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SUMARIO 

Presidéncia da Republica: 

Poriaria n.° 97/75: 

Distribui o saldo de uma verba veral da tabela orcamental 

de despesa ordinaria para o ano economico de 1975. 

Ministérios da Industria e Comércio e dos 

Transportes e Comunicacoes: 

Des3acho: 

Guspende o3 éreaos sociais da empresa Listas TelefOonicas de 
Mocambique, Limitada, e nomeia em sua substituigao uma 

comissao administrativa. 

Ministério da Agriculture: 

Poriaria n.° 98/75: 

Distribui uma verba inscrita na tabela orcamental de despesa 

ordinaria para o ano econdomico de 1975, 

Ministérios da Agricultura, de Estado na Pre- 

sidéncia e das Finangas: 

Portaria n.° 99/75: 

Providencia no sentido de dotar os Servicos e organismos 

integrados no Ministério da Agricultura com o pessoal in- 

dispensavel as tarefas prioritarias que lhes estao cometidas. 

Ministério da Satde: 

Despachos: 

Estabolece as normas por que devem ser reguladas as visitas 

aos hospitals. 

Extingus a Associagdéo dos Dadores de Sangue ¢ a Sociedade 

Humanitaria Cruz do Oriente. 

Crian a subcomissdo administrativa do Fundo lquidatario dos 

hospitais, clinicas e consultérios privados na provincia de 

Sofala e define a sua constitui¢ao. 
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA 

Portaria n.° 97/75 

de 30 de Outubro 

Tornando-se necessario distribuir o saldo da verba do 

capitulo 10.°, artigo 3332.°, n.° 3), alinea c), da tabela orca- 

mental de despesa ordinaria para o corrente ano econo- 

mico, e tendo-se estabelecido como critério considerar as 

provincias mais afectadas pela guerra como prioritarias: 

E distribuido como abaixo se discrimina o saldo da verba 
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gcral da tabela org¢amental de despesa ordinaria para o ano 
cconomico de 1975: 

Capitulo. 10.", artigo 3332.°, n.° 3), alinea c)-- Encargos gerais: 
Subsidios: Outros subsidios: As provincias para os seus orca- 
mentos privativos: 

Provincia do Maputo ........... eee. 1 O00 000300 
Provincia de Gaza ......... SE HRGLL cMbrcce eu cae cat car esteasceemens 2 000 000$00 
Provincia de Inhambane ........................... 1 OOO OGBOS$O00 
Provincia de Sofala .............00............02..... 4 500 000$00 
Provincia de Manica ...........................22.... 4 500 000500 
Provincia de Tete ......................... mene Gi EE i 4 500 000500 
Provincia da Zambézia ............................. 4 000 000500 
Provincia de Nampula ....................,. 1 000 000500 
Provincia de Cabo Delgado _...................... 5 000 000300 
Provincia do Niassa ......................0200 ee. a, 4 500 000S00 

Potal oo... 32 000 DOOSO00 

  

Presidencia da Republica, 28 de Outubro de 1975. — 
OQ Presidente da Republica, SAMoRA Mo1sts MACHEL. 

  

—_ EE ena aa rte las peak gps Pos "a a — oo 

MINISTERIOS DA INDUSTRIA E COMERCIO 
E DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 

Despacho 

A cmpresa Listas [elefonicas de Mogambique, Limi- 
tada, ao constituir-se, chamou a si a obrigacaéo de prepa- 
rar, actualizar e editar as listas de assinantes da rede tele- 
fOnica nacional. 

[:mbora integrada no sector privado, a sua actividade 
Inscre-se no dominio da satisfacao de necessidades colec- 
livas Cuja prossecucaéo importa acautelar, tanto mais ur- 
gentcmente quanto e certo verificar-se uma situacao de 
abandono da empresa por parte dos seus 6rgaos sociais. 

Deste modo, a fim de se garantir o necessdrio funcio- 
namento da referida empresa, impoe-se ao Governo o 
recurso aos Decretos-Leis n.°* 16/75, de 13 de Fevereiro, 
e 18/75, de 9 de Outubro, pelo que os Ministros da Indus- 
tria e Comércio e dos Jransportes e Comunicacoes deter- 
minam: 

|. A imediata suspensao dos Orgaos sociais da empresa 
¢ a sua substituicdo por uma comissao administrativa. 

2.° A nomeacado dos seguintes elementos para constitul- 
rem a comissa4o administrativa criada: 

Presidente — Rufino Cabral. 
Vogais —- Alberto Mulandela Tembe e Massassane 

Dima Joaquim. 

3.° A empresa Listas TelefOnicas de Mocgambique, L1- 

mitada, mantendo embora a sua estrutura de empresa 

privada, e sem que tal signifique a sua integracao na orga-
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nica dos Servicos de Correios e Telecomunicacoes, ficara 
subordinada na sua actividade e¢ administracao as instru- 
cocs e superintendéncia daqueles Servicos. 

Lourenco Marques, 29 de Outubro de 1975.—-O Minis- 

tro da Industria e Comércio, Substituto, Jogyuin Riderro 

de Carvatho. —O Ministro dos Transportes ¢ Comunica- 
coes, José Luis Cabaco. 

  i   

MINISTERIO DA AGRICULTURA 

Portaria n.° 98/75 

de 30 de Outubro 

Sob proposta da Direcgao dos Servigos de Agricultura 
ec Florestas;: 

Ouvida a Direccao dos Servicos de Financas: 
QO Ministro da Agricultura manda: 

E distribuida como abaixo se discrimina a= seguinte 
verba global da tabecla orcamenta! de despesa ordinaria 
para oO ano economico de 1975: 

Capitulo 7.°, artigo 2666.°, n.° 3)--—-Servicos de Fomento: Servicos 

de Agricultura e Florestas: Circulo do Centro: Reparticdo Pro- 
vincial da Beira: Pagamento de servicos: Diversos servicos: 

Campanha fitossanitaria: 

Reparticao Provincial da Beira 

Despesas com o pessoal: 

1) Outras despesas com o pessoal: 

a) Ajudas de custo ...... vec gc cveuveeeeteeeeey ees [3 500S00 

Pagamento de servicos: 

2) Diversos servicos: 

a) Trabalhadores (sal4rios, alimentacao, ves- 

tuario, agasalhos, transportes e outras 
espesas) 0... ect e eee eres 13 500$00 

Soma... oe 27 000$00 
DEcimoe retide « « seen ww. 3 3: 000300 

Total ooooeeccceccccees ~ 30.000$00 

Ministério da Agricultura, 18 de Agosto de 1975,.— 
O Ministro da Agricultura, Joaguim Ribetro de Carvalho. 

    —— <i e——— ) ss 

MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DE ESTADO 
NA PRESIDENCIA E DAS FINANCAS 

Portaria n.° 99/75 

de 30 de OCutubro 

Considerando a necessidade de se providenciar no sen- 
tido de dotar os Servig¢os e organismos integrados no 
Ministério da Agricultura com o pessoal indispensdvel as 
tarefas prioritarias que lhes estao cometidas: 

Os Ministros da Agricultura, de Estado na Presidéncia 
e das Financas, no uso da competéncia que thes é con- 
ferida pelo artigo 1.° do Decrcto-Lei n.° 7/75, determi- 
nam: 

\.° Sempre que a conveniéncia de servico o exija, os 
Servicos ¢ organismos integrados no Miunistério da Agri- 
cuitura poderao, depois de previamente autorizados pelo 

* 
14 respecttvo iMuainistro, preencher lugares criados e nao do- 

tados nas scus quedros, utilizando as dissonibilidades da 
vorbas desinadas ao pessoal cos respectivos quadros apro. 
vaacs por lei, do pessoal coniratado c do pessoal assala- 
riads do guadro permanente, desde que nao excedam o 
iolal das verbas disponivels alribuidas aos mesmos quadros, 

2." fas mo liticagoes tcitas nas dotacoes dos lugares, no 
ftermos do numero anterior, devera ser dado imediats 
conmecimento aes Servicos de Financas. 

Lourenco Marques, I+ de Outubro de 1975.——O M: 
ustro da Acrculura, Jouwyuin Kirbeiro de Carvatho. - 

Minisiro de E:stado na Presidéncta, José Oscar Mon 
amy 

* a
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MINISTERIO DA SAUDE 
i 

Despacho 

© PBocreto-Ler ne 19/75, de 20 de Fevereiro, estabeleceu 

Qs normias por que devem ser reguladas as visitas aos hos 
OLAS. 

Nesta conrormidade, e nas termos do § 2." do artigo 3: 
da rcierido deereto-iei, o Ministro da Saude determina: 

i, Sao proibidas visitas aos docnies internados nos Ser 
vicas de Reanimacao e Infecto-Contagiosas. 

2. Para salvavuardar a tranquilidade dos doentes e 0 
normal functonamento dos Servicos de Internamento, de- 

vera ser evitado que cada doente tenha simuliancamente 
Hues Gue dois Visitantes. 

2. Poderao ser proibidas visitas a doentes por indicacao 
exoressa do secu médico assistente ou director dos respec 
tivos Servicos. 

4.0 horano tipo sera das 16.30 as 18 horas. 
5S. Sempre que as instalacdes hospttalares e o estado dos 

doentes o permilam, a visita sera ecfectuada em compar 
uinientos arastadcs das unidades de inicrnamento. 

6. Nio € permitida a entrada nos Servicos de Interna- 
mento a visitantes com idade inferior a 10 anos. 

Ministério da Satide, 14 de Outubro de 1975, ---O M- 
nistro da Satide, Helder Fernando Brigitdo Martins. 

on 

Despacho 

QO Decreto-Lei n.2 5/75, de 19 de Agosto, determina 
gue todas as actividades relativas a tratamento e prever. 
cdo da doenga sido da exclusiva responsabilidade do Es 
tado. 

Os organismos Associacao dos Dadores de Sangue e 
Sociedade Humanitaria Cruz do Oriente dirigiam a sua 
actividade fundamenial para a prestacao de cuidados mé 
dicos e assistencials, 

De acordo com o citado decreto-le1 determino: 

Sao extintas a Associagao dos Dadores de Sanguc e4 
Sociedade Humanitaria Cruz do Oriente. 

A universalidade dos bens e dircitos que estavam afec. 
tos a estes dois organismos passam a ficar imediatamente 
sob o controlo e a disposicdo do Ministério da Satie, a 
quem compete determimar o seu destino e utihzagao. 

Ministério da Saude, 17 de Outubro de 1975.—O M. 

nistro da Savide, Hélder Fernando Brigido Martins.
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Despacho datario dos hospitais, clinicas e consultérios privados na 
provincia de Sofala, constituida pelos seguintes elementos: 

Reimaldo Vieira Pinto. 
Fernando Dias Coelho. 
Sam Patel. 
Maria da Natividade Malafaia 

2. Esta subcomissfo devera enviar relatério das suas 
actividades 4 Comissao Administrativa Nacional. 

Ministério da Sade, 20 de Outubro de 1975.—-O Mi- 
1 E criada a subcomiss4o administrativa do Fundo liqui- _—inistro da Satide, Hélder Fernando Brigido Martins. 

Nos termos do n.° 1 do artigo 1.° da Portaria n° 45/75, 
de 6 de Setembro, foi criada a comissao administrativa do 
Fundo liquidatério dos hospitais, c'inicas e consultdérios 
privados. 

{iavendo agora necessidade da criacao de subcomissoes 
admiunistrativas a nivel provincial; 

Determino: 

Preco — 4$00 

IMPRENSA NACIONAL DE MOCAMBIQUF


