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CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto-Lei n.° 16/75 

de 2 de Outubro 

  

Ao Ministério da Informacdo foi atribuida a tarefa de 
orientar os meios de informacao dentro de uma perspec- 

tiva de reforco da unidade nacional, difusao dos valores 

culturais nacionais, expresséo das aspiracoes populares e 

defesa da Revolugao. 
Para que esta tarefa possa ser integralmente cum- 

prida torna-se necessério que os principals Orgaos de 
informacao, nomeadamente a Radio, sejam colocados sob 
o controlo do Estado, que, como executor dos principios 

da FRELIMO, esta engajado na realizacgao daqueles ob- 
jectivos. 

Nestes termos, e ao abrigo da alinea c) do artigo 54.° 
da Constituicfo, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1.° E criada a Radio Mocambique, organismo do 
Estado que tera o exclusivo da producao e emissdéo ra- 

diofénica em todo o territ6rio da Republica Panttlangoe 
Mocambique. 

Art. 2.°— 1. Ficam extintos os Servicos de Radiodi- 

fusao, Cinema Educativo e Informativo e a Voz de Mo- 
cambique. 

2. Todo o activo e¢ passivo, bem como verbas ja or- 
camentadas e ainda por receber dos Servicos de Radio- 

difuséo ora extintos, transitam para a Radio Mocambique 
gue funcionara integrada na Direccao Nacional de Infor- 
macao. 

3. As verbas orcamentadas e ainda por receber, bem 
como 0 activo e o passivo relativos ao Cinema Educativo 
e Informativo dos Servicos extintos, transitam para o 
Ministério da Informacao. 

Art. 3.°— 1. Sao nacionalizados o Radio Clube de Mo- 
cambique, a emissora do Aeroclube da Beira e a Radio 
Pax. 

2. A nacionalizacdo do Radio Clube de Mocambique 
abrange o complexo do activo e passivo tal como se 
encontra contabilisticamente relevado nesta data. 

3. Relativamente ao Aeroclube da Beira e a Radio 
Pax, o Ministro da Informacgao determinara por portaria 
quais os direitos e obrigacoes abrangidos pela naciona- 
lizagao, bem como os respectivos bens e seu destino. 

Art. 4.° E aprovado o Diploma Organico da Radio 
Mocgambigue, anexo ao presente decreto-lei e que dele 
fica a fazer parte integrante. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Republica, SAaMoRA Moses MACHEL. 

Diploma Organico da Radio Mecambique 

CAPITULO I 

Dos objectivos da Radio Mocambique 

Artigo 1.°— 1. A Radio Mocambique, estruturada como 
6redo de informacdo nacional, tem como objectivo prin- 
cipal contribuir para a elevacdéo do nivel de consciéncia 
politica e cultural das massas populares, proporcionando- 
-lhes a informacao, a cultura e a educacao que as habilitem 
a compreender e assumir correctamente a linha politica da 
FRELIMO €¢ a realizar as tarefas correspondentes a cada 
fase do processo revoluciondério mocgambicano. 

2. E igualmente objectivo da Radio Mocambique di- 
vulgar para o estrangeiro a realidade socio-politica e cul- 
tural do Povo de Mocambique, bem como as experiéncias 
e vitorias da Revolucao Mocambicana, através dos meios 

de radiodifuséo ao seu dispor.
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3. A Radio Mocambique, sem prejuizo da sua vocacao 
centralizadora, poderaé manter postos emissores de pro- 
vincla, sob 0 seu controlo e orientacdo. 

CAPITULO II 

Da autonomia 

Art. 2.°— 1. A Radio Mocambique constitui um orga- 
nismo publico dotado de personalidade juridica e com 
autonomia administrativa e financeira, que podera usar 
a sigla R. M. 

2. 820 integrados no patrimonio da Radio Mocambique 
todos os direitos e bens mobilidrios e imobilidrios perten- 
centes ao Radio Clube de Mocambique nacionalizado pelo 
decreto-lei a que este diploma vai anexo, e dos ser- 
vicos publicos que foram extintos. 

3. A transferéncia para o patriménio da Radio Mo- 
cambique de imdéveis e méveis sujeitos a registo, qualquer 
que seja a modalidade de inscricio, far-se-4 por forca 
deste decreto, o qual constituira titulo suficiente para todos 
os efeitos legais. 

4. Este decreto é igualmente titulo bastante para a 
transferéncia das contas bancarias em nome do Radio 
Clube de Mocambique para nome da Radio Mocambique, 
bem como para justificar a sucessio da Radio Mocambique 
em todos os actos ou contratos em que seja parte qualquer 
das entidades nacionalizadas, na medida dessa naciongli- 
zacao, ou a entidade publica extinta. 

Art. 3.°— 1. A Radio Mocambique tem orcamento pri- 
vativo, no qual se conjugam os recursos indispensaveis a 
cobertura do total das despesas, de modo a assegurar-se 
sempre o scu equilibrio. 

2. As receitas e despesas do orcamento da Radio Mo- 
cambique serado incluidas, em verbas globais, no Orca- 
mento Geral do Estado. 

Art. 4.° Sao receitas da Radio Mocambique: 

1.° A comparticipacao estabelecida por lei na taxa 
cobrada pelo Estado pela utilizacéo de postos 
radioeléctricos receptores: 

2.° O produto da exploracao comercial dos tempos de 
emissao: 

3.° Os juros e rendimentos de quaisquer valores da 
Radio Mocambique; 

4.° O produto da realizacao da rifa da Radio Mo- 
cambique, que desde ja fica autorizada com dis- 
pensa de depdésito de quaisquer comparticipa- 
coes para outros organismos do Estado; 

5.° A parte das receitas, cobradas ao abrigo do De- 
creto-Lei n.° 73/75, de 21 de Junho, que lhe 
for afectada; 

6.° Outros subsidios concedidos pelo Estado: 
7.° Qutras receitas nado especificadas, 

Art. 5.°— 1. A Radio Mocambique pode contrair em- 
préstimos, em moeda nacional, aos quais é reconhecida a 
utilidade publica, desde que se destinem: 

a) A fazer face a diftculdades de tesouraria; 

b) A investimentos necessdrios a prossecucao dos fins 
da Radio Mocambique. 

2. O Ministro da Informacao, ouvido o Ministro das 

Financas, fica desde ja autorizado a prestar aval em nome 
do Estado a tais empréstimos, desde que nao ultrapassem, 
globalmente, os trés milhdes de escudos, no caso da ali- 
nea a), ou os dez milhdes de escudos, no caso da alinea 5). 

Art. 6.° A Radio Mocambique assume o encargo das 
pensdes de reforma que actualmente estao a ser pagas pelo 
Radio Clube de Mocambique. 
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Art. 7.°—1. A Radio Mocambique pode autorizar e 
retirar a autorizacado a empresas particulares, ou que como 
tais sejam consideradas em Mocambique, para a producao 
de programas comerciais para radiodifusao através dos 
postos emissores dos referidos servicos. 

2. Consideram-se em vigor, a nao ser que expressamente 
revogadas, as autoriza.oes das agéncias de publicidade em 
tuncionamento, considerando-se como estando em fun- 

clonamento aquelas agéncias que nos ultimos trés meses 
ou nos proximos trinta dias tenham emitido qualquer pro- 
grama pago através das estacdes de radio a funcionar em 
Mocambique. 

3 A revogacao da autorizacao para producao de pro- 
gramas radiofénicos Jeve ser feita mediante aviso previo de 
sessenta dias, excepto quando os motivos justificativos de 
tais medidas sejam considerados graves, caso em que a 

revogacao podera ser imediata. 

CAPITULO III 

Da administracao 

Art. 8.° A Radio Mocambique é administrada por um 

director nomeado pelo Ministro da Informacao. 
Art. 9.°— 1. Compete especialmente ao director: 

a) Executar as linhas gerais da politica de informagao 
e formacio definidas pelo Ministério da Infor- 
macao; 

b) Submeter ao Ministro da Informacao, para apro- 
vacao, os regulamentos internos da Radio Mo- 
cambique; 

c) Promover, com a aprovacao do Ministério da In- 
formacao, a filiagaa da Radio Mogambique em 
organismos ¢ instituicdes internacionais de Radio, 

Televisao 2 Telecomunicacgoes; 
d) Nomear e demitir o pessoal; 

e) Autorizar pagamentos e a cobranca de receitas, con- 
trair empréstimos, celebrar contratos, movimentar 

contas e depdsitos bancérios e, de um modo 

geral, praticar todos os actos de gestao econo- 

mica e financeira da Radio Mocambique; 

f) Exercer a competéncia disciplinar sobre o pessoal; 

g) Representar a Radio Nacional de Mogambique em 

juizo ou fora dele; 
h) Apresentar ao Governo o orgamento e as conta 

anuais. 

2. O director podera delegar as competéncias referidas 

no numero anterior em um ou mais chefes de secgao. 

Art. 10.° O director sera assistido por um conselho con- 

sultivo composto pelos chefes de seccao e representantes 

do grupo dinamizador. i 

Art. 11.°—1.O director nao pode assumir encargos 

que nado possam ser satisfeitos pelos fundos ou disponi- 

bilidades da Radio Mocambique. 
2. O director nio pode adquirir ou alienar iméveis sem 

autorizacao do Governo 

CAPITULO IV 

Da proteccao penal 

Art. 12.° Aquele que interferir nas emissdes da Radio 
Mocambique, impedindo ou tentando impedir, por violén- 

cia directa ou por sinais perturbadores emitidos a distancia, 

ou ainda por ameacas, danificagao de material ou por 

qualquer forma adequada ao efeito pretendido, o normal 

funcionamento das estacGes emissoras, sera condenado na 

pena de prisio maior de dois a oito anos e multa corres- 

pondente.
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Art. 13°— 1. Todo aquele que, usando emissor insta- 
lado em terni6rio nacional, divulgar noticias ou emitir 
programas de qualquer tipo, sem autorizacao do Governo, 
sera condenado na pena de prisao maior de dois a oito anos. 

2. Nao se considera divulgacao de noticias ou emissdo 
de programas a actividade normal de radioamadores den- 
tro das limitacdes legais estabelecidas. 

CAPITULO V 

Da organica 

Art. 14.° A Radio Mocambique sera composta por sec- 

cdes, subseccoes ¢ sectores. 

Art. 15.°—1. A Radio Mocambique tera as seguintes 
SeECCOES: 

Pessoal; 
Admunmstrativa; 
Técnica: 
Programas; 
Informacao. 

2 As seccdes serad orientadas por chefes de secgao, 

cada um podendo assegurar a orientacdo de uma ou mais 
seccoes. 

3. Por simples despacho interno o director criara as 

subseccdes e sectores necessarios ao bom funcionamento 
dos servicos. 

CAPITULO VI 

Do pessoal 

Art. 16.°— 1. O pessoal mocambicano do Radio Clube 
de Mocambique transita para a Radio Mocambique com 

Os vencimentos, categoria e designacdéo que tém actual- 

mente naquela estacao émissora. 

2. O pessoal da sddio dos Servicos de Radiodifusao 
transita para a Radio Mocambique com os vencimentos, 
categoria e designacao que tém actualmente, devendo 
a sua situacdo ser redefinida no estatuto a que se refere 
on. | do artigo 18.° 

3. O pessoal estrangeiro sera contratado de acordo com 
as normas que regularem a prestacao de servi¢co ao Estado 
por parte de cidadaos estrangeiros. 

4. A situacao do pessoal do Cinema Educativo e In- 
formativo sera definida por despacho do Munistério da 
Informacao que o integrara em Servico dependente do 
mesmo Ministério de acordo com as suas aptidoes. 

‘Art. 17.°—1. O pessoal mocambicano da Radio Pax 
e do posto emissor do Aeroclube da Beira, com excepcao 
dos elementos de geréncia e direccao, passa para a Radio 
Mocambique, sendo a sua situacéo definida por despacho 
do Ministro da Informacao. 

2. E aplicavel ao pessoal estrangeiro da Radio Pax 
e ao do posto emissor do Aeroclube da Beira o disposto 
no n.° 3 do artigo 16.° 

Art. 18°-— 1. No prazo de noventa dias, a contar da 
publicacao deste decreto-lei, sera promulgado o Estatuto 
do Funcionario da Radio Mocambique, no qua! sc adap- 
tarao os diversos quadios de pessoal a nova estrutura. 

2. Até la vigorarao para todos os funciondrios da Radio 
Mocambique os regulamcntos internos do Radio Clube 
de Mocambique, com as excepcdes decorrentes da apli- 
cacao destes estatutos, 

181 

CAPITULO VII 

Disposi¢coes gerais e transitorias 

Art. 19.° A actual Comissio Administrativa do Radio 
Clube de Mocambique continuara em funcionamento pres- 
tando assisténcia ao director durante o periodo de no- 
venta dias, findo o qual cessara as suas funcoes, sem 
necessidade de qualquer despacho. 

Art 20.°—1. O director da Radio Mocambique assu- 
mira as fungcoes de liquidatario dos bens do Radio Clube 
de Mocambique, em Mocambique e no estrangeiro, podendo 
dispor deles, vendé-los, aliena-los e troca-los de modo a 
integrar oO produto no patriménio da Radio Mocambi- 
que. 

2 Para o efeito consignado no numero anterior podera 
Oo director da Radio Mocambique sacar cheques, abrir 
contas, requerer transteréncias, endossar titulos e assinar 
em nome do Radio Clube de Mocambique todos os con- 
tratos, acordos, requerimentos e solicitacGes necessarios. 

3, SO para efeitos da liquidacdo referida neste artigo 
oO Radio Clube de Mocambique mantera existéncia juri- 
dica, a qual cessara Ingo que esteja ultimado o processo 
de liquidagao dos seus bens. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Republica, Samora MoIrsés MACHEL. 
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MINISTERIO DA INFORMACAO 
en 

Despacho 

Nos termos do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 73/75, de 
21 de Junho, nomeio a Comissao Administrativa do Fundo 
de Apoio aos Meios de Comunicacaéo Social, com a se- 
guinte constituicao: 

Presidente — Fernando Magalhiaes. 

Vogais: 

Rosaria Tembe. 
Eduardo César Franca Costa. 

Ministério da Informacao, 23 de Setembro de 1975, — 
O Muinistro da Informacao, Jorge Rebelo. 

EO 

Despacho 

O Decreto-Lei n.° 16/75, de 2 de Outubro, promulga o 
Diploma Organico da Radio Mocambique. 

Nos termos do artigo 8.° do referido diploma organico, 
compete ao Ministro da Informacao nomear o director. 

Assim, ao abrigo da referida competéncia, nomeio Rafael 
Benedito Afonso Maguni director da Radio Mocambique. 

Ao director da Radio Mocambigue caberé a remunera- 
¢ao correspondente a letra E dos funcionarios publicos, 
com as regalias inerentes. 

Ministério da Informacio, 2 de Outubro de 1975, — 
QO Ministro da Informacao, Jorge Rebeio.
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MINISTERIO DAS FINANCAS 

Portaria n.° 74/75 

de 2 de Outubro 

Considerando o ritmo de desenvolvimento agricola de 
Mocambique, mostra-se aconselhavel a adopcao de medidas 
de proteccao fiscal que facilitem a venda, pelo Fundo de 
Comercializagcao, da castanha de caju nos mercados exter- 
nos e constituam estimulo ao incremento da sua producdo. 

Nestes termos: 

© Ministro das Financas manda: 

1.° EF isenta de direitos de exportacao, de imposto de 
sobrevalorizacao, de imposto de comércio maritimo e de 

-outras imposicSes a cobrar no despacho aduaneiro, com 
excepcao do umposto do selo a que se refere o artigo 11.° 
da tabela aprovada pelo Decreto n.° 31883, de 12 de 
Fevereiro de 1942, a castanha de caju classificada pelo 
artigo 69 da respectiva pauta, quando exportada pelo 
Fundo de Comercializacao. 
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2.° O disposto na presente portaria é aplicavel aos bi- 
lhetes de despacho pendentes de hquidacao e pagamento. 

Ministério das Financas, 22 de Setembro de 1975. — 
O Ministro das Financas, Salomado Munguambe. 

en em el 

Portaria n.° 75/75 

de 2 de Outubro 

Tendo sido solicitada pelo Ministério da Satide a al- 
teracdo da constituicdo da comisséo administrativa do 

fundo permanente criado pela Portaria n.° 190/75, de 
15 de Abril; 

Ouvida a Direccao dos Servicos de Financas; 
O Ministro das Financas manda: 
A comissao administrativa criada pelo artigo 2.° da 

Portaria n.° 190/75, de 15 de Abril, para administrar o 
fundo permanente atribuido ao Hospital-Sanatorio da Ma- 
chava, sera constituida pelo director do Hospital, pelo 
enfermeiro-chefe e pelo chefe oy encarregado da secretaria, 
servindo o primeiro de presidente ¢ o ultimo de secretario. 

Ministério das Financas, 23 de Setembro de 1975.—~ 
QO Ministro das Financas, Salomao Munguambe. 
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