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CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto-Lei n.° 21/75 

de 11 de Outubro 

A fim de assegurar a continuacao do processo popular 
revolucionario dirigido pela FRELIMO e de consolidar a 
Independéncia e Unidade Nacionais, e todas as vitérias do 
Povo Mocambicano conquistadas através dos duros sacri- 

ficios de treze anos de luta politico-militar para garantir 

o triunfo do Poder Operdrio-Camponés, torna-Siaigdiss 
pensavel a criacado de um organismo de seguranca popular 
que, trabalhando em intima ligacio com as estruturas da 
FRELIMO e das F.P.L.M., promova o trabalho espe- 
cifico de mobilizar, organizar e elevar continuamente o 
nivel de consciéncia nacional e de classe, politica e ideo- 
logica, de cada cidadfio no campo da vigilancia revolu- 
cionaria, de forma que o Povo assuma integral e cons- 
clentemente a tarefa da defesa intransigente dos interesses 
supremos da Nacao, que se concretizam no processo da 
Revolucao Popular em curso. 

Para esse efeito: 

  

  

Artigo 1.° E criado o Servico Nacional de Seguranca 
Popular (SNASP), directamente dependente do Presidente 
da FRELIMO. 

O SNASP 6 orientado pelo Conselho Nacional de Segu- 
ranca que funciona junto do Presidente da FRELIMO. 

Art, 2.0 O SNASP é um organismo de seguranca popu- 
lar que tem por missdo especifica assegurar Oo prossegui- 
mento da luta do Povo Mocambicano, sob a direccao da 
FRELIMO, contra a opressao e exploracéo; promover 
e defender a consolidacao da Independéncia e Unidade 
Nacionais ¢ a liquidacgao do sistema de exploracao do ho- 
mem pelo homem por forma a contribuir para o refor¢o 
do Poder Popular em todo o Pais, detectando, neutrali- 
zando e combatendo todas as formas de subversao, sabo- 
tagem e os actos que atentem contra os 6rgaos do Poder 
Popular e seus representantes, contra a economia nacional 
ou contra os objectivos da Reptblica Popular de Mocam- 
bique 
“Att. 3. O SNASP tem como atribuicdes fundamentais: 

a) Prevenir e neutralizar os actos que atenfem con- 
tra a Constituicdo, contra os érgaos do Poder 
Popular e seus representantes ¢, bem assim, to- 
das as manifestacdes contrarias 4 Unidade do 
Povo, nomeadamente o iribalismo, o regiona- 
lismo e o racismo; 

5) Prevenir e neutralizar os actos ou manobras que 
constituam saida abusiva ou ilegal de fundos 
do sistema bancadrio e os Comportamentos ano- 
malos ou injustificados, perturbadores do fun- 
cionamento regular do mercado monetario ou 
aque produzam manifesta perturbagao na acti- 
vidade econoémica; 

c) Preyenir e neutralizar os actos lesivos ou pertur- 
badores do trabalho e da produgao, da paz so- 
cial e da seguranca do Estado, e todos os actos 
de sabotagem econdmica, designadamente os 
actos ou condutas delituosos previstos e punidos 
no Decreto-Lei n.° 16/75, de 13 de Fevereiro, 

e Decreto-Lei n.° 18/75, de 9 de Outubro; 
d) Apoiar os Servicos de Imigracao na sua tarefa de 

vigiar e controlar as fronteiras do Pais e a en- 

trada e permanéncia de estrangeiros;
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é) Contribuir para o combate ao consumo e ao tré- 
fico de substancias estupefacientes e, em geral, 
de drogas susceptiveis de provocar toxicomania: 

fj) Apoiar os Servigos competentes na neutralizacdo 
de quadrilhas ou associacdes de malfeitores e 
todas as formas de banditismo organizado, pros- 
tituicao, proxenetismo, trafico de mulheres e, 
em geral, as demais formas de corrupcaio e de 
criminalidade; 

g) A prevengao e combate da espionagem, da sabo- 
tagem, da subversao e de todas as formas lesi- 
vas da Unidade Nacional e do processo revolu- 
cionaério em curso, e também contribuir para 
a defesa da Independéncia do Pais: 

h) Proceder a investigacao e instrucdo dos delitos pre- 
vistos. nas alineas a), b) e c) do presente artigo 
e de todos aqueles cuja instrucio Ihe venha a 
ser cometida; 

1) Manter cooperacio estreita com as estruturas da 
FRELIMO e das F.P.L.M. e com as orga- 
nizacdes policiais nacionais e estrangeiras em 
ordem a prevenir e reprimir a criminalidade. 

Art. 4.° Para a realizacfo das suas funcdes e fins, as 
estruturas da FRELIMO e das F.P.L.M., as autorida- 
des administrativas, judiciais, maritimas e policiais devem 
prestar a colaboracao que lhes for solicitada pelo SNASP. 

Art. 5.° No exercicio das suas funcgdes a Direccio do 
SNASP tem poderes para ordenar e realizar, ou mandar 
realizar, as diligéncias, buscas e apreensdes que entender 
convenientes, proceder as requisicdes necessdrias, instruir 
processos ¢ deter pessoas, determinando-lhes o destino que 
achar mais conveniente, nomeadamente o de as remeter a 
autoridade policial competente, ou aos tribunais, ou para 
campos de reeducacdo. 

A manutengao de capturas e decisio sobre o destino 
dos presos é da competéncia da Direccfio do SNASP, a 
qual tem também poderes para ordenar a prisio na sua 
qualidade de autoridade de policia. 

Art. 6.° As pessoas implicadas na pratica de crimes cuja 
investigacao e¢ instrucdo esteja ou venha a ser cometida 
ao SNASP nao beneficiarao do disposto no artigo 315.° 
do Cédigo de Processo Penal. 

Art. 7.°—1. O SNASP tem poderes para confiscar a 
favor do Estado, por simples despacho da sua Direccfo, 
Os bens, accoes, quotas, interesses ou valores de que se- 
jam proprietarias as pessoas que atentarem contra a In- 
dependéncia ¢ Unidade Nacionais ou contra os érgaos do 
Poder Popular, que pertencam a organizacées contra- 
-revolucionarias, que procurarem criar um clima de inse- 
guranca social ou praticarem actos de sabotagem econd- 
mica ou de enfraquecimento deliberado da Economia Na~ 
cional. 

2. Nesta disposicao compreendem-se também os bens, 
valores ou interesses de pessoas que tenham pertencido 
ou colaborado com associacoes criminosas opressoras do 
Povo Mocambicano, nomeadamente a PIDE~DGS, e 
ainda os daquelas que, a partir da data da assinatura do 
Acordo de Lusaka, hajam colaborado, participado ou de 
alguma forma contribuido para um clima de agitacao e 
inseguranca social, ou em actos ou manobras lestvos da 
Economia, da Unidade e Independéncia Nacionais, 

Art. 8° O Servico Nacional de Seguranca Popular 
(SNASP) tera orcamento privativo, cujas receitas sao as 
seguintes: 

a) As receitas e subsidios que forem inscritos no 
Orcamento Geral do Estado; 
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b) Todas as importancias, bens, valores e quaisquer 
Outras receitas que lhe sejam atribuidos. 

Art 9°—1. Compete ao Presidente da FRELIMO re- 
gulamentar a orgdnica interna do SNASP, a composicao 
da sua Direccao, os quadros do seu pessoal, as formas 
de admissao e sua disciplina, os vencimentos e indemniza- 
coes, uniformes, insignias e cartoes de identidade, e resol- 
ver as dividas que surjam na execucgao deste diploma. 

2. AS nhomeacdes nao carecem de visto ou anota¢cio 
do Tribunal Administrativo nem de publicagao no Bole- 
tim da Republica. 

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

Aprovado em Conselho de Muinistros. 

Publique-se. 

O Presidente da Republica, Samora Morsiés MACHEL. 

iE 

Decreto-Lei n.° 22/75 

de 11 de Outubro 

A construcéo do Estado Popular em Mocambique exige 
uma profunda revolucdo nas estruturas e métodos de 
ensino, de maneira a fazer das escolas, de acordo com 
a palavra de ordem ja Jancada, uma base para o povo 
conquistar o poder. 

A dinamica da revolucao nao se compadece com o pro- 
cesso, necessaflamente moroso, da adopcao de medidas 
legislativas exclusivamente emanadas do Conselho de Mi- 
nistros, tanto mais que o caminho correcto sé podera ser 
lancado pela via da experimentacao das solucoes julgadas 
adequadas, cuja validade a pratica permitira comprovar. 

Julga-se, assim, conveniente atribuir ao Ministro da 
Educacao e Cultura competéncia para legislar nesta ma- 
téria. 

Esta atribuicao de competéncia nao significa, evidente- 
mente, gue as grandes linhas e as orientacdes basicas do 

ensino em Mocambique, assim como as suas mais pro- 
fundas transformac6es, nao devam ser definidas pelos Or 

e4os referidos no artigo 54.° da Constituigao da Repu- 
blica Popular de Mocambique. $6 que, nesta fase hist6rica 
da vida do Pais, ha necessidade de assegurar uma malea- 
bilidade de actuacéo que responda prontamente as exI- 
géncias do processo de revolucionarizagao do ensino em 
curso. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alinea c) do 
artigo 54.° da Constituicéo, o Conselho de Ministros de- 

creta: 

Artigo 1.° O Ministro da Educacgao e Cultura pode re- 

gular, por portaria, a estrutura e funcionamento dos esta- 

belecimentos de ensino, podendo também alterar o elenco 

e a composicao das matérias a ensinar, métodos de en- 

sino, de avaliacio de conhecimentos e condigdes de admis- 

sao de docentes e discentes. 

Art 2° Este decreto-lei entra imediatamente em vigor. 

Aprovado em Conselho de Munistros. 

Publique-se. 

O Presidente da Repiiblica, Samora Moisés MACHEL.
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MINISTERIO DO INTERIOR 
re ae 

Portaria n.° 79/75 

de 11 de Outubro 

A Comissao Administrativa da Camara Municipal da 
Beira deliberou, por unanimidade, em sessao de 29 de 
Abril do corrente ano, contrair no Instituto de Crédito 
de Mocambique um empréstimo de 7 500 000$, destinado 
a assegurar a cobertura do encargo com a continuacao 
da empreitada de drenagem das zonas urbana e subur- 
bana e pavimentacaéo asfaltica da cidade da Beira, adju- 
dicada a firma Construtora do Tamega, Limitada. 

Com o parecer favoravel do Governo da Provincia de 
Sofala; 

Visto o parecer da Direccaio dos Servicos de Adminis- 
tracdao Civil e ouvido o Gabinete de Estudos do Ministério 
do Interior; 

© Ministro do Interior determina: 

1.° E aprovada a deliberagao da Comissao Adminis- 
‘trativa da Camara Municipal da Beira, tomada por unani- 
midade em sesséo de 29 de Abril do corrente ano, de 
contrair no Instituto de Crédito de Mocambique um em- 
préstimo de 75000008, pelo prazo de sete anos e seis 
meses, ao juro de 8 % ao ano, elevavel durante a vigéncia 
do contrato, se outro limite vier a ser legalmente fixado, 
a pagar em doze prestacoes semestrais, iguais de capital e 
juro, cada uma no montante de 799 142$, a primeira com 
o vencimento no final do vigésimo quarto més apos a rea- 
lizacao do contrato de mutuo, sendo ainda cobrada, desde 
a data de aceitacao das condicées impostas pela entidade 
concessora do empréstimo, uma comissao de imobilizagao 
de 1% ao ano que incidira sobre as quantias nao utiliza- 
das, destinado a assegurar a cobertura do encargo com a 
continuacao da empreitada de drenagem das zonas urbana 
e suburbana e pavimentacao asfaltica da cidade da Beira, 
adjudicadas a firma Construtora do Tamega, Limitada. 

2.0 A Camara Municipal da Beira inscrevera no seu 
orcamento privativo, com preferéncia a quaisquer outras, 
as prestacOes referidas no numero anterior. 

Ministério do Interior, 3 de Outubro de 1975. — 

© Ministro do Interior, Armando Emilio Guebuza. 

$a 

MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA 
  

te r 

Portaria n.° 80/75 

de 11 de Outubro 

Reconheceu-se a necessidade de reforcar a verba «Des- 
pesas de conservacio e aproveitamento» do orgamento 

ordindrio da Escola Elementar de Agricultura de Massinga 

para o ano econdmico de 1975. 

Existindo na tabela de despesa do mesmo or¢amento 

disponibilidades que podem ser utilizadas como contra- 
partida e tendo em vista o disposto no artigo 6.° do De- 

creto n.° 67/73, de 29 de Novembro; 

Sob proposta da Direc¢aéo da referida Escola; 

Ouvida a Direccio dos Servicos de Finangas; 

O Ministro da Educacao e Cultura manda: 

1.0 & reforcada com a importancia que se indica a 

verba «Despesas de conservagéo e aproveitamento» do 

or¢amento ordinaric da Escola Elementar de Agricultura 
de Massinga para o ano econdémico de 1975: 

CAPITULO UNICO 

Artigo 4°— Despesas de conservacio e aproveitamento: 
1) De moveis: 

a) Prédios urbanos £52 000$00 

2° Para contrapartida do reforco de que trata o numero 
anterior sao utilizadas disponibilidades de igual quantia a 
sair das seguintes verbas da mesma tabela orcamental de 
despesa: 

CAPITULO UNICO 

Artigo 2 —  Qutras dcspesas com o pessoal 

  

a) Fardamento e calcado do pessoal menor 2 000$00 

Artigo 7°—Encargos admuinistrativos’ 

1) Alimentagio, vestuario e calcado para os 
alunos 150 000$00 

Total 152 000$00 

Ministério da Educacéo e Cultura, 3 de Setembro de 
1975.—O Ministro da Educacéo e Cultura, Graca Sim- 
bine. 

> tt 

MINISTERIO DA INDUSTRIA E COMERCIO 

Portaria n.° 81/75 

de 11 de Outubro 

Sob proposta do Conselho Administrativo do Fundo 
de Comercializacao da Direccio dos Servicos de Comércio; 

O Ministro da Industria e Comércio manda: 

E aprovado o primeiro orcamento suplementar ao ordi- 
nario do Fundo de Comercializacao da Direccao dos Ser- 
vicos de Comércio para o ano econémico de 1975, que 
faz parte integrante desta portaria ¢ baixa assinado pelo 
presidente e vogais da Comissao Administrativa do mesmo 
Fundo. 

Ministério da Industria e Comércio, 15 de Setembro 

de 1975.—O Ministro da Industria e Comércio, Madrio 

da Graca Machungo. 

  

-Primeiro orgamento suplementar ao ordinario do Fundo 
de Comercializacado da Dtreccao dos Servicos de 
Comércio para o ano econdomico de 1975. 

Disponibilidades a utilizar do orcamento ordinario: 

CAPITULO i° 

Receita ordinaria 

Despesas com o pessoal: 

Artigo 2.°-—— Remuneragcdes acidentais: 

2) Gratificacdes especiais* 

a) Gratificagées previstas no mapa fil 
anexo ao Decreto n° 421/70 140 000$00 

4) Prémios (n° 4 do artigo 6.° do Decreto 

n° 421/70) - 100 000300 

Artigo 3°—Outras despesas com o pessoal: 

3) Abono de familia 50 000$00 

Despesas com o material, 

Artigo 4.°— Aquisicdes de utilizagado permanente: 

3) Mobiliarnio 800 OOO0$00 

4) Utensilios varios f 300 GOOSG0 

6) Instrumentos e utensilios para laboratorio 50 000300
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Artigo 10°—Encargos administrativos: 

6) Estudos de interesse econdmico de Mocam- 
bique — Grupos de trabalho e outros: 

a) Servicos de Comércio 100 000500 

Artigo 11.°— Outros encargos: 

4) Despesas com cursos de promocido e aper- 
feigoamento do pessoal, seminarios e 
outras 150 GO0S80Q 

6) Despesas sociais e de fomento: 

a) Para apoiar a accio dos Servico, 
de Comércio em matéria de dis- 
tribuighio, comercializacdo e abas- 
tecimento de produtos essenciais 
a economia de Mocambique, 
estabilizacao de precos e ao fo- 
mento da produc&o e exportacao 600 00000 

CAPITULO 2° 

Receita extraordinaria 

Parte dos saldos de exercicios findos da conta 
«Receitas consignadas» 10 000 000S$60 

12 29%} 0O0G00 
  

Total da receita 

CAPITULO 1° 

Despesa ordinaria 

Verbas a reforcar: 

Despesas com o pessoal’ 

Artigo 3°-~-QOutras despesas com o pessoal 

2) Passagens dentro e fora da Reptiblica Po- 
pular de Mocambique 190 000$00 

Artigo 10°— Encargos admunistratiy os 

2) Publicidade e propaganda‘ 
* 

a) Edig¢fo do Boletsm informativo 900 00000 

6) Estudos de interesse econémico do Estado 
de Mocambique— Grupos de trabalho 
e outros. 

by Servicos de Industria 200 000$00 

Artigo 11° — Outros encargos° 

2) Pagamento de servicos e de encargos ou 
aquisic6es com a exploracio dos arma- 
zéns e frigorificos, uncluindo o seguro 
dos iméveis, das maquinas e das merca- 
dorias 1 000 OOOS00 

CAPITULO 2° 

Despesa extraordinaria 

Parte do saldo de exercicios findos da conta 
«Receitas censignadas» [n° 2 do artigo 8° 
e alinea s) do artigo 14.° da Portaria n° 1059/ 
[73, de 13 de Novembro] 

Artigo 14.°— Construc6es e obras novas: 

1} Amphacaéo do entreposto frigorifico de 
Lourenco Marques (2° fase) e aquisicado 
do respectivo equipamento necessario a 
comerciahizacao interna e externa. 

Total da despesa 

10 000 000$00 
12 290 000$00 
  

  

Fundo de Comercializacio da Direccao dos Servicos 
de Comércio, em Lourenco Marques, 15 de Setembro 
de 1975.—O Conselho Admunistrativo: Carlos Bento 
Correia — Gustavo Lopes da Costa Esteves-— Joao de 
Campos Bugalho. 
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MINISTERIOS DO TRABALHO, DE ESTADO NA PRESIDENCIA 
E DAS FINANCAS 

  

Portaria n.° 82/75 

de 11 de Outubro 

Tendo em conta o disposto nos Decretos n.°* 1/75, que 
criou a estrutura orgadnica dos Ministérios, e 14/75, que pds 
em vigor as novas estruturas para a solucao dos conflitos 
de trabalho; 

Os Ministros do Trabalho, de Estado na Presidéncia e 
das Financas, usando da competéncia que thes é confe- 
rida pelo artigo 1.° do Decieto n.° 7/75, de 21 de Agosto, 
determinam: 

l.° EB criada, no Ministério do Trabalho, a Direccio 
Nacional da Justica no Trabalho, a qual superintendera em 
toda a estrutura das Comissoes de Trabalho, organizando 
o sistema do seu functonamento, controlando a sua actua- 
cao e uniformizando os seus critérios de decisao. 

2.° A Direccao Nacional da Justica no Trabalho sera 
dirigida por um Director Nacional, o qual é, simultanea- 
mente, o Presidente da Comissio Nacional de Trabalho. 

3.° Desde ja sao criadas as seguintes Comissdes de Tra- 
balho: 

Comissao Nacional de Trabalho, em Lourencgo Mar- 
ques; 

Uma Comissio Provincial de Trabalho, no Maputo: 
Uma Comisséo Provincial de Trabalho, em Sofala; 
Duas Comissdes Locais de Trabalho, em Lourenco 
Marques: 

Uma Comissao Local de Trabalho, na Matola: 

Uma Comiussa0 Local de Trabalho, na Beira. 

4.. A Comisséo Nacional de Trabalho terd jurisdicao 
em todo o territério nactonal, e as Comissdes Provinciais 
e Locais nas respectivas 4reas administrativas provinciais 
e distritais. 

5.2 As Comiussd6es de Trabalho sdo dotadas com o se= 

guinte pessoal de secretaria: 

A) Comissio Nacicnal de Trabalho: 

secretario — letra J. 
adjunto — letra N. 
escriturario-dactil6grafo — letra S ou T: 
oficial de diligéncias — letra U. em

er
 

em
 

f
e
e
 

o
e
,
 

B) Comiss6es Provinciais-de Trabalho: 

1 secretario — letra J. 
1 adjunto — letra N. 
1 escriturario-dactil6grafo — letra S ou T: 
2 oficiais de diligéncias — letra U. 

C) Comisséés Locais de Trabalho: 

l secretario — letra J. 
1 adjunto — letra N. 
2 escriturdrios-dactilégrafos —letra S ou T. 
4 oficiais de diligéncias — letra U. 

6.° Os funciondrios de qualquer das Comissdes criadas 
poderao ser chamados a desempenhar funcgdes em Comissao 
de Trabalho diversa daquela em que colocados, sempre 
que haja conveniéncia de servico e de acordo com as 
necessidades de funcionamento das Comissdes em cada 
momento.
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7.° Os lugares criados serao providos por livre escolha 
do Ministro do Trabalho e seu despacho, entre individuos 
estranhos ou nao a funcao publica, ou por sua escolha 
e do Ministro da Justica, em despacho conjunto, entre 
funciondrios do quadro dos Tribunais de Trabalho. 

O Ministro do Trabalho, Mariano de Aratijo Matsinha. 
— QO Ministro de Estado na Presidéncia, José Oscar Mon- 
feiro. —O Ministro das Financas, Salomao Murguambe. 

$$ 

MINISTERIO DOS TRANSPORTES E COMUNICACQOES 
  

Portaria n.° 83/75 

de 11 de Outubro 

Tendo a firma Construtora do Tamega, Limitada, soli- 
citado o cancelamento dos seus postos emissores-recepto- 
res CRS-404 (Macossa) ¢ CRZ-644 (E.N. 243), conce- 
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didos respectivamente pelas Portarias n.°* 538/71, de 27 
de Maio, e 23 275, de 4 de Julho de 1970; 

Ouvida a Direccao dos Servicos de Correios e Tele- 
comunicacoes; 

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

Nos termos da alinea a) do n.° § do Acordo de Lusaka; 
O Ministro dos Transportes e Comunicacoes manda: 

Cessa a autorizacdo concedida a firma Construtora do 
Tamega, Limitada, para utilizar os postos emissores- 
-receptores CRS—404 (Macossa} e CRZ-644 (E.N. 243), 
concedidos respectivamente pelas Portarias n.°%* 5338/71, 
de 27 de Maio, e 23 275, de 4 de Julho de 1970, nao os 
podendo ceder, vender ou voltar a utilizar sem prévia 
autorizacao dos Servicos de Correios e Telecomunicagoes. 

Ministério dos Transportes e Comunicagoes, 19 de Se- 
tembro de 1975.—-O Ministro dos Transportes e Comu- 
nicacOes, José Luis Cabaco.
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