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SUMARIO MINISTERIO Dy WSTICA 

Ministério da Justica: Despachd 

Despacho: 

Esclarece ddividas suscitadas na interpretacdo do Decreto-Lei 
n° 4/73, de 16 de Agosto, que adoptou providéncias legis- 
latrvas destinadas a facilitar aos tnbunais o exercicio da 
ffingao que lhes é atribuida pelos artigos 62.° e 63° da 
Constituicdo. 

Ministérios da_ Informacdao, 
e de Estado na Presidéncia: 

Portaria n.° 64/75 

das Financas 

Crna um lugar “dé condutor de automéveis no quadro do 
pessoal de gabinete do Munistério da Informacao. 

Ministerio da Educacao e Cultura: 

Portaria n.° 65/75: 

Distribui uma verba inscrita na tabela orcamental de despesa 
ordinarla para o ano econdmico de 1975 

Mintsterio das Finangas: 

Portaria n.° 66/75: 

Concede fundos permanentes aos Servicos de Correios e Tele- 
comunicagGes para, durante o ano em curso, ocorrer 2c 
pagamento de vales. 

Sortaria n.° 67/75: 

Cria o quadro de pes-oal do organtsmo de apostas mituas 
desportivas intitulado Totobola de Mocambique. 

Despacho: 

Aditamento ao despacho que fixou a data de 20 de Setem- 
bro como limite para aposicao da vinheta nos veiculos 

Ministerio dos Transportes e Comunicacées: 

Portaria n.° 68/75: 

Manda cessar a autorizacdo concedida 4 Associacdo dos Pro- 
dutores de Sisal de Mocgambique para utilizar dois postos 
emussores-receptores que lhe foram concedidos pela Por- 
taria n° 15684, de 27 de Janeiro de 1962 

Portaria n.° 69/75: 

Manda cessar a autorizacao concedida 4 Companhia de Manu- 
seamento de Granito, Limitada, para utilizar trés postos 
emissores-receptores que Ihe foram concedidos pela Por- 
taria n° 282/75, de 27 de Maio. 

Portaria n.° 70/75: 

Manda cessar a autorizacao concedida 4 firma Lusalite de 
Mocambique, § A.R L, para utilizar doze postos emissores- 
-receptores que lhe foram concedidos pelas Portarias 
n.* 15288 e 15623, respectivamente de 9 de Setembro de 
1961 e 13 de Janeiro de 1962 

OQ Decreto-Lei n.° 4/75, de 16 de “SPUSTS, parece ter 
suscitado dividas sobre se as citacGes e nouficacgdes poste- 
riores a 25 de Julho de 1975 determinam o inicio da 
contagem dos prazos peremptdérios ec dilat6rios que os 
antecedem, e bem assim quanto 4 possibilidade de os 
interessados usarem da faculdade do n.° 1 do artigo 13.° 
do citado decreto-lei quando pretendam contestar uma 
AaCCAO. 

Assim, ao abrigo do artigo 24.° do Decreto-Lei n.° 4/75, 
de 16 de Agosto, determino: 

Tendo sido proibido exercer advocacia ou func6des de 
consulta juridica, solicitar judicialmente ou praticar pro- 
curadoria judicial ou extrajudicial, e enquanto nado entrar 
em funcionamento o Servico Nacional de Consulta e 
Assisténcia Juridica, o Decreto-Lei n.° 4/75 propds-se evi- 
tar prejuizos as partes em processos civeis, resultantes do 
desconhecimento de normas ou formalismos legais. 

Tal preocupacao transparece de numerosas disposicdes 
daquele decreto-let. 

On.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 4/75 permitiu 
as partes praticarem por si todos os actos que lhes digam 
respeito; mas 0 artigo 12.° estabeleceu expressamente que 
a pratica do primeiro acto em que a parte use daquela 
faculdade pode ter lugar em qualquer altura, embora para 
os actos seguintes essa parte fique sujeita aos prazos le- 
gals. 

Da conjugacao destas duas disposicoes resulta, pois, cla- 
ramente, que nas citacdes ou notificagoes posteriores a 
25 de Julho de 1975, e até mesmo em relacdo as accoes 
intentadas depois daquela data, a parte citada ou notificada 
pode praticar o respectivo acto em qualquer altura, o 
que equivale a fazé-la beneficiar também da interrupcao 
dos prazos a que eventualmente esteja sujeita. 

Essa fot a intencao do legislador, e nem a colocacao 
sistematica do preceituado no artigo 12.° permite conclusao 
diferente, nao s6 porque esse artigo remcte expressamente 
para o n.° 2 do artigo 3.°, como também porque a razao 
da sua colocacao a seguir ao artigo 11.° se deveu apenas 
ao que consta da parte final do mesmo artigo 12.° («para 
os actos seguintes fica essa parte sujeita aos prazos le- 
gais»), € que sempre teria de se articular com aquele 
artigo 11.° 

Por outro lado, a faculdade reconhecida no n.° 1 do 
artigo 13.° foi conferida tendo em vista os graves prejuizos 
que possam resultar da paralisagas dum processo; e esses 
graves prejuizos podem existir mesmo quando a paralisacao 

aparentemente resulte da inércia da propria parte que 

aparece a requerer a nomeacdo de um assistente técnico- 
-juridico, uma vez que essa inércia pode ter como causa 
apenas a circunstaéncia de a parte nao se sentir suficiente- 
mente habilitada a praticar o acto que tem de praticar-
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Portanto, e em conclusio: 

1.° QO Decreto-Lei n.° 4/75, de 16 de Agosto, deve ser 
interpretado no sentido de que, salvo o disposto nos 
n.°* 2 € 3 do artigo 11.°, pode ser praticado em qualquer 
altura 0 primeiro acto processual de cada uma das partes 
cujo prazo nao estivesse extinto em 24 de Julho de 1975, 
quer esse prazo estivesse a decorrer em 25 de Julho, quer 
devesse comegar a correr nesta data ou depois dela. 

2.° Pode ser usada a faculdade do n.° 1 do artigo 13.° do 
Decreto-L<i n.° 4/75 (pedido de designacao de um técnico- 
-juridico} mesmo quando a paralisacdo do processo seja 
devida a propria parte que requer tal designacao, e tam- 
bém quando a parte deseje contestar uma accdo ou deduzir 
qualquer outra forma de oposicéo equivalente. 

Ministério da Justiga, 22 de Setembro de 1975.—O Mi- 
nistro da Justica, Rui Baltasar dos Santos Alves. 
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MINISTERIOS DA INFGORMACAD, DAS FINANCAS 
E DE ESTADD NA PRESIDENCIA 

Portaria n.° 64/75 

de 27 de Setembro 

Pelo Decreto-Lei n° 8/75, de 26 de Agosto, foi criado 
o quadro do pessoal das Reparticdes de Gabinete dos 
Muinistérios, tendo-se fixado em dois o numero de condu- 
tores de automoveis para cada Reparticao. 

Reconheceu-se, no entanto, ser este ntimero insuficiente 
para o Ministério da Informacao 

Assim: 
No uso da competéncia que Ihes é atribuida pelo ar- 

tigo 1.° do Decreto-Lei n.° 7/75, de 21 de Agosto: 
Os Ministros da Informacao, das Financas e de Estado 

na Presidéncia determ:nam: 

No quadro do pessoal de gabinete do Ministério da 
Informacéio é criado mais um lugar de condutor de auto- 
mdéveis da letra Q. 

© Muinistro da Informacao, Jorge Rebelo. —O Ministro 
das Financas, Salomado Munguambe. —O Ministro de Es- 
tado na Presidéncia, José Oscar Monteiro. 
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MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA 

Portaria n.° 65/75 

de 27 de Setembro 

  

Sendo necessario proceder a distribuicio da verba des- 
tinada as despesas do Instituto de Educacao e Servico 
Social; 

Sob proposta da Comissio Administrativa do mesmo 
Instituto, criada pela Portaria n.° 18914, de 9 de Outubro 
de 1965; 

Ouvida a Direccao dos Servicos de Financas, 
© Ministro da Educacao e Cultura manda: 

E distribuida como abaixo se discrimina a seguinte verba 
global da tabela orgcamental de despesa ordindaria para o 
ano economico de 1975: 

Capitulo 4°, artigo 348.°— Admunistracio Geral e Fiscalizacao: 
Servicos de Educacao: Distrito de Louren¢co Marques: Imnsti- 

i 

I SERIE — NUMERO 4 
  

tuto de Educaca&o e Servico Social: Diversos encargos: Dotacic 
global: 

Despesas com o pessoal: 

1) Remuneracdes acidentais: 

a) GratificagGes a que se refere 
o artigo 9.° do Diploma 
Legislativo n.° 2284, de 25 
de Setembro de 1962 . 36 OOOSOO 

6b) Gratificagdes a que se refere 
o artigo 2.° do Diploma 
Legislativo n.° 2621, de 31 
de Julho de 1965 256 000300 

c) Gratificacdes a dois membros 
da Comissio Administra- 
tiva (§ 1° do artigo 1° da 
Portaria n.° 18914, de 9 

  

de Outubro de 1965). . 24 000300 319 oeOsor 

Despesas com o material. 

2) AquisicOes de utilizacdo permanente 2.3 55354 
3) Despesas de conservacao e aproveitamento 2 SO0SO( 
4) Material de consumo corrente 15 OOOSOE 

Pagamento de servicos’ 

  

  

5) Despesas de higiene, satide e conforto 15 000SOX 
6) Despesas de comunicacdes 15 QOOSOL 

Diversos encargos: 

7) Seguro da viatura S46$6( 
8) Encargos das instalacdes 144 OOOSOC 

Soma ..... veins 525 600$0t 

Décimo retido , L aeeees 58 400$01 

Total oo. cesses eee = 984 DOOGO 

Ministério da Educacao e Cultura, 19 de Setembro d 
1975.— No imped‘mento do Ministro da Educacao « 
Cultura, o Ministro da Justica, Rui Baitasar dos Santo, 
Alves. 
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MINISTERIO DAS FINANCAS 

Portaria n.° 66/75 

de 27 de Setembro 

Tendo sido exposta pela Direccao dos Servicos de Cor 
reios e Telecomunicacoes a necessidade de, no ano ds 
1975, ser atribuido a tesouraria de Lourenco Marques, 
pagadorias de Inhambane e Beira e ao encarregado de pa 
gamento de vales de Manjacaze um fundo permanente con 
que possam ocorrer ao pagamento de vales considerandc 
o disposto no artigo 95.‘ do Regulamento aprovado pelk 
Decreto n.° 41 001, de 14 de Fevereiro de 1957, conjugad 
com a Portaria n.° 271/73, de 24 de Fevereiro; 

Ouvida a Direccao dos Servicos de Financas; 
Q Ministro das Financas manda: 

1.° Sao concedidos os seguintes fundos permanentes ao 
Servicos de Correios e Telecomunicacces para, durant 
o ano de 1975, ocorrer ao pagamento de vales: 

Tesouraria de Lourengco Marques. ... 5 000 OOOSOC( 
Pagadoria de Inhambane... ..... . . 500 000500 
Pagadoria da Beira. ....00 0 ww... . 500 000$06 
Encarregado de pagamento de vales de 

Manjacaze 0... ce cccsccceee ceeeeees 100 O000SOC( 

2.° O Conselho de Administracao dos Servicos de Cor 
reios e Telecomunicacgoes é responsavel perante a Direccax 
dos Servicos de Financas pela totalidade dos fundos per 
manentes referidos no rumero anterior. 

Ministério das Financas, 16 de Setembro de 1975. — 
© Ministro das Financas, Salomao Munguambe.
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Portaria n.° 67/75 

de 2/ de Setembro 

Considerando a necessidade de criar um quadro de 
pessoal para o organismo de apostas mutuas desportivas 
intitulado Totobola de Mocambique; 

Nos termos das disposigOes do Decreto n.° 15/75, de 
11 de Setembro; 

QO Ministro das Financas determina: 

1.° O quadro de pessoal do Totobola de Mocambique 
fica assim constituido: 

  

  

Unidades Categoria Letra 

j Chefe de servico H 
1 Chefe de contabilidade J 
} Primeiro-oficial 1, 
2 segundo-oficial N 
1 Onerador de microfilmagern N 
2 Inspector O 
I Operador auxiliar de microfilmagem Q 
2 Terceiro-oficia! Q 
I Fiel de armazém R 
2 Escriturario-dactilégrafo Ss 
1 Motorista T 
] Continuo T 
a servente 7,   

  

2.° QO provimento dos lugares do quadro constante do 
numero anterior sera feito por despacho do Ministro das 
Finangas, nos termos do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 15/75, 
de 11 de Setembro. 

3° QO pessoal do quadro constante do n.° 1.° goza 
de todos os direitos e deveres consignados ao pessoal dos 
Servicos de Financas e fica sujeito ao regime disciplinar 
do funcionalismo publico. 

4.° Para fins de contagem e escrutinio deveréo ser admi- 
tidos, a titulo eventual, colaboradores estranhos ao servico 
que beneficiarao de gratificacdes que forem determinadas 
por despacho do Ministru das Financas sob proposta do 
Totobola de Mocambique. 

5.° O pessoal do Totobola de Mocambique, salvo em 
condi¢des especiais a determinar por despacho do Ministro 
das Financas, nao deve participar nas contagens e escruti- 
nios. 

6.° O Totobola de Mocambique poderd manter como 
conselheiros técnicos funciondrios da extinta delegacio do 
Totobola da Santa Casa da Misericérdia de Lisboa, que 
auferirao remunera¢des nunca inferiores as que possuiam 
a data da Independéncia de Mocambique. 

7.° QO Miunistro das Financas podera por despacho dar 
por terminada a cooperacéo dos técnicos da Santa Casa 
da Misericérdia de Lisboa, referidos no numero anterior. 

Mimstério das Financas, 22 de Setembro de 1975. — 
O Ministro das Financas, Salomao Munguambe. 

a a OAR Flac 

Despacho 

Em aditamento ao despacho de 5 de Setembro corrente, 
que fixa a data de 20 de Setembro como limite para apo- 
sigao da vinheta nos veiculos, os proprietarios de veiculos 
sujeitos a regime especial de circulacéo devem dirigir-se 
a Reparticao de Viacao da Direccao dos Servicos de Obras 
Publicas e Transportes a ftm de lIhes ser conferida uma 
vinheta com a indicacao «Isento» ou outra que os Servicos 
entenderem mais conveniente. 

Ministério das Financas, 20 de Setembro de 1975. — 
O Ministro das Financas, Salomao Munguarmbe. 
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 

Portaria n.° 68/75 

de 27 de Setembro 

Tendo a Associacao dos Produtores de Sisal de Mocam- 
bique comunicado que os postos emissores-receptores que 
lhe foram concedidos, exclusivamente para fins de defesa, 
pela Portaria n.° 15 684, de 27 de Janeiro de 1962, nado 
estavam a funcionar desde 1973; 

Ouvida a Direccao dos Servicos de Correios e Teleco- 
municacoes, 

Considerando o disposto no artigo 48.° do Decreto 
n.° 492/73, de 4 de Outubro; 

Nos termos da alinea a) do n.° 5 do Acordo de Lusaka; 
QO Ministro dos Transportes e Comunicagdes manda: 

Cessa a autorizacao concedida a Associacao dos Produ- 
tores de Sisal de Mocambique para utilizar os dois postos 
emissores-receptores que lhe foram concedidos, exclusiva- 
mente para fins de defesa, pela Portaria n.° 15 684, de 27 
de Janeiro de 1962, nao os podendo vender, ceder ou voltar 
a utilizar sem prévia autorizagao dos Servicos de Correos 
e Telecomunicacoes. 

Ministério dos Transportes e Comunicagoes, 12 de Se- 
tembro de 1975.— O Ministro dos Transportes e Comuni- 
cacoes, Jolé Luis Cabaco. 

—— ee ee 

Portaria n.° 69/75 

de 27 de Setembro 

Tendo a Companhia de Manuseamento de Granito, Li- 
mitada, solicitado o cancelamento dos trés postos emisso- 
res-receptores que lhe foram concedidos pela Portaria 
n.° 282/75, de 27 de Mato; 

Ouvida a Direccio dos Servicos de Correios e Te’eco- 
municacoes; 

Considerando o disposto no artigo 48.° do Decreto 
n.° 492/73, de 4 de Outubro; 

Nos termos da alinea a) do n.° 5 do Acordo de Lusaka; 

O Ministro dos Transportes e Comunicagdes manda: 

Cessa a autorizacio concedida 4 Companhia de Manu- 

seamento de Granito, Limitada, para utilizar os postos 

emissores-receptores CRL-509, CRL~-510 e CRL-511, 

concedidos pela Portaria n.° 282/75, de 27 de Maio, nao 

os podendo vender, ceder ou voltar a utilizar sem prévia 

autorizacio dos Servicos de Correios e Telecomunicagoes. 

Ministério dos Transportes e Comunicagdes, 12 de Se- 

tembro de 1975. —O Ministro dos Transportes e Comuni- 

cacdes, José Luis Cabaco 

Sa ec aan errs ECD 

Portaria n.° 70/75 

de 27 de Setembro 

Tendo a firma Lusalite de Mocambique, S. A. R. L., soh- 
Citado o cancelamento dos doze postos emussores-recepto- 

res que lhe foram concedidos, exclusivamente para fins de 
defesa, pelas Portarias n.°° 15288 e 15 623, respectiva- 
mente de 9 de Setembro de 1961 e 13 de Janeiro de 1962; 

Ouvida a Direccao dos Servigos de Correios e Teleco- 
municacoes;
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Considerando o disposto no artigo 48.° do Decreto 
n.° 492/73, de 4 de Outubro; 

Nos termos da alinea a) do n.° 5 do Acordo de Lusaka: 
O Miunistro dos Transportes e Comunicac6es manda: 

Cessa a autorizacao concedida pelas Portarias n,°* 15 288 
e 15623, respectivamente de 9 de Setembro de 1961 e 
13 de Janeiro de 1962, a firma Lusalite de Mocambi- 
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que, S.A. R.L., para utilizar doze postos emissores-recep- 
tores na area da Beira, exclusivamente destinados a fins 
de defesa. 

Ministério dos Vransportes e Comunicacoes, 12 de Se- 
tembro de 1975.— O Ministro dos Transportes e Comuni- 
cacodes, José Luis Cabaco. 

Preco —- 4$00 

  

IMPRENSA NACIONAL DE MOCAMBIQUE


