 

4. Os contratos de prestacfio de servico referidos nos 
nuimeros anteriores nado carecem de visto do Tribunal Adm1- 
nistrativo mas serao por ele anotados. 

Art. 7.°— 1. Os grandes sectores da Administragao de- 
pendentes dos diversos Ministérios serao organizados em 
Direccées Nacionais, cabendo a orientagao de cada uma 

delas a um director nacional, coadjuvado por um ou mais 
directores-adjuntos. 

2. O directores nacionais e directores-adjuntos sao no- 
meados em comissao de servico e tém a categoria corres- 
pondente 4 letra D. 

Art. 8.° Onde nado se considere justificada a instituicao 
de Direccdes Nacionais, ficarfio os sectores dependentes
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dos Ministérios organizados em Servicos, dependentes de 
chefes de servico. 

Art. 9.° Todos os lugares anteriormente mencionados 
setfao preenchidos por escolha dos Ministros, nao depen- 
dendo as nomeacdes de visto do Tribunal Administrativo 
que, no entanto, as anotara. 

Art. 10.° Os Servicos de Financas devem abrir os crédi- 
tos necessérios para satisfazer os encargos resultantes da 
execucao do presente diploma. 

Art. 11.° Os encargos com despesas de material, paga- 
mento de servicos e diversos encargos, que nado se mostra- 
em dotados no orcamento do Estado em vigor, constarao 
de propostas a elaborar para o efeito pelos Ministros res- 
pectivos, e ficarao sujeitos a aprovacao do Munistro das 
Financas que autorizara a abertura dos respectivos créditos. 

: Art. 12.°—1. O pessoal dos Gabinetes dos Muinistérios 
do Governo de Transicao podera transitar para idénticas 
situacdes e categorias dos lugares referidos no presente 
diploma. 

2. O pessoal a que se refere o numero anterior que nao 
transitar sera integrado nos quadros dos servicos publicos 
de qualquer Ministério, em categorias tanto quanto possi- 
vel correspondentes. 

3. Enquanto nao se operar a transicao ou integracao 
referidas nos nimeros anteriores, 0 pessoal com exercicio 
efectivo de funcdes mantera a situacao em que se encontrar 
a data da publicacaéo deste diploma. 

4. A transicao ou integracao referida no presente artigo 
efectuar-se-4 por despacho dos respectivos Ministros e 
sera apenas anotada pelo Tribunal Administrativo. 

5. Os lugares e categorias dos Gabinetes dos Muinistros 
referidos no n.° 1 que venham a ter correspondéncia no 
Mapa anexo serao, para todos os efeitos, considerados 
como fazendo automaticamente parte do mesmo mapa. 

Art. 13.° Este decreto entra imediatamente em vigor. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptblica, SAMorA MoIseés MACHEL. 

  

Mapa a que se refere o artigo 4.° do presente diploma 

~ Letra 

1 Chefe de gabinete 
1 Secretario particular. . 
I Secretario de relagées publicas 
1 Chefe de seccio 
1 Primeiro-oficial 
2 secretarios esteno-dactilégrafos 
1 Segundo-oficial 
1 Arquivista 

‘2 Terceiros-oficiais.. 
2 Condutores de automoveis 
3 Escritur4rias-dactilégrafas (a) 
2 Telefonistas... .. 
2, Continuos 
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(a) A primeira nomeacéo poderd ser feita ¢m qualquer das letras 
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Decreto no 9/75 
de 26 de Agosto 

Considerando de toda a conveniéncia alterar a designacgao 
de algumas provincias; 

O Conselho de Ministros, no uso da competéncia que 
lhe é atribuida pela alinea c) do artigo 54.° da Constitui- 
cao, decreta: 

Artigo unico. As provincias de Vila Pery, Beira e Lou- 
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ren¢co Marques passam a designar-se, respectivamente, po 
provincia de Manica, provincia de Sofala e provincia dk 
Maputo. 

Publique-se. 

O Presidente da Republica, Samora Morses MACHEL 

i 

MINISTERIO DA INDOSTRIA E COMERCIO 

Portaria n.° 36/75 

de 26 de Agosto 

Tornando-se necessaric aciualizar o preco de vend: 
de energia eléctrica praticado pela SHER — Sociedad 
Hidroeléctrica do Revuc, S.A. R.L., nos fornecimento: 
em alta tensaéo ao abrigo da sua concessio, como forma de 
restabelecer o equilibrio cco 16mico da exploracgao, condi: 
cao indispensavel para qv. seja assegurada uma be 
qualidade do servico prcsiauo; 

O Ministro da Industria e Comércto manda: 

l.° S€o aprovadas as cond .Oes varifarias a observar pela 
SHER — Sociedade Hidicciecirica do Revue, S.A. R. L., 
nos fornecimentos de energia eléctrica em alta tensao ac 
abrigo da sua concessao, anexas a esta pofrtaria. 

2.° As referidas condicoes tarifarias entrarao em vigol 
nc primeiro dia do més seguinte ao da sua publicagao no 
Boletim da Republica. 

3.° Ficam revogadas as Portartas n.°* 16780, de 26 de 
Julho de 1958, 36/70, de 16 de Janciro, e 97/72, de 4 de 
Marco. 

Muinistério da Industria e Comércio, 20 de Agosto de 
1975.—O Miunistro da Industria e Comércio, Mario da 
Graca Machungo. 

Condicées tarifarias a observar pela SHER — Socie- 
dade Hidroeléctrica do Revue, S. A. R. L, nos fornt 

cimentos de energia eléctrica em alta tensao acu 
abrigo da sua concessao. 

A) Fornecimento aos corpos administrativos 
: redistribuidores de energia 

ou aos seus eventuais concessionarios 

Os precos de venda de energia serio estabelecidos em 
funcao do valor da poténcia de ponta tomada por cada 

consumidor e da respectiva utilizacao, pela aplicagao de 

uma formula do tipo: 

F=aP+ bW 

onde: 

F —éo valor da factura mensal em escudos; 

P—é o valor da ponta a facturar, em kilowatts, tal 

como se define no § 2,° do artigo 22.° e no 
artigo 27.° das Condicdes Gerais de Venda de 
Energia em Alta Tenséo, aprovadas pela Por- 
taria n° 16027, de 21 de Abmil de 1962; 

W—éo consumo mensal, em kilowatts; 

a—é a taxa de poténcia, determinada, para cada 

caso, pela média ponderada das taxas corres- 

pondentes aos diferentes escaloes de potencia
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compreendidos no valor da ponta a facturar, 
indicadas no quadro seguinte: 

  

  

Escalées de poténcia Taxa mensal 

Kilowatts do escalao 

P< 50 8OS00 

50 < P< 150 76$00 
150 << P < 500 72$00 

500 < P < 2000 69$00 
2000 < P < 6000 66500 

6000 < P < 20000 63$00 

P > 20000 60$00   

  

6—é a taxa de energia, variavel com o valor da 
ponta a facturar, com os valores indicados no 
quadro seguinte: 

  

  
  

  

Ponta a facturar 
_ Taxa de 

Kulowatts eee 

P < 50 $57 
50 << P < 150 $35 

130 <0 P < 500 $53 
SOD <<. P < 2000 $31 

2000 < P < 6000 $49 
6000 << P «= 20000 $47 

P > 20000 $45 

B) Fornecimento aos restantes consumidores 

1.° farifa geral.—-Os precos de venda de energia serao 
estabelecidos por escaldes de consumo, definiaos em funcao 
de valor da ponta a facturar (definida como atrés) e da 
respectiva utilizacao, tendo os precos unitérios em cada 
escalao os valores a seguir indicados 

  

Ltihzagao mensal da ponta e€ preca 
do kilowatt-hora nos diferentes escalées 

Valor da ponta a facturar 
  

  
  

  

  

        

— AS AS AS 
Kulowatts primeiras sessenta noventa As 

trinta  oras horas Testantes 
horas sezuintes | seguintes horas 

nas ; 

P< 40 1$60 i$15 $86 $65 
50 << P < 150 1$5$ 1$07 $78 $60 

130 < P < 500 1$50 $99 $72 $57 
500 < P < 2000 1$45 $91 $67 $54 

2000 < P < 6000 1340 $84. $62 $31 
6000 < P < 20000 1$35 $77 $457 $48 

P > 20000 1$30 $70 | $52 $45 

  

\. 

2.° Tarifa para usos agricolas. —Os precos serao iguais 

aos da tarifa geral com o desconto de 10%. Os escaloes 
correspondentes aos diferentes precos serao anuais e terao 
os valores seguintes: 

i.° escalao: as primeiras 180 horas de utilizacdo da 
ponta a facturar. 

2.° escalao: as 360 horas seguintes. 
3.° escalao: as 540 horas seguintes. 
4.° escalao: o consumo restante. 

O Ministro da Industria e Comércio, Mdrio da Graca 
Machungo. 

eS 

Portaria n.° 37/75 
de 26 de Agosto 

Tendo sido aprovadas pela Portaria n.° 36/75, de 26 de 
Agosto, as novas tarifas de venda de eneigia eléctrica a 
praticar pela SHER — Sociedade Hidroeléctrica do Revue, 
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S. A. R. L., nos fornecimentos de energia aos seus consumi- 
dores em alta tensao, incluindo os corpos admunistrativos 
redistribuidores de energia; 

Reconhecendo-se a necessidade de a Camara Municipal 
da Beira alterar as tarifas de alta tenséo e de baixa tensao 
que pratica actualmente, a fim de compensar o agravamento 
do custo da energia adquirida 4 SHER pelos Servicos 
Municipalizados de Electricidade daquela Camara Muni- 
cipal; 

O Ministro da Industria e Comércio manda: 

1.° Os precos dos escaldes da tarifa geral de alta tensao 
estabelecidos nas «Condicdes tarifarias nos fornecimentos 
de energia eléctrica em alta tenséo no concelho da Beira», 
aprovadas pela Portaria n.° 19 453, de 7 de Maio de 1966, 
sao alterados para os seguintes valores: 

  

Uuhzacao mensal da ponta € precos de cada 
kilowatt-hora nos diferentes escaloes 
    Valor da ponta 

  

        

_ AS AS AS ie 

kitowans | rma | segema / noventa | 88 
horas Seguintes seguuntes restantes 

P < 50 1560 1915 $86 $65 

5¢ < P< 150 1$55 1$07 $78 $60 

150 < P< 500 1$350 $99 $72 $57 

900 < P < 2000 is4A $9] $67 $54 

eee ee ee 
2.° — 1. Os precos de venda de energia eléctrica em baixa 

tenséo resultantes da aplicacao das tarifas aprovadas e 
postas em vigor pela Portaria n.° 23 195, de 11 de Junho 

de 1970, serao agravados de 34%. 

2. Este agravamento processar-se-4 afectando o valor das 
facturas de venda de energia, calculado pelas referidas 
tarifas, do factor 1,34. 

3.° Esta portaria entrara em vigor no primeiro dia do 
més seguinte ao da sua publicacéo no Boletim da Repu- 
blica. 

4° Ficam revogadas as Portarias n.°* 23 196, de 11 de 

Junho de 1970, e 48/74, de 28 de Novembro. 

Ministério da Indistria e Comércio, 20 de Agosto de 

1975.—-O Ministro da Industria e Comércio, Mdrio da 

Graca Machungo. 

Portaria n.° 38/75 

de 26 de Agosto 

Tendo sido aprovadas pela Portaria n.° 36/75, de 26 
de Agosto, as novas tarifas de venda de energia eléctrica 
a praticar pela SHER — Sociedade Hidroeléctrica do Re- 
vué, §S. A.R.L., no fornecimento de energia aos seus con- 
sumidores em alta tensao; 

Reconhecendo-se a necessidade de alterar as tarifas de 

baixa tenséo a serem praticadas em Vila Pery pela res- 
pectiva concessiondria, SHER — Sociedade Hidroeléctrica 

do Revué, S.A. R. L., a fim de compensar o agravamento 
no custo de aquisicao de energia; 

O Ministro da Industria e Comércio manda: 

1.°—1. Os precos de venda de energia eléctrica em 

baixa tensio resultantes da aplicagéo das tarifas apro- 

vadas e postas em vigor pela Portaria n.° 18011, de 

19 de Setembro de 1964, serio agravadas de 15 %.
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2. Este agravamento processar-se-4 afectando o valor 
das facturas de venda de energia, calculado pelas referidas 
tarifas, do factor 1,15. 

2.° Esta portaria entrar4 em vigor no primeiro dia do 
més seguinte ao da sua publicac&éo no Boletim da Repi- 
blica. 

Ministério da Industria e Comércio, 20 de Agosto de 
1975.—-O  Ministro da Industria e Comércio, Mdrio da 
Graca Machungo. 

$$ _____— 

MINISTERIO DOS TRANSPORTES E COMUNICACGES 
  

Portaria n.° 39/75 

de 26 de Agosto 

Tendo as escolas de conducdo passado, no dia 23 de 
Agosto corrente, para o controlo do Ministério dos Trans- 
portes e Comunicacoes; 

Tornando-se necessario definir as novas estruturas ges- 
toras das referidas escolas, bem como os seus principais 
objectivos; 

O Ministro dos Transportes e Comunicacdes determina: 

1.° E criada a Comissao Nacional de Integracao das 
Fscolas de Conducdo, que trabalhara direciamente depen- 
dente do Ministério dos Transportes e Comunicacdes e 
sem caracter remunerativo. 

2.° A referida Comissao Nacional tera a seguinte cons- 
tituicao: 

Eugénio Augusto Cristévao. 
Augusto Mangue. 
Elon Timéteo Cossa. 
Flaviano Eleutério Fernandes. 
Mario Jorge Munha Rodrigues. 

3.° Constituem objectivos gerais da Comissdo Nacional: 

a) Coordenar a acco a nivel das provincias, estabe- 
lecendo gradualmente critérios uniformes para 
a gestao de todas as escolas do Pais; 

6) Estudar, em colaboracao com a Direccao dos Ser- 
vicos de Viacao, a estrutura nacional do futuro 
organismo publico que superintendera a instru- 
cao de candidatos a condutores de automdvel 
e que devera ser proposta ao Ministério dos 
Transportes e Comunicacoes até 30 de Novem- 
bro de 1975. 

4.° E da competéncia dos governadores de provincia a 
nomeacao de comissdes provinciais de integracéo das esco- 
las de conducaio e das subcomisscées a nivel distrital que 
se julguem necessarias. 

5.° Compete as comissOes provinciais: 

a) Superintender 4 gestao das escolas de conducao da 
provincia e coordenar e orientar o trabalho das 
respectivas subcomissdes distritais, dentro dos 

principios definidos pela Comissao Nacional; 
b) Enviar 4 Comissao Nacional os relatérios pedidos, 

bem como sugest6es para a constituicgfio do orga- 
nismo putblico nacional. 

6.° A Comisséo Nacional de Integragio das Escolas de 
Conducio desempenha, pot acumulacao, as fungdes de 
Comissi0 Provincial para a provincia do Maputo. 

Ministério dos Transportes e Comunicacoes, 25 de Agosto 
de 1975.—O Ministro dos Transportes e Comunicacoes, 
José Luis Cabaco. 
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Despacho 

Nas escolas de conduc&éo, que agora paSsaram para c 
controlo da Ministério dos Transportes e Comunicacoes. 
prestavam servico grande numero de instrutores que nao 
possuiam a requerida habilitacao profissional. Esta situacac 
determinava um decréscimo da qualidade de instrucio, 
num campo em que a segurang¢a é factor da maxima impor- 
tancia, € mantinha os instrutores em tensao psicoldégica 
permanente afectando a sua produtividade. 

Assim: 

Considerando que o numero de instrutores de conducio 
automével, devidamente qualificados, & insuficiente para 
satistazer todos os pedidos de candidatos a condutores; 

Verificando-se que a maioria dos instrutores que actual- 
mente ministram a instrucéo, ainda que nao estejam quali- 
ficados, tém vindo a manter em actividade o ensino de 
conducao automovel; 

Tendo presente que a formacao de condutores de auto- 
m6veis corresponde as necessidades da populacao mocam- 
bicana e da prdépria reconstrugao nacional; 

Considerando que é, porém, indispensavel garantir ur 
certo nivel de qualificacao dos instrutores, sem o qual se 
poria em perigo a seguranca da circulagao rodoviaria; 

Determino que: 

1. Sejam passadas autoriza¢des provisOrias, para o exer- 
cicio de instrucéo automdvel remunerada, aos candidatos 
a instrutores que estejam ja a exercer a profissao em 
qualquer das escolas de conducgao agora integradas ¢ que 
requeiram o exame a que se refere o artigo 52.° do Cédigo 
da Estrada até ao dia 30 de Agosto corrente, 

2. Tais autorizacdes tenham um prazo de validade de 
sessenta dias contado a partir da data de entrega, no res- 

pectivo Servico, do requerimento referido no nimero an- 
terior. 

Esse prazo pode ser prorrogado por trinta dias em 
casos devidamente justificados. 

3. Os documentos necessarios ao exame a que se refere 
O aftigo 52.° do Cédigo da Estrada sejam entregues no 
respectivo Servico até 30 de Setembro do corréente ano. 

4. As comissdes provinciais de integragao das escolas 
de conduc§o e, no caso da provincia do Maputo, a Comis-. 
sio Nacional, utilizando as proprias estruturas das escola 
organizem hordrios para instrugao dos candidatos a que 
se refere 0 n.° 1 do presente despacho, utilizando para o 
efeito instrutores credenciados ou individuos de compe- 
t€ncia reconhecida pelas comiss6es respectivas. 

A Direccio dos Servicos de Viagao elaborara urgente- 
mente um programa-tipo a ser distribuido pelas comissoes 
provinciais e Comissao Nacional. 

5. A Direccdo dos Servicos de Viagao providencie no 
sentido de todos os candidatos a instrutores prestarem 

exame até a data limite de 30 de Novembro do corrente 

ano. 

Ministério dos Transportes e Comunicagoes, 25 de Agosto 

de 1975.—O Ministro dos Transportes e Comunicagoes, 

José Luis Cabaco. 

Preco — 4$00 
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