
Terca-feira, 28 de Outubro de 1975 
  

| SERIE — Numero 03 
  

  
SUMARIO 

Conselho de Ministros: 

Decreto n.° 31/75: 

Insere disposicdes legislativas no sentido de restringir o ni- 
mero de especialidades farmacéuticas ja registadas e em 
circulacgio em Mocambique 

Ministerio da Industria e Comércio: 

Jespachos’ 

Atribui ao Gabinete de Gestfio para as empresas de chi, 
criado pelo Banco de Mocambique junto da sua depen- 
déncia do Gurué, competéncia para praticar todos os actos 
necessarios para controlar as exportacdes e precos do ché 

Suspende os admunistradores e org&os sociais das empresas 
Impescal e Copesca, e nomeia em sua substituicio comis- 
sdes administrativas 

Ministério da Agricultura: 

Despachos ° 

Nomeia uma comissio administrativa para assegurar a admi- 
nistragao e a gestao financeira da firma ETLAL — Em- 
presa Técnica de Levantamentos Aéreos, Limitada 

Nomeia uma comisséo liquidataria para a firma Artop de 
Mocambique, Limitada. 

Determina que os agrimensores particulares que exerciam 
a Sua actrvidade a titulo de profissio liberal facam a 
entrega do seu material ¢ equipamento na Direccéo dos 
Servicos Geograficos e Cadastrais ou nas respectivas Re- 
particées Provinciais 

oe. 

Ministério das Obras Publicas e Habitacao: 

Portaria n.° 95/75: 

Aprova a redistribuicio de uma verba inscrita na tabela or- 
camental de despesa ordinaria para o ano econdémico de 
1975 

Portaria n.° 96/75: 

Reforcga, por transferéncia, varias verbas do orcamento or- 
dinario da Junta Aut6énoma de Estradas para o ano eco- 
nomico de 1975 

aE 

CONSELHO DE MINISTROS 

  

Decreto n.° 31/75 

de 28 de Outubro 

Verificando-se ser demasiadamente elevado o numero 
de especialidades farmacéuticas em circulacao no Pais, 

Verificando-se que a excessiva variedade e repeticdo de 
equivalentes genéricos nao s6 acarreta inconvenientes de 
ordem econdémico-financeira ao Pais mas também provoca 
indisciplina e dispersdo de receitudrios clinicos: 

oe 

Reconheceu-se a necessidade de legislacdo que permita 
actuar no sentido de restringir o numero de especialidades 
farmacéuticas ja registadas e em circulacao em Mocam- 
bique. 

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

Artigo 1.°— 1. As especialidades farmac€uticas em cir- 
culacao em Mocambique serao objecto de novo registo 
no piuzo de sessenta dias a contar da entrada em vigor 
deste decreto. 

2, E dispensada a apresentacao do processo técnico com 

0 4 uerymenta. dE_NQvg Tesislo Prevsto no ANS ante: , 

3. Por cada produto, cujo novo registo seja solicitado 
em aplicacao do presente artigo, sera efectuado, pelo re- 
querente, o pagamento de uma taxa no valor de 500%. 

Art 2.°—1. Para registo de novas especialidades far- 
macéuticas sera exigido processo técnico. 

2. O registo a que se refere o numero anterior motiva 
o pagamento de 50005 por cada produto requerico. 

Art. 3.° Quando imperativos de satiide do povo o exiiam. 
o Mmmistro da Satide pode determinar, por despacho. a 
manutencao em circulacao, ou a introducao em Mocam- 
bique, de qualquer especialidade farmacéutica. 

Art. 4.°-— 1. O produto das taxas criadas pelo presente 
diploma sera posto a disposicfo da Ceniral de Medica- 
mentos e Artigos Médicos para aquisicdo de medicamentos 
e outios produros no 4ambito dos seus fins 

2. AOS servigos competenes do Ministério das Financas 
sera, porém, anualmente apresentada conta relativa Aas 
cobrances efectuadas. 

Art. 5° Mediante aprevacao do Munistro da Satde e, 
nos aspectos financeiros, do Ministro das Financas, este 
decreto sera completado por circulares de execucdo a ela- 
borar pelos servicos competentes. 

Art. 6° A Comissao Técnica de Terapéutica e Farmacia, 
criada pela Poritaria n.° 46/75, de 6 de Sevembro, apoiara 
tecnicamente a execucao deste diploma 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

© Presidente da Republica, SAMoRA Morsés MACHEL. 

  SE 

MINISTERIO DA INDOSTRIA E COMERCIO 

Despacho 

I. Criou recentemente o Banco de Mocambique um Ga- 
binete de Gest@o para o cha, destinado a suprir as caréncias 
empresariais no que respeita a problemas administrativos,
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financeiros e comerciais, tendo em conta que a actividade 
chazeira ocupa lugar preponderante no contexto sd6cio- 
-econdmico de Mocambique pelos postos de trabalho que 
cria, pelos meios financeiros envolvidos no sector e ainda 
porque este obtém uma boa parte das divisas externas 
auferidas por Mocambique. 

Torna-se conveniente, porém, que ao referido Gabinete 
de Gestao seyam cometidas funcdes de apoio no controlo 
das exportacoOes que, nao cabendo inteiramente na com- 
peténcia que o Banco de Mocambique lhe pode delegar, 
ele esta hoje em boas condic6e$ de exercer, e isto sem pre- 
juizo de futuramente se vir a criar um organismo especifico 
para o efeito. 

Mas a urgéncia do apoio aos mecanismos de controlo 
existentes justifica esta medida necessariamente provisdria. 
E assim atribuido ao Gabinete de Gestio para as empresas 
de cha, criado pelo Banco de Mocambique junto da sua 
dependéncia do Gurué, a seguinte competéncia, além da 
que Ihe foi deferida pelo Banco de Mocambique: 

a) Conferir os precos de exportacio pelos dos mer- 
cados internacionais, devendo para o efeito ser- 
-lhe submetidos pelos exportadores, para aposi- 
cao de visto de concordancia ou discordancia, 
todos os contratos de venda de cha destinados 
a justificar os pedidos de B.R.E.: 

b) Requisitar 4s empresas de chad todas as informacoées 
sobre a sua contabilidade, stocks existentes, res- 
pectivas qualidades e verificar por inspeccAo os 
dados fornecidos: 

c) Solicitar dos organismos particulares que interfiram 
ha comercializaciao do cha todos os elementos 
que julgar necessdrios e controlar a emissao de 
certificados de qualidade: 

dy Controlar, com o apoio da autoridade aduaneira 
em colaboracio com esta, as embalagens de 
cha; 

e) Praticar todos os actos, legalmente permitidos, neces- 
sarios para controlar as exportacdes de ch4 e os 
pregos praticados, de medo a defender os inte- 
resses de Mocambique. 

_2, Pode o Gabinete de Gestéo chamar a colaborar con- 
sigo os elementos que julgar convenientes para o bom 
desempenho da missdo que Ihe é cometida, devendo porém 
obter previamente a aprovacio do Governo da Provincia 
da Zambézia. 

Ministério da Industria e Comércio, 27 de Outubro de 
1975.— O Ministro da Industria e Comércio, Mdrio da 
Graca Machungo. 

Despacho 

1. O sector das Pescas—incluindo tanto o sector tra- 
dicional, como o sector artesanal ou semi-industrial, como 
o sector industrial — necessita de ser desenvolvido e forte- 
mente apoiado, quer por nele assentar uma das fontes de 
alimentacao rica em proteinas, de que 0 nosso povo esta 
tao carecido, quer por ele poder ser fonte de dinamizacio 
do nosso comércio externo, dada a riqueza das nossas 
aguas em camarao e lagosta. 
Uma das tarefas principais e basicas para dela se partir 

para a dinamizacao do sector consiste no aproveitamento 
de algumas das estruturas existentes ao nivel de empresas 
particulares e que por abandono dos seus sécios ou gerentes 
correm o risco de deixar de funcionar, com as consequén- 
cias sociais inerentes. 
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Por outro lado, é conveniente uma intervenc&o estatal 
pronunciada no sector para assegurar que as potenciali- 
dades da pesca em Mocambique sejam aproveitadas em 
beneficio do povo. 
Em relacio a duas empfesas, torna-se urgente a inter- 

vencao estatal: a Impescal—-Companhia Industrial de 
Pesca de Camarao, Limitada, e Copesca — Companhia 
Mocambicana de Pescados (Moma), Limitada. 

A primeira — Impescal, Limitada — foi abandonada pelos 
seus sOcios que se ausentaram do Pais e causaram sérios 
prejuizos 4 empresa e a Mocambique, mas os trabalhadores, 
apoiados pelos empregados encarregados da gestaéo, soube- 
ram manter a empresa a funcionar e iniciaram até um tra- 
balho importante de recuperacdo. 

Simplesmente mostra-se necessdrio desvincular a empresa 
dos individuos que a abandonaram e puseram em frisco a 
sua viabilidade econdmica. 

A Copesca encontra-se em estado de abandono e a sua 
recuperacdo, pelos trabalhadores, tornou-se mais dificil 
dada a caréncia de meios para estes exercerem a actividade 
normal de pescas. 

2. Assim, e porque se encontra verificado o condiciona- 
lismo das alineas a), 5), c) e d) do n.° 3 do artigo 1,° do 
Decreto-Lei n.° 16/75, de 13 de Fevereiro, torna-se impe 
rativa a nomeacao de comissoes administrativas. 

Estas comissGes administrativas deverao criar uma en- 
treajuda das duas organizacdes, de modo a diminuir a des- 
pesa de admuinistracdo, concentrar os meios de gestao e 
racionalizar a actividade das duas empresas. 

Deverao ainda estudar a sua conversao, a curto prazo, 
em empresas ptblicas ou semiptblicas, visto entender-se 
que a solucao do problema através de comissdes adminis- 
trativas é meramente temporaria, convindo que oO sector se 
organize em termos empresariais. 

Assim, em relagio a Impescal e a Copesca sao criadas 
as seguintes comissoes administrativas: 

A) Comissao Administrativa Geral, comum as duas em- 
presas, com a seguinte competéncia: 

1.° Estudo da estruturacdo da Impescal e Copesca em 
empresa publica ou semipublica, cujo plano de- 
vera ser apresentado no prazo de seis meses; 

2.° Elaborar e normalizar o processo contabilistico das 
duas empresas e solicitar o crédito necessario 
para cada uma delas; - 

3.° Celebrar, em nome das empresas, contratos, acel- 
tar, sacar e endossar letras, subscrever livrancas 
e intervir em efeitos comerciais; 

4.° Promover a exportacao é¢ a comercializacao interna 
do pescado, desenvolvendo as técnicas de con- 
setrvacao do mesmo; 

5.° Superintender em toda a gest€o econémica e finan- 
ceira das empresas: 

6° Representar as empresas em juizo e perante repar- 
tigdes do Estado e entidades privadas ou publicas, 
nacionais ou estrangeiras; 

7.° Aplicar, em colaboracéo com as comissdes admi- 
nistrativas particulares de cada empresa, medi- 
das tendentes a melhorar a condicao social dos 
trabalhadores. 

B) Comissdes administrativas particulares a cada uma 
das empresas, com a seguinte competéncia: 

1.° Apoiar a Comissao Administrativa Geral nas tare- 
fas da sua competéncia e que ela Ihes delegar; 

2.° Assegurar a qualidade e a produtividade do tra- 
balho: 

a
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3° Admitir e despedir trabalhadores de acordo com 
a Comissao Administrativa Geral: 

4.° Propor 4 Comissao Administrativa Geral medidas 
tendentes a -~melhorar as condicdes sociais do 
trabalho; 

).° Estudar e propor 4 Comissao Administrativa Ge- 
ral medidas tendentes a aumentar os meios da 
empresa para a prossecucéo dos seus fins. 

3. Deste modo, tendo sido ouvidos os érg&os de gestiio 
das empresas e verificado o condicionalismo legal atrds 
apontado, nos termos do n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei 
n.° 16/75, determina-se o seguinte: 

a) Suspensdo de todos os administradores e 6rgios 
sociais das empresas em causa: 

b) Nomeagao das seguintes comissdes administrativas’ 

1.*-~-Comissio Administrativa Geral: 

José Antunes Dias Caixeiro, bid- 
logo. 

Joaquim Marques Vieira, encarre- 
gado de oficinas. 

Antonio da Silva Dias, funcionario. 

2°— Comissio Administrativa da Impescal, 
Limitada: 

José Antunes Dias Caixeiro, bid- 
logo. 

Eduardo Vicente Pelembe,  escri- 
turario. 

Luis Fortunato Albuquerque Cor- 
relia Serrano Junior, chefe de 
Sseccao. 

3.4*-—- Comissao Administrativa da Copesca, 
Limitada: 

Joaquim Marques Vieira, encarre- 
gado de oficinas. 

José Manuel Lopes de Matos, ge- 
rente. 

Jacinto Lig6ério, motorista. 

As comissdes administrativas terao a competéncia atras 
definida. 

A Comissdo Administrativa Geral assumird, em relacao 
a cada uma das empresas, os poderes de assembleia geral, 
nos termos do n.° 1 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 16/75, 
sem prejuizo do disposto no n.° 2 do mesmo artigo. 

Ministério da Indistria e Comércio, 27 de Outubro de 
1975.—O Ministro da Industria e Comércio, Mario da 

Graca Machungo. 

—_——__-___- > ____—__— 

MINISTERIO DA AGRICULTURA 

  

Despacho 

1. Tendo em vista as disposicdes contidas no Decreto- 
-Lei n.° 29/75, de 23 de Outubro, e a fim de assegurar 
imediatamente a administracao e a gestio financeira da 
firma ETLAL—Empresa Técnica de lLevantamentos 

  

Aéreos, Limitada, nomeio uma comissa{0o administrativa 

assim constituida: 

Amandio Goncalves Cordeiro. 
Antonio Adolfo Virgilio. 
Antonio Manuel Garrido Garcia. 
Mario Bento Francisco do Rosario Vaz. 

2. Este despacho entra imediatamente em vigor. 

Ministério da Agricultura, 25 de Outubro de 1975. — 
QO Ministro da Agricultura, Joaguim Ribeiro de Carvalho. 

Seren i PS 

Despacho 

1. Tendo em vista o disposto no artigo 1.° do Decreto- 
-Lei n° 29/75, de 23 de Outubro, nomeio a seguinte 
comissao liquidataria para a firma Artop de Mocambique, 
Limitada: 

Mario Benito Francisco do Rosdrio Vaz. 
Anténio Cabral da Fonseca Amaral. 
Antonio Manuel Garrido Garcia. 

2. Esta comissao tem poderes para realizar todas as 
operacoes relativas ao encerramento e liquidacao da citada 
empresa, inclusive proceder a todas as operacdes ban- 
carias que forem julgadas necessarias. 

3. Este despacho entra imediatamente em vigor. 

Ministério da Agricultura, 25 de Outubro de 1975. — 
O Ministro da Agricultura, Joaguim Ribeiro de Carvalho. 

rae CE cet 

Despacho 

De conformidade com o disposto no artigo 2.° do 
Decreto-Lei n.° 29/75, de 23 de Outubro, determino que, 
no prazo de dez dias a contar da data da publicacao do 
presente despacho, os agrimensores particulares que exer- 
ciam a sua actividade a titulo de profissao liberal deverao 
fazer a entrega do seu material e equipamento na Direc¢ao. 
dos Servicos Geograficos e Cadastrais ou nas respectivas 
Reparticées Provinciais 

Muinistério da Agricultuia, 25 de Outubro de 1975, — 
O Ministro da Agricuitura, Joaquim Ribeiro de Carvalho. 

one 

MINISTERIO DAS OBRAS POBLICAS E HABITACAO 

Portaria n.° 95/75 

de 23 de Outubro 

Tendo em vista uma proposta da Direccao dos Servicos 
de Obras Publicas e Transportes; 

Ouvido o Ministério das Financas: 
O Ministro das Obras Publicas e Habitacdo manda: 

wn 

E aprovada a redistribuicao da verba global do capi- 
tulo 7.°, artigo 2967.°, n° 1)— Servicos de Obras Publicas 
e Transportes: Despesas de conservacao e aproveitamento: 
De edificios —, da tabela de despesa ordinaria do orca- 
mento geral vigente, conforme mapa anexo, que baixa 
assinado pelo Director dos Servicos de Obras Publicas e 
Transportes e faz parte integrante desta portaria. 

Ministério das Obras Publicas e Habitacao, 23 de Ou- 
tubro de 1975.—O Ministro das Obras Piblicas e Habi- 
tacao, Julio Eduardo Zamith Carrilho.
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MViapa de redistribuicado da verba global consignada a «Despesas de conservacdo e aproveitamenito de edificios» para o ano de 1975 

[Capitulo 7°, artigo 2967°, n° 1)f 

  

        

  
  

      

      

  
  

  

  

  

  

  

            
        

Provincias + 

Rubricas - Totais 

Cab 
Maputo Gaza Inhambane Sofala Marmica Tete Zambézia | Natmputa Delgado Niacsa 

. : J ——'— - _ 

Grandes reparacoes ) 

1) Edificios publicos 2 000 000$ | 300 000$ : 250 00S 400 000$ | 3000008 35G¢ 0008 | 3500008 | 3500008 | 550000$ 2500D00$ | 5 100 000$ 

Pequenas reparacoes 

2) Edificios publicos 2600 000$ 4500008 ' 300 O00$ 740 000$ | 480 00C$ 400 000$ | 680 000% | 500 0.0* | 700 000% | 430 0003 | 7 280 0008 
3) Aguas e saneamento -$- -$.. -$- -f- Ss, $~ -$. S$. -$- ~b— —$- 
4) Obras nado especificadas -y-! -~$_. _>— -$ f= ~$~ a Pe $n = —$—- —f 

Obras diversas | 

5) Edificios ptblicos 600 C00 | 100 000$ ' 100 000% | 100 000$ | 100. 000$ , 1000008 | 1000008 | 100.0008 | 100 0008 | 100 NODS | 1 540 600s 

Despesas diversas 

6) Abono de familia e¢ subsidio de | 
renda de casa 200 000$ | 500008 5000S 100 000$ = $0. 000$ | 50 000S 50.000$ | 50 000$ 50 000$ | 500008 700 0003 

Totars 5 400 0008 , 900 000$ 700 000$ 1 340 0005 | 930 0008. , 900 0C0$ ! 1 180 000% 1.000 0003 |1 400 0508 | 830 000% 14 580 0008 

Dotacéo orcamental 

  
19 000 000500 

Verba utilizada como contrapartida para o pa- 
gamento de vencimentos do pessoal inte- 
srado nos quadros dos Servicos de Obras 
Publicas pelo Decreto n° 3/75 3 650 G00$00 

15 350 G00$00 
  

Para pagamento ao Laboratorio de Engenharia 
de Mocambique (n° 4 do artigo 60.° do Dr- 
ploma Legislativo n.° 7442, de 11 de Janeiro 
de 1964} 

A distribuir 

770 000300 

14 580 000300 
  

Direccao dos Servicos de Obras Publicas e Transportes, em Lourenco Marques, 26 de Setembro de 1975. — 
QO Director, Arnaldo Lopes Mariano. 

Portaria n.° 96/75 

de 28 de Outubro 

Reconheceu-se a necessidade de reforcar varias verbas 
do orcamento da Junta Autonoma de Estradas para o 
ano economico de 1975. 

Fxistindo na tabela de despesa do mesmo orcamento 
disponibilidades que podem ser utilizadas como contra- 
partida e tendo em vista o disposto no artigo 6° do 
Decreto Provincial n.° 64/73, de 29 de Novembro; 

Sob proposta do Conselho de Admunistracao da referida 
Junta; 

O Ministro das Obras Publicas e Habitacao manda: 

1.° Sdo reforcadas com as importancias que se indicam 
as seguintes verbas do orcamento ordinario da Junta Auto- 
noma de Estradas para o ano econdmico de 1975: 

CAPITULO i° 

Despesa ordinaria 

Despesas com o pessval 

Artigo 1°— Remuneracdes certas ao pessoal em exercicio 

4) Pessoal assalariado: 

b} Pessoal além do quadro 5 500 QO0$00 

Artigo 3 °— Remuneracées acidentais. 

1) Horas extraordinarias 50 000$00 

- 

Artigo 4°— QOutras despesas com o pessoal 

1} Ayudas de custo: 

a} Dentro do Estado 150 000$00 

7) Fardamento e calcado 500 000$00 
11) Subsidio para renda de casa 200 O00$C” 
12) Compensacaio de custo de vida 100 0O05C 

Despesas com o material 

Artigo 5 ?’—Construcoes e cbras novas 

1} Estradas e pontes [3 000 060500 
2} Edificios 500 000500 

Artigo 7°— Despesas de conservacao e aproveita- 
mento 

1} De iméveis 

c) Conservacéo corrente de estradas e 
pontes 4 000 00000 

2) De semoventes 

b) De viaturas e maqumas com motor 1 000 000$00 

Pagamento de servigos e diversos enctrgos: 

Artigo 8 °— Materia] de consumo corrente 300 000$00 
Artigo 9°-— Despesas de higiene, satide e conforto 

2) Luz, agua, lavagem, limpeza ¢ outras des- 
pesas 200 ODOSO0 

Artigo 10°— Despesas de comunicacdes 

wy 1) Assinaturas de caixas de apartados, portes 
de correio, telégrafo e telefaones 
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Artigo 14°— Outros encargos 

9) Encargos de empiéstimos 

a) Empréstimo de 100 000 000$ do Ins- 
tituto de Crédito de Mocambique 
-—— fures 1 100 000500 

2 000 000500 

28 900 000900 

Artigo 17°— Funcionamento das oficinas 

T otal 
  

2.° Para contrapartida dos reforcos de que trata o nit- 
mero anterior sao utilizadas disponibilidades de igual quan- 
tia a sair das seguintes verbas da mesma tabela orcamental 
de despesa: 

CAPITULO 1° 

Despesas com oa pessoal. 

Artigo 1.°— Remuneracdes certas ao pessoal em exercicio 

1) Pessoal dos guadros aprovados por lei (qua- 
dro n° 1)— Vencimentos 8 000 000300 
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2) Pessoal além dos quadros 5 000 000$00 
4) Pessoal assalariado’ 

a) Pessoal permanente (quadro n° 3) 3000000300 

Des pesas com o material: 

Artigo 7°— Despesas de conservacao e aproveita- 
mento 

1} De imoévets 

a) Grandes reparacOes de estradas e 
pontes 12 900 000300 

Total 28 900 000$00 
  

Ministério das Obras Publicas e Habitacao, 24 de Ou- 
tubro de 1975.—.O Ministro das Obras Ptblicas e Habi- 

tacao, Julio Eduardo Zamith Carritho. 

Preco —- 6$00 
    

IMPRENSA NACIONAL DE MOCAMBIQUE


