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PRESIDENCIA DA REPUBLICA 

Portaria de nomeacao n.° 1/75 

de 30 de Agosto 

Nos termos do artigo 4.° do Decreto n.° 11/75, de 30 de 

Agosto, nomeio Sérgio Vieira, Secretdario da Presidéncia 

da FRELIMO, para o cargo de Director do Gabinete do 

Presidente da Reptblica Popular de Mogambique. 

30 de Agosto de 1975.—O Presidente da Republica, 

SAMORA MOISES MACHEL. 
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3 Portaria de nomeacao n.° 

de 30 de Agosto 

Nos termos do artigo 4.° do Decreto n.° 11/75, de 30 de 
Agosto, nomeio Luis Bernardo Honwana, militante da 
FRELIMO, para o cargo de Vice-Director do Gabinete do 
Presidente da Reptiblica Popular de Mocambique. 

30 de Agosto de 1975 —O Presidente da Republica, 
SAMORA Moises MACHEL. 

Se SE reeves 

CONSELHO DE MINISTROS 
ae 

Decreto n.° 10/75 

de 30 de Agosto 

Havendo necessidade de fixar os vencimentos a que tém 
direito alguns respons4veis do Governo da Republica; 

© Conselho de Ministros, no uso da competéncia que 
lhe é atribuida pela alinea c) do artigo 54.° da Constituigao, 
decreta: 

Artigo 1.° O Presidente da Republica Popular de Mo- 
cambique aufere a remuneracdéo mensal de 60 0008. 

Art. 2.° Os membros do Conselho de Ministros do Go- 
verno da Republica Popular de Mocambique tém as se- 
guintes remuneracdes mensais: 

Ministro . - 35 00000 

Vice-Ministro . 30 000300 

Art. 3.° Os responsaveis do Governo da Republica Po- 
pular de Mocambique e das Forgas Populares de Libertacao 
de Mocambique, adiante designados, tém as remunera¢oes 
mensais seguintes: 

Governador Provincial .... . . 28 000$00 
Secretdrio-Geral .. 2. ....cccc cece cece eee e eee 28 000$00 

Chefe do Estado-Maior-Geral das F.P.L.M. 300003800 
Presidente do Tribunal Popular Supremo 35 000500 

Governador do Banco de Mocambique ... 35 000$00 

Comandante-Geral do C.P.M. ....... 28 000$00 

Vice-Presidente do Tribunal Popular ...... 30 000$00 

Vice-Governador do Banco de Mogam- 
bique 2.0.0. ee eee ee ee» 30000500 

Embaixador da Republica Popular de Mo- 

cambique 0.0 6.0 ce eee ee eeee = 28 000500 

Chefe do Estado-Maior do Exército ..... 28 000$00 

Chefe do Estado-Maior da Marinha ..... 28 000$00 

Chefe do Estado-Maior da Forga Aérea. 28 000500 

Reitor da Universidade. .. . 28 000500 

Vice-Comandante-Geral do C. P. M. oe. 28 QOOSOO
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Art. 4.° Os responsaveis acima referidos nao tém direito 
a quaisquer abonos adicionais 

Art. 5.° Os Servicos de Financas devem abrir os créditos 
necessarios para ocorrer aos encargos decorrentes da exe- 
cucao do presente diploma. 

Art. 6.° O presente decreto considera-se em vigor a par- 
tir de 1 de Julho de 1975. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptblica, SAaMorA MorIseS MACHEL. 

i 

Decreto nc 11/75 

de 30 de Agosto 

Tornando-se necessario estabelecer a organizacao e€ o 
quadro do pessoal que presta servico junto da Presidéncia 
da Reptiblica Popular de Mocambique; 

O Conselho de Ministros, ao abrigo do disposto na 
alinea c) do artigo 54.° da Constituicao, decreta: 

Artigo 1.° E criado o Gabinete do Presidente da Rept- 
blica Popular de Mocambique, gue fica na dependéncia 
directa do Presidente da Reptblica. 

Art. 2.°—1. O Gabinete do Presidente da Republica 
é dirigido por um director do Gabinete e por um vice- 
-director do Gabinete, que sao equiparados, para todos os 
efeitos, respectivamente, aos secretdrlos-gerais e aos direc- 
tores nacionais dos Muinistérios. 

2. Além do Director e do Vice-Director, o Gabinete do 
Presidente da Republica tem o pessoal constante de mapa 
que sera aprovado pelo Presidente da Republica, com as 
categorias indicadas no mesmo mapa. 

Art. 3.° O Gabinete do Presidente da Republica presta 
apoio e trabalha com o Presidente da Republica, desem- 
penhando as funcoes e tarefas de que for incumbido pelo 
Presidente da Republica. 

Art. 4.° O Director do Gabinete e o Vice-Director do 
Gabinete sao escolhidos pelo Presidente da Republica, que 
os nomeara por portaria. 

Art. 5.°— 1 O demais pessoal do Gabinete do Presidente 
da Republica, com excepcao dos ajudantes-de-campo, é 
nomeado pelo Director do Gabinete ou, nas ausé€ncias e 

-impedimentos deste, pelo Vice-Director. 
2. Os ajudantes-de-campo do Presidente da Republica 

Sao nomeados, de entre elementos pertencentes as Forgas 
Populares de Libertacao de Mocambique, pelo Ministro da 
Defesa Nacional. 

Art. 6.° Para os lugares do Gabinete do Presidente da 

Republica poderao ser livremente nomeados individuos 

a quem se reconhecam qualidades de militancia politica 

e de trabalho, independentemente de quaisquer formali- 

dades e de possuirem as condicdes de admissao estabele- 

cidas nos diplomas legais em vigor, nao carecendo as 

nomeacdes de visto do Tribunal Administrativo que, no 

entanto, anotara os despachos de nomeacao. 
Art. 7.0 O Gabinete do Presidente da Republica sera 

organizado de acordo com o que for determinado em des- 

pacho do Director do Gabinete. 
Art. 8.° A forma de provimento e categorias do pessoal 

do Gabinete do Presidente da Republica serio determinadas 

nos respectivos despachos de nomeagao. 

Art. 9.° Os Servicos de Financas devem abrir os cré- 

ditos necessdrios para satisfazer os encargos resultantes 

da execucao do presente diploma. 
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Art. 10°-—— 1. O Ministro das Financgas determinara, por 
despacho, e independentemente dos lugares criados pelo 
presente decreto, quais os lugares dos quadros inscritos 
no artigo 33° do capitulo 2.° do orgamento em vigor que 
se deverao manter e quais os que deverao ser extintos, e 
destino das respectivas verbas. 

2. A situagéo do pessoal dos quadros referidos no numero 
anterior sera definida por despacho do Ministro das F1- 
nancas. 

Art. 11.° Os encargos com despesas de material, paga- 
mento de servicos e diversos encargos, que nao se mos- 
trarem dotados no orcamento do Estado em vigor, cons- 
tarao de proposta a elaborar para o efeito pelo Director 
do Gabinete do Presidente da Republica e ficarao sujeitos 
a aprovacao do Ministro das Financas, que autorizara a 
abertura dos respectivos créditos. 

Art. 12.° Este decreto entra imediatamente em vigor. 

Aprovado em Conselho de Miunistros. 

Publique-se. 

O Presidente da Republica, Samora Morsks MACHEL 
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MINISTERIOS DA SAGDE, DE ESTADO NA PRESIDENCIA 
E DAS FINANCAS 

EE 

Portaria n.° 41/75 

de 30 de Agosto 

Tendo em conta as tarefas definidas pelo Conselho de 

Ministros para o Ministério da Saude; 

Tendo em conta as disposicdes do Decreto n° 1/75, 

que criou a estrutura organica dos Ministeérios; 

Os Ministros da Satide, de Estado na Presidéncia e 

das Financas, usando da competéncia que thes é confe- 

rida pelo artigo 1.° do Decreto n.° 7/75, de 21 de Agosto, 

determinam: 

1.°—-1. No Ministério da Saude sao criadas as Direc- 

coes Nacionalis seguintes: 

Direccao Nacional de Medicina Preventiva; 

Direccao Nacional de Assisténcia Meédica; 
Direccéo Nacional de Acco Social; 
Direccao Nacional de Pessoal. 

2. O Instituto Nacional de Satiide Publica passa a desig- 

nar-se por Instituto Nacional de Satide e é integrado na 

Direccio Nacional de Medicina Preventiva. 

3. Os directores nacionais de Pessoal, de Assist€ncia 

Médica e de Medicina Preventiva sao assistidos, cada um 

deles, por dois directores-adjuntos. 

4. O Director Nacional de Accao Social sera assistido 

por um director-adjunto 

5. Um dos adjuntos do Director Nacional de Medicina 

Preventiva sera ao mesmo tempo Director do Instituto 

Nacional de Satde. 

6. O pessoal em servico no Instituto Nacional de Satde 

fica automaticamente integrado nos quadros do Ministé- 

rio da Satide, que sio aumentados dos lugares que exXtis- 
tiam no quadro do ex-Instituto Nacional de Saude Pu- 

blica. O Ministro da Satide resolverd por despacho os 

problemas resultantes dessa integragao.
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2°-——1, No Ministério da Sade sao criados os seguin- 
tes Servicos: 

Servico Farmacéutico, 
Servico de Admunistracao Geral: 
Secretariado para a Cooperacao Internacional. 

2, Os servicos indicados no nimero anterior sdo diri- 
gidos por um chefe de servico com a categoria correspon- 
dente a letra E. 

3.° E criado no Ministério da Saide o Conselho Consul- 
tivo, constituido por: 

1) Membros permanentes: Ministro, Vice-Ministro, 
secretario-Geral, directores nacionais: 

2) Membros eventuais. directores nacionais-adjuntos, 
chefes de servico, membros do Gabinete de Es- 
tudos. 

4.° Sao extintos os actuais lugares: 

Quatro directores-gerais; 
Quatro adjuntos de director-geral;: 
Um director do Instituto Nacional de Satde Publica; 
Dois inspectores provinciais, 
Trés médicos-directores, 

5.. A Dtireceao Nacional de Accado Social beneficiara 
de autonomia administrativa e financeira e de regime de 
instalagado nos termos em que a Direccdéo-Geral dos As- 
suntos Sociais beneficiava. 

6.° A Direcgcao Nacional de Pessoal é o Orgao de nivel 
central a quem compete promover adequadas disponibi- 
lidades de pessoal e respectiva formacao, quanto aos varios 
servicos de salide e sociais, orientando e coordenando as 
actividades que visam estes objectivos. 

7.° Nesta conformidade, compete a Direccao Nacional 
de Pessoal: 

|) Dirigir a actividade de todo o pessoal do Ministé- 
rio, conceder o licencilamento e controlar os titu- 
los profissionais de satide; 

2) Promover a formacao de quadros de servico social 
e de todas as profissdes técnicas de satde. 

8.° A Direccéio Nacional de Assisténcia Médica compete: 

1) Organizar e dirigir um sistema de prestacado de cul- 
dados médicos ambulatorios, tanto nas zonas 
rurais como nas zonas urbanas, devendo as al- 
deias comunais ter a prioridade no estabeleci- 
mento dos postos médicos; 

2) Organizar e dirigir a rede hospitalar do Pais; 
3) Cnar hospitais provinciais auto-suficientes; 
4) Controlar os servicos de exames médicos e de cer- 

tificacao de doenca. 

9°— 1. A Direccéo Nacional de Medicina Preventiva 
compete organizar e dirigir a prevencao da doenga atra- 
ves de: 

a) Educacdio sanitaria das populacoes; 
b) Saneamento do meio ambiente; 
c) Combate as doencas evitaveis; 
d) Vigilancia epidemioldgica; 
e) Proteccio materno-infantil e planeamento familtar: 
f) Organizacao dos Servicos de Saude Escolar; 
g) Organizacao dos Servicos de Medicina do Traba- 

lho: 
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h) Organizacaéo dos Servicos de Medicina Preventiva; 

i) Organizacao dos Servicos de Higiene da Nutricao 
e Educacao. 

2, Ao Instituto Nacional de Satide compete supervisar os 
servicos de vigilancia epidemioldgica, manter laboratorios 
de referéncia e controlar o servico de documentacao do 
Ministério. Além disso, o Instituto Nacional de Satide deve 
dar todo o apoio que lhe for pedido as actividades de ca- 
racter preventivo, assim como no que respeita a formacao 
de quadros e a infra-estrutura sanitaria. 

10.° A Direccao Nacional de Accéo Social compete: 

1} Organizar, impulsionar e dirigir a accao de pro- 
teccado a infancia, de apoio a velhice e de aco- 
Ihimento e reabilitagdo de diminuidos fisicos e 
mentais, 

2) Colaborar e impulsionar a prevencao e o combate 
as toxicomanias (alcoolismo, viclo do tabaco e 
outros), bem como a recuperacao social dos in- 
toxicados, 

3) Controlar o Servico Funerdario, 

4) Exercer accao social directa sempre que isso se tor- 
nar indispensavel; 

5) A titulo temporario e até que essas competéncias 
seyam transferidas para outros Ministérios, esta 
Direccao Nacional ocupar-se-4 ainda de outros 
assuntos que eram da competéncia da antiga Di- 
reccao-Geral de Assuntos Sociais. 

11.° Ao Servico de Administracao Geral compete: 

1) Dirigir a organizagao do orgamento e sua execucao 
e supervisar a contabilidade de receitas e des- 
pesas, 

2) Organizar e apresentar contas de responsabilidade 
de valores do Estado; 

3) Manter o servico de expediente geral. 

12.° Ao Servico Farmacéutico compete: 

1) Controlar e supervisar a importacao, comerciali- 
zacao e uso de medicamentos; 

2) Organizar e regulamentar o fornecimento de vaci- 
nas, medicamentos, apdsitos, reagentes quimicos, 
filmes radiol6gicos, aparelhos médicos e cirtr- 
gicos a todas as unidades sanitarias do Pais; 

3) Promover a fabricacao em Mocambique de medi- 
camentos, vacinas, apOsitos e outros produtos 

médicos. 

13.° Ao Secretariado para a Cooperacao Internacional 
compete: 

1) Desenvolver, em estreita ligacao com o Miunistro 

dos Negocios Estrangeiros, relagoes de coopera- 
cao em matéria de saude com os diversos orga- 
nismos internacionais, e especialmente com os 
organismos africanos; 

2) Elaborar os projectos necessarios 4 obtencao da 
ajuda internacional para a promogao de servicos 
de saude de base. 

O Ministro da Satde, Hélder Fernando Brigido Martins. 

—O Ministro de Estado na Presidéncia, José Oscar Mon- 

teiro. —O Ministro das Financas, Salomao Munguambe.
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MINISTERIO DO TRABALHO gaos directivos estatutarios e que tera a seguinte consti- 
tuicao: 

Presidente — Joao Joaquim Filipe. 

Despacho Secretario — Alvaro dos Santos. 
Vogais: 

Havendo urgente necessidade de regularizar o funciona- Levy Augusto Tembe. 

mento do Sindicato dos Operdrios da Construcéo Civil Jacinto Alberto da Silva Cuna. 
em Lourenco Marques, determino que, transitoriamente, samuel Macaringue, 
O mesmo passe a ser gerido por uma comissao adminis- Ministério do Trabalho, 26 de Agosto de 1975.— O Mi- 
trativa, que chamara a si toda a competéncia dos 6r  nistro do Trabalho, Mariano de Aratijo Matsinha. 

Preco — 4$00 
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