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CONSELHO DE MINISTROS 
ebb 

Decreto n.° 12/75 

de 6 de Sétembro 

De acordo com as decisdes tomadas na primeira sessao 
do Conselho de Ministros e o discurso presidencial da Ma- 
thava do dia 24 de Julho de 1975, foi lancada a palavra 

  

is sa 

de ordem de nacionalizacdo e estatizagioNjé4@asino nas8-. 
cular, a fim de o inserir no sistema gera SO 
Pais e assegurar a orientacao politica da FRE 

Tornando-se agora necessario regular a situacao; 
Ao abrigo do disposto na alinea c) do artigo 54.° da 

Constituicao, o Conselho de Ministros decreta: 

  

Artigo 1.° Nao é permitido em Mocambique a titulo 
privado o exercicio de actividades de ensino, que sao ex- 
clusivo do Estado. 

Art. 2.°— 1 Todos os estabelecimentos de ensino pri- 
vado, incluindo as escolas missionarias ou de outras orga- 
nizagdes religiosas e ainda as que ministravam qualquer 
outro tipo de ensino estranho ao plano oficial, sao coloca- 
dos na dependéncia do Ministério da Educacao e Cultura. 

2. Compete ao Muinistro da Educacao e Cultura fixar 
as regras do seu funcionamento até completa integracao 
nas estruturas do Estado, ou decidir o seu encerramento. 

3. Poderao organizar-se os cursos de formacao profis- 
sional desde que devidamente autorizados pelos Munistros 
com competéncia para superintenderem nos sectores em 
que essa formacao deva ter lugar. 

Art. 3.°—— 1. Todos os bens, material e equipamento per- 
tencentes aos estabelecimentos de ensino referidos no 
artigo anterior ficam sob o controlo do Ministério da 
Educacéo e Cultura, que designara comissdes liquidatarias, 
a quem cabera a sua administracao. 

2. De todo o material e equipamento referido no niGmero 
anterior sera organizado um inventario. 

Art. 4.°— 1. O pessoal afecto aos estabelecimentos de 
ensino agora nacionalizados, os professores que ministra- 
vam o ensino, individualmente ou em classes, a alunos em 
idade escolar nao matriculados em qualquer das modali- 
dades de ensino previstas na legislagdo em vigor a data 
da nacionalizacao ou a adultos, e ainda os que leccionavam 
em regime de explicagdes, poderao ser integrados, de 
acordo com as suas aptiddes, nos quadros dos Servicos 
de Educacao, competindo ao Ministro da Educacao e 
Cultura fixar, por despacho, as condigdes e termos dessa 
integracao. 

2. A integracao referida no numero anterior nao depen- 
dera de visto do Tribunal Admunistrativo. 

Art. 5.°— 1. Nos contratos de arrendamento celebrados 
para o exercicio das actividades referidas no n.° I do 
artigo 2.° transferem-se para o Miunistério da Educacao 
e Cultura os direitos e deveres dos arrendatarios. 

2. Os contratos referidos no artigo 4.° poderao ser 
denunciados pelo Estado, independentemente do prazo 
por que foram celebrados, com oito dias de antecedéncia. 

Art. 6.°— I, A pratica, a titulo privado, das actividades 
mencionadas no artigo 1.° sujeita os infractores a pena 
de 10000$ pela primeira infraccfo e, em caso de acumu- 
lagado ou de reincidéncia, a pena de prisao nao remivel. 

2. Consideram-se infractores nao so os individuos que 
executam as actividades referidas no numero anterior como
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Os individuos ou entidades que de qualquer forma cola- 
boram com tal exercicio. 

Art. 7.° Este decreto entra imediatamente em vigor. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

© Presidente da Republica, Samora Mors—s MACHEL. 

ea se 

Decreto n.° 13/75 

de 6 de Setembro 

Desde h4 muito se vem sentindo a necessidade de reor- 
ganizar totalmente as estruturas encarregadas da aquisi- 
cao, distribuicao e abastecimento de medicamentos, apo- 
sitos, material de penso, reagentes quimicos, peliculas 
para radiografia, aparelhagem médica e material cirtr- 
gico corrente. 

As recentes medidas tomadas quanto a clinicas, hos- 
pitais e consultérios privados vieram dar um cardcter de 
imperiosa urgéncia a essa reestruturacao. 

Assim, entende-se indispensavel dispor, nos Servicos 
de Satde, de um organismo em que se centralizem todos 
os trabalhos referentes a aquisic¢éo, armazenagem, con- 
servacao e distribuicao de medicamentos e outros artigos 
médicos. Esse servico devera ser dotado de autonomia 
administrativa e financeira, em virtude do tipo de activi- 
dade que the competira. 
Por meio do organismo agora criado poderao também 

conseguir-se importantes beneficios quanto as condicdes 
de aquisic¢ao dos produtos, eliminando-se, através de con- 
cursos centralizados e da observancia do Formulario Ofi- 
cial, a dispersio e arbitrariedade que se vinha verificando 
nas compras efectuadas pelos diversos servicos de satide 
publicos e privados. 

Nestes termos: 
Ao abrigo do disposto na alinea c) do artigo 54.° da 

Constituicao, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1.°—1. E criada a Central de Medicamentos e 
Artigos Médicos. 

2. A sede da Central de Medicamentos e Artigos Médi- 
cos sera fixada por despacho do Ministro da Satde. 

3. O referido organismo tera as delegagdes que forem de- 
terminadas por despacho do Ministro da Satde. 

Art, 2.°--1. Compete a Central de Medicamentos e 
Artigos Médicos a administracao, a coordenacao e a exe- 
cucéo de funcoes relativas a aquisicao, armazenagem e 
conservacao, e distribuicao de drogas e produtos quimi- 
cos, especialidades farmacéuticas, apdsitos, material de 
penso, utensilios e reagentes de laboratorio, aparelhagem 
médica e material cirirgico corrente. 

2. A data da entrada em funcionamento da Central de 
Medicamentos e Artigos Médicos sera determinada em 
despacho do Ministro da Saude. 

3. A partir da data da entrada em funcionamento da 
Central de Medicamentos e Artigos Médicos considera-se 
extinto o Depdsito Central de Medicamentos. 

4. Todo o activo e passivo do Depdésito Centtal de Me- 
dicamentos transita para a Central de Medicamentos e 
Artigos Médicos. 

Art. 3.° A Central de Medicamentos e Artigos Médicos 
goza de autonomia administrativa e financeira. 

Art. 4.°—1. A Central de Medicamentos e Artigos 
Médicos é dirigida, tecnicamente, por um farmacéutico 
e administrada por uma comissao administrativa. 
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2. A Comissao Administrativa € composta por: 

a) O director técnico, que presidira; 
b) O encarregado da contabilidade: 
c) Um ajudante técnico de farmacia; 
d) Um elemento do pessoal auxiliar: 
e) Um clinico. 

3. O director técnico, o encarregado da contabilidade 
o clinico sao designados por despacho do Ministro d 
Satide. 

4. O ajudante técnico de farmacia e o elemento do pe; 
soal auxiliar, a que se refere 0 n.° 2, séo eleitos pelo pe 
soal trabalhador em servico na Central. 

5. A Comissao Administrativa podera recorrer ao apoi 
técnico de entidades estranhas, sempre que o julgar cor 
veniente. 

Art. 5.° Para a eficiente consecucéo dos seus fins, fur 
clonarao na Central de Medicamentos e Artigos Médicc 
as seccdes seguintes: 

a) Seccao de contabiidade, expediente geral e trans 
porte; 

bh) Seccao de concursos, 
c) Seccao de armazém e aviamentos. 

Art. 6.°— 1 QO pessoal cm servico na Central de Me 
dicamentos e Artigos Médicos fara parte integrante do 
quadros do Ministério da Saude. 

2 O Ministro da Satide fixara por despacho, de entr 
O pessoal dos quadros aprovados do Miunistério, a com 
posicao do pessoal da Central de Medicamentos e Artigo 
Médicos. 

Art. 7.° A Central de Medicamentos e Artigos Médi 
cos reger-se-4 por regulamento aprovado, apds audiénci 
do pessoal ao servico, em despacho do Ministro da Sadde 

Art, 8.°— 1. Todas as aquisic6es de: 

— medicamentos: 
— apdsitos; 
— artigos de penso; 
——reagentes quimucos; 
— peliculas para radiologia; 
—aparelhagem médica: 
— material cirirgico corrente destinado ao Servi¢c 

Nacional de Satde, 

passam a ser realizadas pela Central de Medicamentos ¢ 
Artigos Médicos. 

2. Ao mesmo processo de aquisicao centralizado ficam 
subordinadas desde ja todas as entidades estatais e para- 
estatais que até aqui vinham a administrar servicos ov 
esquemas de salde independentes da antiga Direcc&o dos 
Servicos de Satide. 

3. Outros produtos, além dos enumerados no n.° 1, po- 
dem ser abrangidos pelo disposto no presente artigo, me- 
diante despacho do Ministro da Satde. 

Art. 9.° No prazo de noventa dias apés a entrada em 
vigor do presente diploma o Ministro da Satide publi- 
cara o regulamento dos concursos de aquisig¢ao dos pro- 
dutos referidos no artigo 8.° 

Art. 10.° Este decreto entra imediatamente em vigor. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptiblica, SamMoRA MoiSES MACHEE.
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MINISTERIOS DA EDUCACKO & CULTURA. 
DA SAUDE E DAS FINANCAS 

Portaria n.° 45/75 

de 6 de Setembro 

Sendo necessario fazer face aos novos problemas postos 
pela integracgao nas estruturas do Estado das clinicas, con- 
sult6rios e hospitais privados, bem como estabelecimentos 
educacionais e de accdo social: 

Tendo em vista a necessidade de criar estruturas flex- 
veis e desburocratizadas; 

Tendo em conta as decisdes do Conselho de Ministros 
no que respeita a necessidade de destruir o aparelho de 
Estado herdado do sistema colonial; 

Os Ministros da Educacao e Cultura, da Satide e das 
Financas determinam: 

1.°— 1. E criado um Fundo liquidatario dos hospitais, 
Clinicas e consultorios privados, que sera gerido por uma 
comissao administrativa nomeada por despacho do Mi- 
nistro da Satide. 

2. E criado um Fundo liquidatario do ensino privado, 
que sera gerido por uma comissao administrativa nomeada 
por despacho do Ministro da Educacao e Cultura. 

3. E criado um Fundo liquidatdrio das instituicGes pri- 
vadas mistas de ensino e saude, que sera gerido por uma 
comissao admuinistrativa nomeada por despacho conjunto 
dos Ministros da Saude e da Educacao e Cultura. 

2.° Os fundos indicados no artigo anterior gozam de au- 
tonomia administrativa e financeira. 

3.° As instituigdes agora integradas no Estado, cuja 
actividade se situe no ambito da competéncia da Direccao 
Nacional de Accao Social do Ministério da Saude, serdo 
administradas pelos érgaos de gestéo desta Direccao Na- 
cional que, nos termos da Portaria n.° 41/75, de 30 de 
Agosto, ja possui autonomia administrattva ¢ financeira. 

4.° Esta portaria entra imediatamente em vigor. 

© Ministro da Educacao e Cultura, Graca Simbine. — 
© Ministro da Satde, Hélder Fernando Brigido Martins. 
—-Q Miunistro das Financas, Salomdado Munguambe. 

ee 

MINISTERIO DA AGRICULTURA 

Despacho 

Ao Grémio da Lavoura do Planalto de Manica e Sofala 
esta, desde 1969, confiada a aquisicao do milho produzido 
na area das provincias de Manica e de Sofala. 

Nao interessando manter tal situagaéo que contraria a 
Orientacéo em vigor para as restantes provincias; 

Determino: 

1. E revogado o despacho de 29 de Janeiro de 1969, 
publicado no Boletim Oficial, 1.2 série, n.° 6, de 8 de Feve- 
reiro do mesmo ano, que determinava que todo o milho 
produzido na area das provincias de Manica e de Sofala 
fosse comercializado unicamente por intermédio do Grémio 
da Lavoura do Planalto de Manica e Sofala. 

2. O despacho de 29 de Marco de 1969, publicado no 
suplemento ao Boletim Oficial, 1.* série, n.° 13, da mesma 
data, que estabelecia as regras a observar para cumpri- 
mento do despacho mencionado em 1, bem como quals- 
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quer Outras disposicoes, relativas ao comércio do milho, 
instituidas ao seu abrigo, sdéo igualmente revogados. 

3. A comercializagao do milho na area das provincias 
de Manica e de Sofala passaré a observar a regulamen- 
lagao em vigor para as restantes provincias. 

Ministério da Agricultura, 2 de Setembro de 1975. — 
O Ministro da Agricultura, Joaguim Ribeiro de Carvalho. 

$i re ——______ 

MINISTERIO DA SAGDE 

Portaria n.° 46/75 

de 6 de Setembro 

Reconhecendo-se a necessidade de concentrar numa sé 
comissao as atribuicdes das trés comissGes actualmente 
existentes, denominadas «Comisséo de Farmacia e Tera- 
péutica», «Comissao Técnica Consultiva sobre Medicamen- 
tos» e «Comissao de Escolha de Medicamentos, Artigos e 
aparelhagem cirtrgica para aquisicao pelos Servicos de 
Sauide»; 

No uso da competéncia atribuida pelo n.° 8 do ar- 
tigo 37.° do Decreto-Lei n.° 1/75, de 27 de Julho, 

O Ministro da Satde determina: 

1.° E criada uma comissao designada por «Comissao 
Técnica de Terapéutica e Farmacia». 

2.° A referida Comissao tem por finalidade: 

a) Manter permanentemente actualizados o Formulario 
Oficial de Medicamentos e as cargas de medi- 
camentos e apdésitos das unidades sanitarias; 

5) Estudar e dar os pareceres relativos 4 importacao, 
circulacao e uso dos medicamentos; 

c) Proceder a escolha dos medicamentos, apdsitos, 
produtos quimicos, reagentes de laboratorio, fil- 
mes radiograficos e material) médico-cirurgico a 
adquirir pelos Servicos de Saude; 

d) Dar apoio técnico a execucao de qualquer diploma 
legal no 4ambito da terapéutica e da farmacia. 

3.° A Comissao funcionara, junto do Servico Farma- 
céutico, com a seguinte constituicao: 

a) Dois professores ou assistentes da Faculdade de 
Medicina de Louren¢o Marques, sendo um de 
terapéutica e outro de farmacologia, um dos 
quais presidira; 

b) Um licenciado em Medicina com especializagao; 
c) Chefe do Servico Farmacéutico; 
d) Um licenciado em Farmacia; 
e) Dois secretarios, sendo um administrativo e outro 

técnico. 

4.° Para o desempenho das missdes que lhe sao come- 
tidas, a Comisséo poderad recorrer ao apoio técnico de 
entidades estranhas, sempre que o julgar conveniente. 

5.° A Comisséo elaboraraé, a seu tempo, um regimento 
condicionador das suas actividades. 

6.° A nomeaciéo da Comissdo sera fixada por despacho 
do Ministro da Satde. 

Ministério da Satide, 25 de Agosto de 1975. — O Ministro 
da Satide, Hélder Fernando Brigido Martins.



146 

Despacho 

Em conformidade com o n.° 6.° da Portaria n.° 46/75, 
de 6 de Setembro: 

Determino: 

A Comissao Técnica de Terapéutica e Farmacia é assim 
constituida: 

Prof. Doutor Anténio Ruas (presidente); 
Prof Doutor Lesseps dos Reis: 
Doutor Carlos Marzagao; 
Chefe do Servico Farmacéutico; 
Dr. Tito Livio Antunes: 
Jorge da Silva Lucas, secretario para as sessdes rela- 

tivas a alinea c) do n° 2.° da Portaria n° 46/75: 
Arnaldo Mendes Salvado, secretaério para as sessdes 

relativas as alineas a), 6) e d) do n.° 2.° da Portaria 
n.° 46/75. 

Ministério da Satde, 29 de Agosto de 1975. — O Ministro 
da Satde, Hélder Fernando Brigido Martins. 
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MINISTERIOS DA SAUDE, DAS FINANCAS 
E DE ESTADO NA PRESIDENCIA 

  

Portaria n.° 47/75 

de 6 de Setembro 

Nesta fase da vida nacional em que o Pais tem falta 
de médicos e doutros técnicos de satide, convém ter estru- 
turas legais flexiveis que possibilitem o recrutamento de 
todos os que se encontrem disponiveis, mesmo quando 
por razoes de ordem varia nao seja possivel recruta-los 
em regime de tempo integral. 

As estruturas legais actualmente existentes para recruta- 
mentos de caracter eventual estao hoje totalmente ultra- 
passadas. 
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Neste momento em que todos os recursos sanitarios estao 
colocados ao servico do Povo, urge pois criar uma estrutura 
de recrutamento de médicos e outros técnicos de satide a 
tempo parcial e com caracter eventual. 

Assim: 
Ao abrigo do artigo 1.° do Decreto-Lei n° 7/75, de 

21 de Agosto, os Ministros da Satide, das Financas e de 
Estado na Presidéncia determinam: 

1.° O Ministro da Saide podera, em casos devidamente 
justificados, recrutar médicos e outros técnicos de saude 
em regime de tempo parcial. 

2.° Os recrutamentos feitos nestes termos tém caracter 
eventual. 

3.° A prestacdao de servicos efectuada nos termos dos 
artigos anteriores pode ser interrompida por intengao de 
ambas as partes com um pré-aviso de um més, 

4° Sempre que o recrutamento tiver caracter de urgén- 

Cia, oS interessados podem iniciar imediatamente funcoes, 
podendo desde logo processar-se os abonos sem esperar oO 
visto do Tribunal Administrativo. 

5.° Os Muinistros da Satide e das Financas fixarao em 
despacho conjunto as tabelas de remuneracoes para os que 
forem recrutados nestas condicoes. 

6.°— 1. Sdo revogados o artigo 235.° do Decreto-Let 
n° 49073 e o Diploma Legislativo n° 2983, de 17 d 
Julho de 1970. ~ 

2. Os créditos inscritos no orgamento de 1975 [capi- 
tulo 4.°, artigo 881.°, n.° 4)] para o pagamento de pessoal 

recrutado nos termos da legislacao agora revogada servirao 

para o pagamento do pessoal que for recrutado nos termios 
desta portaria. 

7.° Esta portaria produz efeitos desde 1 de Agosto 
de 1975. 

O Ministro da Satide, Hélder Fernando Brigido Martins. 

—QO Ministro das Financas, Salomao Munguambe. — 
OQ Ministro de Estado na Presidéncia, José Oscar Monteiro. 
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