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MINISTERIO DAS FINANCAS 

Despacho 

Verificando-se a necessidade de rever determinados 

-aspectos da actividade seguradora de forma a promover 

‘sua insercio efectiva no contexto econémico nacional; 

Tendo em vista: 

—desencorajar a proliferacéo no seio da indtstria 

seguradora de actividades marginals sem expres- 

sao produtiva; 

— banir aspectos concorrenciais que sO tém entravado 

© progresso da prdépria actividade; 

—— procurar reservar a concessio de crédito para sec- 

tores apropriados; 

Determino: 

1. Que a Inspecc4o de Seguros faga circular pelas com- 

panhias seguradoras o conjunto de normas de tarifacao, 

comissées, transferéncia de seguros, cobrangas e interme- 

didrios de seguros, j4 aprovadas pelo Ministério das F1- 

nancas. 
2. As referidas medidas derrogam, no que concerne aos 

assuntos focados, tudo o que tiver sido anteriormente esta- 

belecido e entram em vigor a partir da data da sua publi- 

cacao. 

Ministério das Financas, 2 de Outubro de 1975.— 

O Ministro das Financas, Salomaéo Munguambe. 

NORMAS 
1. farificacao 

A todos os contratos com data de inicio posterior a da publi- 
cacio das presentes normas deveréo ser aplicadas as tarifas uni- 
formes em vigor para os diferentes ramos 

2 Comissoes. 

21 Seguros novos 

Na sua efectivacéo nao ha lugar a qualquer comissao 
Exceptua-se o Ramo Vida para as seguradoras que entendam 

continuar a fazer seguros 

2.2 Continuados 

221. Angariados poi pessoas individuais: 

—obedecem ao esquema de comissionamento acordado 1n1- 
clalmente 

222 Angariados por empresas cuja actividade se circunscreve 
a mediacéo e angariacéo de seguros. 

—.obedecem ao esquema de comissionamento acordado 1n1- 
cialmente. 

223 Seguros préprios (individuais ou de empresas): 

Nao hé lugar a qualquer comiss&o. 

3. Transferéncias de seguros 

Ficam abolidas 

4 Cobrancas. 

41 Prazo de cobranca. 

~ fixado em sessenta dias contados a partir da data de emissao 

do aviso de cobran¢a. 
Nos casos em que houver necessidade de recurso a importacao 

de coberturas facultatrivas o aviso de pagamento devera ser 

emitido pela seguradora pelo menos sessenta dias antes do venci- 

mento, sé sendo confirmada a cobertura apos o pagamento 

efectuado 
Findo o prazo de sessenta dias o seguro é dado como caducado, 

s6 podendo ser revalidado por emissio de nova apdlice nas 

condicées iniciais (caso do Ramo Automoveis. perde direito a 

bénus que porventura tivesse adquirido). 

42 Pagamento de recibos de prémios por meio de letras 

Constitui norma desta actividade a nado aceitacao de letras 

para liquidagéo dos recibos de premios 

Tal norma deverA manter-se como princimo geral, nao po- 

dendo ser infringida no caso de seguros indtviduais 

No caso de empresas poderé contudo utilizar-se esta forma de 

pagamento de prémios em casos e situacoes de pagamento excep- 

clonals. 

43. Meios de cobranca 

Reconhece-se como meios eficazes os seguintes 

Correios — envio de cheque visado ou vale postal acompa- 

nhado do aviso de cobranga 

Bancos — depdosito na conta da seguradora acompanhado do 

aviso de cobraric¢ca 

Deverio as seguradoras procurar incentivar a cobran¢a 

por este meio
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Balcao — pagamento nos escrit6rios da seguradora 
Cobraderes — mediante pedido telefénico nas localidades onde 

haja escrit6rios. 

A partir de 1 de Janeiro de 1976 nfo ha lugar a qual- 
quer remunerac&o adicional de cobranca 

5. Mediacdo de seguros. 

5.1 Novos agentes ou angariadores. 

; Nao sera permtida a nomeacio de novos agentes ou angaria- 
ores 
52 A partir desta data ficam abolidos todos e quaisquer 

subsidios ou despesas pagas a agentes ou angariadores, quer se 
rate de valores fixos ou de despesas eventuais ou ndo perié- 
dicas. 

53. Sao também abolidos os subsidios e outros pagamentos 
fixos que vinham sendo pagos a empregados dos servicos externos, 
com excep¢cao do subsidio de gasolina e¢ manutencdo de viaturd 
propria, fixado em 55005 mensais no m4ximo 

Os restantes subsidios, ditos de deslocac&o e representacdo, sio 
pagos, caso a caso, contra justificacao 

O Ministro das Financas, Salomado Munguambe. 
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES — COMUNICACOES 

Portaria n.° 84/75 

de 16 de Outubro 

Tendo a firma R. B. Rancho (Mocambique), Limitada, 
solicitado o cancelamento dos seus postosS emissores- 
-receptores CRS—415 (Lamego) e CRS-416 (Gorongosa), 
concedidos pela Portaria n.° 1051/72, de 12 de Dezembro; 

Ouvida a Direccdo 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.° 5 do Acordo de Lusaka; 

f SERIE— NUMERO 48 

O Ministro dos Transportes e Comunicacdes manda: 

Cessa a autorizagio concedida 4 firma R. B. Rancho 
(Mocgambique), Limitada, para utilizar os postos emisso- 
res-receptores CRS-415 (Lamego) e CRS-416 (Goron- 
gosa), os quais lhe foram concedidos pela Portaria 
n.° 1051/72, de 12 de Dezembro, nao os podendo <eder, 
vender ou voltar a utilizar sem prévia autorizacio dos 
servicos de Correios e Telecomunicacées. 

Ministério dos Transportes e Comunicacées, 19 de Se- 
tembro de 1975.—-O Ministro dos Transportes e Comu- 
nicacoes, Jocé Luis Cabaco. 
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Portaria n.° 85/75 

de 16 de Outubro 

Tendo a firma Mocambique Estivadora, Limitada, soli- 
citado o cancelamento de quatro postos emissores-recepto- 
res, portateis, que lhe foram concedidos pela Portaria 
n.° 1008/72, de 23 de Novembro; 

Ouvida a Direccio dos Servicos de Correios e Tele- 
comunicacées: 

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

Nos termos da alinea a) do n.° 5 do Acordo de Lusaka; 
O Ministro dos Transportes e Comunica¢coes manda: 

Cessa a autorizacao concedida & firma Mocambique 
Estivadora, Limitada, para utilizar quatro postos emisso- 
res-receptores, portdteis, que Ihe foram concedidos pela 
Portaria n.° 1008/72, de 23 de Novembro, nao os podendo 
vender, ceder ou voltar a utilizar sem prévia autorizacao 

dos Servicos de Correios e Telecomunicacoes. 

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