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CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto-Lei n.° 34/75 

de 4 de Novembro 

1. O presente diploma tem por objectivo fundamental 
introduzir no ja publicado Orcamento Geral do Estado 
para 1975 um conjunto de metos financeiros conside- 
rados minimamente necessarios ao pagamento de des- 
pesas extraordinarias correspondentes a obras ja iniciadas 

  

  

e em curso e a outras que ainda esto porygntGag: ym + 
corrente ano econdémico. “Scene 

2. Quando se procedeu a preparacao do Orcamento 
Geral do Estado para 1975 nao foi possivel fazer a inte- 
gracao dos recursos financeiros extraordinarios bem como 
as correspondentes despesas, por forma a que este do- 
cumento saisse na mesma altura, porque ainda nao esta- 
vam bem determinadas nem estudadas as principais fontes 
e as implicacdes desses recursos. Existiam sim os cha- 
mados saldos dos planos de fomento coloniais, que nao 
sao mais do que saldos meramente contabilisticos, uma 
vez que nao representavam qualquer existéncia real de 
valores na Caixa do Estado. 

Esta situacdo, isto é, o facto de n&o existirem meios 
para efectuar o pagamento das obras desses planos de 
fomento, é consequéncia da crise do sistema financeiro 
colonial que conduzia necessariamente a que os recursos 
financeiros destinados a esses planos fossem realizados 
com sérias dificuldades (quando o eram no todo) ou que 
fossem desviados para outros fins diferentes, acumulan- 
do-se graves situacdes de divida do Estado e desenvol- 
vendo-se uma gestio financeira deficitaria e complexa 
que urge sanear com brevidade. 

3. Somadas as necessidades de recursos financeiros para 
pagar todas as obras iniciadas e por iniciar, tem-se para 
1975 um total de cerca de 2 800 000 contos, que na pratica 
correspondem 4 ordem de grandeza do défice que o 
governo colonial deixou, como consequéncia da realiza- 
cao de projectos sem cobertura financeira previamente 
assegurada e controlada. Na verdade, foram muitas vezes 
inscritas nos anteriores orcamentos extraordindrios verbas 
elevadas, sem grandes preocupacdes de se saber se as 
mesmas tinham ou nao possibilidades de serem realizadas 
em dinheiro. Essas inscri¢des orcamentais permitiam que 
Os servicos publicos, por meio de adiantamentos, emprés- 
timos ou desvios de outras verbas, utilizassem integral- 
mente as verbas abertas, com o forte fundamento de que 
se tratava de despesas orcamentalmente autorizadas. 

Os orcamentos continuavam sempre equilibrados, isto 
é, as receitas previstas nos orcamentos eram sempre iguais 
as correspondentes despesas. No entanto, era na Caixa do 
Estado que se escondia o verdadeiro défice das Finangas 
do Estado, pois que sendo frequehte as previsoes or¢a- 
mentais nado correrem bem em termos de entrada efectiva 
de fundos, havia uma série de pagamentos gue se iam 
fazendo a custa de muitos jogos de contas, incluindo sobre- 
tudo o uso de pedidos de empréstimos aos bancos. 

4. Importa pois que se continue a fazer apelo a auste- 
ridade nas despesas publicas, devendo destacar-se de novo 
que as poupancas do sector publico (saldos ou disponibili- 
dades do orcamento ordindrio) devem ser _ preferente- 
mente aplicadas em investimento e nao no pagamento de 
despesas de consumo corrente.
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No sentido da criacdo do clima necessdrio 4 utilizacdo 
cuidadosa e racional dos dinheiros ptblicos sAo inseridas 
neste diploma algumas disposicdes consideradas Uteis. 

». Os créditos agora criados por este decreto-lei deyem 
constituir um incentivo para que todos os servicos inves- 
tiguem se as verbas atribuidas a cada um dos empreendi- 
mentos sao aS mais correctas, tendo em vista as necessi- 
dades actuais de desenvolvimento econémico. Nesse sentido, 
todas as requisicOes de fundos, para além do justificativo 
passado pela direccao ou servico que superintende na obra, 
deverao ser visadas pelo Ministério do Desenvolvimento 
e Planificagdo Econémica, o qual, de colaboracéo com 
o Ministério das Financas, estudaré a implementacdo de 
processos de controlo mais funcionais e eficazes. 

6. Os programas de ac¢gao dos sectores da Educacdo e 
Saude, ja concebidos no periodo do Governo de Transi¢4o, 
atingem um custo de 2000 000 de contos. Nao obstante a 
sua formal exclusao deste orgamento extraordindrio, pro- 
ceder-se-4 ao arranque ainda este ano, através do recurso 
a auxilio e crédito externos, logo que os projectos corres- 
pondentes estejam concretizados. 

#. Internamente, chegou-se_a concluséo de que neste 
momento sO € possivel utilizar 2323000 contos, valor 
que é insuficiente para cobrir a totalidade das despesas 
com os empreendimentos em curso e por comecar. 

Deste modo, para salvaguardar o equilibrio do presente 
orcamento, entendeu-se reduzir as despesas em curso para 
| 857 000 contos, o que obriga a que algumas verbas solici- 
tadas inicialmente sejam revistas, adiando-se para melhor 
oportunidade alguns empreendimentos. Reserva-se a quantia 
de 466000 contos para projectos a iniciar em 1975. 

8. Nestes termos, em cumprimento do disposto na alli- 
nea c) do artigo 54.° da Constituic&o e usando da faculdade 
concedida pelo seu artigo 72.°, o Conselho de Ministros 
determina: 

Artigo 1.° E aditada ao Orcamento Geral do Estado 
para 1975 a segutnte tabela de recetta extraordinaria: 

Artigo 164.° 

1) Receita do Estado depositada no Banco de 
Mocambique e no Instituto de Crédito de 

  

Mocambique 1 900 000 000300 

2) Saldos de empréstimos ja contratados. 

a) Instituto de Crédito de Mocambique 80 000 OOOSO0 
b) Montepio de Mocambique 25 000 060500 

3) Imposto de sobrevalorizagao . 75 000 000$00 
4) Empréstimo a contrair no Banco de Mocam- 

bique , 243 000 000500 

Total: 2 323 000 000300 

  

Art. 2.° E aditada ao Orcamento Geral do Estado para 
1975 a seguinte tabela de despesa extraordindria: 

Artigo 3342.° 

1) Acgoes a desenvolver no sector agro-pecua- 
rio, 100 000 000300 

2) Desenvolvimento regional: 

a) Empreendimentos a 
cargo dos Governos 
das Provincias (encar- 
gos com obras em 
curso) 30 000 CO00SG0 
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b} Plano de Desenvolvi- 
mento da Provincia 

  

  

  

  

  

  

  

  

de Nampula ... 6 700 Q00300 
¢e) Plano de Desenvolvi- 

mento da Bacia do 
Limpopo 458 300 000S$00 495 000 000500 

3} Educac&o- 

a) Ensino priméno 9 855 00000 
b) Ensino secundério 36 195 OOOSO0 
c) Ensino médie 18 926 0005600 
d) Ensino superior 50 000 000500 
¢) Outro ensino 8 024 000$00 123 000 000$00 

4) Satde 

a) Estruturas de apoto . 7 500 000$00 
b) Rede assistencial 35 437 0OOSOD 92 937 000S00 

3) Transportes e comunicacées: 

a) Transportes rodoviarios 970 500 000$00 
5) Aeroportos e aeronaves 89 000000$00 1 959 500 000300 

6) Energia 

a) Estudos 431 000300 
6b) Produgao, transporte e 

distribuigéo 28 522 000$00 28 953 GOOSOL 

7) Cartografia. 

a) Cartografia a escala 
1:50000 ... 16 230 000$00 

b) Cartografia a escala 
1:250 000 460 000500 16 690 000$00 

8) AccGes diversas: 

a) Direcgéo dos Servicos 
de Agricultura e Flo- 
restas .. 8 000 00000 

b) Direccio dos Servicos 
Hidraulicos _... 612 000$00 

c) Direccao dos Servicos 
de Geologia e Minas 820 000300 

d) Abastecimento de Agua 
a Cabo Delgado .. . 15 000 00000 

é) Abastecimento de 4gua 
a Massangena .. 5 000 0O0S00: 29 432 00000 

9) Outras despesas extraordinarias: 

a) Gabinete do Piano do 
ZLambeze (subsidio) 70000 000$00 

b) Instituto do Algoddo 
(subsidio) .. 15 000 000$00 

c) Torres vermelhas 49 488 00000 134 488 N00$00 

10} Producao e infra-estruturas das F. P. L. M. 139 000 000S00 
11) Despesas de arranque para estruturagao do 

Ministério do Interior 104 000 000500 

Total 2 323 000 000$00 
  

Art. 3.°— 1. Todas as inscricoes de receitas especifica- 
mente feitas para cobrir os empreendimentos em curso 
e referidos neste decreto-lei consideram-se inexistentes. 

2. Os servicos aut6nomos responsaveis pela execucao 
de empreendimentos para que tenham sido previstas re- 
ceitas, devem, no prazo de trinta dias, apresentar nos Minis- 
térios do Desenvolvimento e Planificacdo Economica e 
das Financas a relacao dos saldos nao despendidos. 

3. Os Ministérios acima mencionados promoverao as 
diligéncias que se mostrem necessarias para averiguar 0 
modo como foram despendidas as verbas atribuidas ao 
abrigo do antigo plano de fomento. 

Art. 4.° As requisicGes de fundos por parte das servigos 
aut6nomos bem como as situacdes vencidas referentes a 
verbas inscritas na tabela de despesa extraordinaria, s6 
poderao ser liquidadas pelo Ministério das Financas depois 
de previamente visadas pelo Ministério do Desenvolvimento 
e Planificacao Econdémtca.
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Art. 5.° Enquanto nao for publicado o novo Regula- 
mento da Contabilidade Publica, é atribuida aos Ministérios 
do Desenvolvimento e Planificacao Econémica e das 
Financas a competéncia para revogar, alterar e substituir, 
por simples portaria, as normas da legislacdo em vigor, 
na medida em que se torna necessdrio para assegurar um 
melhor controlo das verbas orcamentadas e a necessdria 
correspondéncia entre os resultados da execuc4o orca- 
mental e as contas do respectivo ano econémico, bem 
como para proceder ao saneamento das contas do Estado. 

Art. 6.° Dada a natureza especial deste diploma, o periodo 
da sua execucao termina em 31 de Marco de 1976. 

Art. 7.°— 1. Salvo casos excepcionais devidamente jus- 
tificados, é proibida a utilizacao da reserva orcamental 
(décimo retido) tanto neste orcamento extraordindario 
como no ordinafio em curso, devendo ainda os servicos 
publicos programar cuidadosamente os seus gastos por 
forma que no final “ periodo as contas 
resu ados J fag. Je 5 pee pa a 

Aaa: Ee ep iSnais CBR S e 6 f ee ante- 
rior sO poderao ser nutorizados DOr portaria conjunta dos 
‘Ministfos do Desenvolvimento e Planificacio Econémica 

_¢ das Financas, ouvida a Comissao Interministerial para 
os Assuntos Econdémicos. 

Art. 8.° A criacgao de encargos que impliquem aumento 
de despesas orcamentais e a realizacdo de despesas de 
consumo corrente (nao relacionadas com o pagamento de 
pessoal) devem ser previamente submetidas aos Servicos 
de Financas para verificagao de cabimento de verba e 
legalidade. 

Art. 9.° Os servicos ptblicos, ao fazerem as requisicOes 
de compra ou de qualquer prestacdo de servico, deverao 
obrigatoriamente apresentar ao Ministro competente solu- 
coes alternativas e mais econdémicas. 

Art. 10.° Os ordenadores de despesas j4 consumadas e 
cuja realizacao nao obedeceu aos requisitos da lei ficam 
responsdavels pelo pagamento das mesmas e incorrem nas 
penalidades em vigor. 

Aprovado em Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Presidente da Reptblica, Samora Morsts MACHEL 

    _——$$_______—— 

MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA 
eT 

Portaria n.° 101/75 

de 4 de Novembro 

Sob proposta da Universidade de Lourenco Marques: 
Usando da competéncia que lhe é atribuida pelo De- 

creto-Lei n.° 22/75, de 11 de Outubro; 
O Ministro da Educacao e Cultura determina: 

1.° E aprovado o modelo dos diplomas de doutor, licen- 
ciado ou bacharel em todos os cursos em funcionamento 
na Universidade de Lourenco Marques, anexo a presente 
portaria. 

2.° Ficam revogadas as Portarias n.°* 166/72, de 6 de 
Abril, 310/72, de 17 de Junho, e 667/74, de 27 de Julho. 

Muinistério da Educacao e Cultura, 23 de Outubro de 
1975.—-O Ministro da Educacao e Cultura, Graca Sim- 
bine. 
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Modelo a que se refere o n.° 1.° da presente portaria 

F , Reitor da Universidade de Lourenco Marques: 

Faco saber que F , filho de F , e natural de , obteve 
aprovacio na (a) que constitui (6) , que concluiu em 
de del19 , com (c) , 0 que lhe d4 direito ao (d) 

Pelo que, de harmonia com a legislacio vigente, lhe mandei 
passar o presente diploma, que vai por mim assinado e pelo se- 
cretario 

Reitona da Universidade de Lourenco Marques, em de: 
de 19 

O Secretario, O Reitor, 

(a) Indicacdo genérica das provas prestadas ou dos estudos tedricos e€ prAti- 
cos que compdem o respectivo curso 

(b) Curso, 

(c) Resultado ou classificacao final 
(dq) Grau ou Titulo 

OQ Ministro da Educacao e Cultura, Graca Simbine. 

    i — 

MINISTERIO DA AGRICULTURA 

Portaria n.° 102/75 

de 4 de Novembro 

  

Pela Portaria n.° 26/75, de 12 de Agosto, foi reforcada 
com 900 000$ a verba do capitulo 7.°, artigo 2640.°, n.° 3) 
~— Pagamento de servicos: Diversos servicos: Campanhas 
fitossanitarias —, do orcamento vigente, pelo que, tratan- 
do-se de uma yerba global, ha que redistribui-la em por- 
taria. 

Assim, sob proposta da Direccao dos Servicos de Agri- 
cultura e Florestas; 

Ouvida a Direccéo dos Servicos de Finangas; 
O Ministro da Agricultura manda: 

aan 

E redistribuida como abaixo se discrimina a seguinte 
verba global da tabela orcamental de despesa ordinaria 
para o ano econdmico de 1975: 

Capitulo 7.°, artigo 2646.°, n.° 3)-—Servicos de Fomento Servi¢os 
de Agricultura e Places Direccio dos Servicos: Pagamento 
de servicos: Diversos servicos: Campanhas fitossanitarias: 

DIRECCAO DOS SERVICOS 

Repartigao de Sanidade Vegetal 

Despesas com o pessoal: 

1) Outras despesas com o pessoal dentro do Pais 

a) Ajudas de custo 10 0G0$00 

Despesas com o material. 

2) Aquisic6es de utilizacao permanente 550 000$00 
3} Despesas de conservacio e aproveitamento 20 000306 

4) Material de consumo corrente 700 000$00 

Pagamento de servicos. 

5} Despesas de higiene, satide e conforto. 

a) Luz, agua, limpeza e outras despesas 5 00000 

6) Diversos servicos. 

a) Trabalhadores (salarios, alimen- 
iacio, vestuario, agasalhos, 
transportes « outras despesas) 
para efeitos de capatazia nas 
campanhas 10 000$00 

b) Para pagamento de despesas 
com o combate ao pardal 
Quelea, gafanhotos, ratos < 
outras pragas ou doengas 485 000300
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c) Contitbuicéo dos Servicos com 
andlises de pesticidas e outros 
produtos no Laboratério de 
Fitofarmacologia de Oeiras 20 000300 __ S15 000500 

1 800 000960 

  == 

  

Total 
  

Ministério da Agricultura, 30 de Setembro de 1975,— 
O Ministro da Agricultura, Joaquim Ribeiro de Carvalho. 

eet (per a 

MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DE ESTADO 
NA PRESIDENCIA E DAS FINANCAS 

  

Portaria n.° 103/75 

de 4 de Novembro 

A pratica, acompanhada da analise critica das estruturas 
dos Servicos do sector agrario, permitiu verificar que as 
mesmas se encontravam nao sd ultrapassadas, mas que 
toda a organica enferma de defeitos basicos de concepc¢ao. 

A existéncia de estruturas individualistas, agravada pela 
auséncia de Orgios de coordenacao eficazes, teve como 
consequéncia a dispersio dos esforcos ao mesmo tempo 
que a invesligacdo se separava da prdatica., 

A independéncia na elaboracéo dos diplomas organicos 
dos Servicos originou que algumas actividades estivessem 
cometidas a diversos organismos, com todas as inconve- 
niéncias da duplicacao dos trabalhos. 

Os mesmos defeitos basicos de concepg¢ao conduziram 
a uma centralizacéo exagerada do topo, separando-o dos 
restantes Orgaos de acluacdo, criando-se assim as con- 
dicdes para muitas decisdes tedricas e, portanto, imperfeitas. 

Desta situacao resultou o fracasso das accdes praticas a 
nivel regional. 
Como agravante, a complexidade da funcéo adminis- 

trativa conduziu a utilizagao de numero elevado de téc- 
nicos na execucéo de tarefas burocraticas, provocando assim 
oO estrangulamento das actividades dos sectores activos. 

Logicamente, a estrutura existente, repleta das deficién- 
Clas acima apontadas, nunca se poderia conciliar com a 
nova orientacao e o dinamismo que a FRELIMO e o 
Governo decidiram imprimir ao desenvolvimento agrario 
de Mocgambique. 

A nova estrutura, que devera ser funcional, integrada 
e flexivel, visara, sem dispers{o e duplicacao de esforgos, 
a planificacao correcta dos recursos, programas e accoes 
do Ministério 

Para tal fim, entendeu-se dolar o Ministério da Agri- 
cultura com 6rgaos que permitam a visio global e actua- 
lizada da situacao do sector agrario, a andlise das medidas 
mais apropriadas para a realizacéio dos objectivos da poli- 
tica agraria definida, a realizacio de estudos, a elaboragao 
de planos e programas e a coordenacao e o controlo da 
sua execucao. 

Mereceram particular atencéo os problemas de coorde- 
nacao da actividade de setvicos afins e a sua articulacao 
com as estruturas regionais. 

Dado o numero necessariamente elevado de Direccoes 
Nacionais cuja accéo converge para a produc&o agraria, 
julgou-se conveniente agrupé-las, para efeitos de coorde- 
nacao e descentralizacio de decisdes, criando-se no Minis- 
(ério o Sector de Producdio Agraria. 

O problema fundamental da actuacio das diversas Direc- 
codes Nacionais a nivel provincial e da necessdria articulacao 
e coordenacgio dessas actividades foi resolvido atraves da 
criacdo de trés direccdes provinciais, correspondentes aos 
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trés grandes sectores do Ministério: producao agrdaria, 
comercializacao dos pradutos agricolas e organizacao da 
producéo colectiva, coordenados por um dos trés direc- 
tores provinciais, que sera o responsdvel perante o respec- 
tivo governador,. 

Para outros problemas especificos procuraram-se solucdes 
pragmaticas, susceptiveis de alteragdo quando a evolucao 
da situac&o o justifique. 

Assim, reconhecida a importancia dos problemas rela- 
tivos a proteccio e utilizacéo dos recursos naturais, mas 
reconhecida a insuficiéncia presente de meios humanos, 
optou-se pela criagdo de um Servico de Recursos Naturais 
cuja accaio sc ira estendendo pelo Pais na medida das 
possibilidades e¢ em atencéo as prioridades de actuacao, 
prevendo-se a sua elevacao futura a Direccao Nacional dos 
Recursos Naturais. 

Tendo em conta as tarefas definidas pelo Conselho de 
Minisiros para o Ministério da Agricultura; 

Tendo em conta as disposicbes do Decreto n.° 1/75, 
que criou a estrutura organica dos Ministérios; 

Os Ministros da Agricultura, de Estado na Presidéncie 
e das Financas, usando da competéncia que lhes é cath 
ferida pelo artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 7/75, de 21 dé 
Agosto, determinam: 

1.°-— ]. De acordo com o artigo 7.° do Decreto n.° 8/75, 
sao criadas no Miuinistério da Agricultura as Direccoes 
Nacionais seguintes: 

Direccio Nacional de Agricultura e Florestas; 
Direcc&o Nacional de Pecudaria; 
Direccdo Nacional de Engenharia Rural; 
Direccao Nacional de Economia e Comercializacao 

Agrarias;: 
Direccao Nacional de Organizacao da Producio Colec 

tiva; 
Direccao Nacional de Geografia e Cadastro. 

2. Sao ainda criados no Ministério da Agricultura, c 
a categoria de Direccdes Nacionais, o Instituto de Invesu- 
gacio Agrondémica e o Instituto de Investigacao Veterina- 
ria. 

3. E criado no Ministério da Agricultura o Sector de 
Producio Agraria, abrangendo as Direcgdes Nacionais de 
Agricultura e Florestas, de Pecudria ¢ de Engenharia Rural 
e os Institutos de Investigacio Agronémica e de Investi-' 
gacao Veterinaria. \ 

4. E criado o lugar de chefe do Sector de Producao 
Agraria, com a categoria correspondente a letra D. 

5. E criado no Ministério da Agricultura o Servico de 
Recursos Naturais. 

2.°— 1. S&o ainda criados no Ministério da Agricultura 
OS seguintes Grgaos: 

Conselho Agrario; 
Comissaéo Coordenadora:; 
Secretariado para a Cooperacao Internacional. 

2. O Conselho Agrario é constituido pelo Ministro, Vice- 
-Ministro, Secretério-Geral, elementos do Gabinete de Es- 
tudos, responsaveis pelos grandes sectores de execucao a 
nivel nacional e provincial, a designar pelo Ministro, e 
quaisquer outros elementos cuja participacao se mostre 
conveniente e necessaria. 

3. A Comissio Coordenadora é constituida pelo Secre- 
tario-Geral, chefe do Sector de Producdéo Agraria e pelos 
directores nacionais do Ministério. 

3.° Ao Conselho Agraério compete apoiar o Ministro na 
apreciacio e andlise dos problemas agrarios do Pais e con-
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tribuir para 2 definicdo das linhas de accio do Ministério, 
dentro da linha da FRELIMO e da orientacdo tracada 
melo Conselho de Ministros. 

4.° A Comissio Coordenadora compete proceder ao 
acompanhamento das accdes programadas e coordenar e 
controlar a execucao dos empreendimentos. 

5.° Ao Secretariado para a Cooperacao Internacional 
compete: 

a) Desenvolver, em estreita ligacio com 0 Ministério 
dos Negocios Estrangeiros, relacdes de coope- 
ragao em matéria do Sector Agrario, com os 
diversos organismos internacionais e especial- 
mente com os organismos africanos; 

6) Elaborar os projectos necessdrios 4 obtencio da 
ajuda internacional, para o Sector Agrario. 

6.°— 1. Ao Sector de Producdo Agraria compete: 

a) Particlpar na criacaéo e desenvolvimento do sec- 
tor popular de producdo agraria, nomeadamente 
através de apoio eficaz as exploracdes colectivas 
das aldeias comunais; 

b) Orientar ¢ promover o controlo da actividade em 
outros sectores de producao de forma a asse- 
gurar a coordenacgao global e uma producao 
efectiva de acordo com as 4reas ocupadas e os 
interesses naclonais: 

c) Promover a melhoria de producao agraria através 
de uma accao coordenada dos seus 6érgaos de 
accao. 

2. Ao chefe do Sector de Producéo Agraria compete: 
a) Coordenar a actividade das Direccdes Nacionais 

e Institutos que o integram; 
b) Estabelecer a ligacéo com as Direccdes Provinciais 

de Producao Agraria; 
c) Desempenhar, em relacao as Direccdes Nacionais, 

as funcdes que nele forem delegadas pelo Mi- 
nistro. 

7.° A Direccéo Nacional de Agricultura e Florestas 
compete: 

a) Transmissao efectiva aos produtores das melhores 
técnicas de producao agricola, florestal, apicola 
e piscicola; 

5b) Criagao de estruturas para a producao de sementes 
e plantas de qualidade melhorada e em quanti- 
dades apropriadas as progressivas necessidades 
do sector de producao agricola e florestal do 
Pais; 

c) Promover e orientar a exploracdo racional das ma- 
tas naturais e intensificar o povoamento flores- 
tal; 

d) Promover a defesa sanitaria das culturas. 

8.° A Direcgao Nacional de Pecudria compete: 
a) Promover o aumento e a melhoria da producio 

animal; 
b) Criar as estruturas adequadas 4 producdo dos ani- 

mais melhorados necessdérios ao sector de pro- 
ducao animal do Pais; 

c) Promover a defesa sanit4ria dos animais; 
d) Assegurar a genuinidade e salubridade dos produtos 

de origem animal. 

9.° A Direccao Nacional de Engenharia Rural compete: 

a) Organizar o apoio mecanico as actividades agrarias 
a nivel nacional; 

b) Estudar e implantar ou promover a implantacao de 
obras de regadio; 
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c) Providenciar no sentido da recuperacio e aprovel- 
tamento correcto de obras de regadio existentes; 

d) Apoiar os diversos érgéos do Ministério no ambito 
da sua especialidade. 

10.° Ao Instituto de Investigacio Agronémica compete 
realizar os trabalhos de investigacfo e experimentacao 

agronémica e silvicola necessdrios ao conhecimento do 
meio ambiente e a melhoria das condicdes de producao 
agricola, florestal e de aproveitamento dos respectivos pro- 

dutos, nomeadamente através de: 

a) Estudos de fertilidade; 
5b) Melhoramento de plantas; 
c) Estudo e experimentacao de novas técnicas e pro- 

cessos de producao; 
d) Estudos de sanidade vegetal; 
e) Estudo de processos tecnolégicos relativos a con- 

servacio e utilizacio de produtos agricolas e 
florestais; 7 

f) Estudos relativos 4 proteccao e utilizacao da flora. 

11.° Ao Instituto de Investigacao Veterindria compete a 
realizacao dos trabalhos de investigacao e experimentacao 

veterindria necessdrios 4 melhoria das condigdes de pro- 

duc4o animal, nomeadamente através de: 

a) Estudos de patologia veterindria; 
b) Estudos de zootecnia, nomeadamente no campo 

de melhoramento animal; 
c) Estudo de processos tecnoldégicos relativos aos pro- 

dutos de origem animal; 
d) Estudos de imunologia e producao de agentes bio- 

lé6gicos para combate, prevencao ou diagndstico 
das doencas dos animais; 

e) Estudo sobre proteccao e utilizacao da fauna. 

12.°— 1. Os Institutos de Investigagao exercerao a sua 
actividade em estreita colaboracao e coordenacao com 
os restantes 6rgaos do Ministério, nomeadamente com as 
Direccées Nacionais de Agricultura e Florestas e de 
Pecuaria. 

2. Aos Institutos compete ainda providenciar no sentido 

da divulgacio dos conhecimentos adquiridos e sua efectiva 
transmissao ao sector de producao. 

13.0 Compete 4 Direccio Nacional de Economia e 
Comercializacao Agrarias: 

a) Orientar a comercializacio dos produtos agrarios, 

coordenando sempre que necessério ou conve- 
niente a sua accao com os Servicos de Comércio 
do Pais; 

6b) Definir uma politica justa de precos ao produtor; 
c) Promover o oportuno aprovisionamento do sector 

agrario em fertilizantes, pesticidas e outros fac- 
tores de producao: 

d) Estabelecer uma rede articulada de armazenamento 
de produtos agrarios; 

e) Efectuar a classificacgio e padronizacao dos produ- 
tos agrarios; 

f) Elaborar estudos de economia agraria necessarios 

para apoio da comercializagio e de outros Ser- 
vicos dependentes do Muinistério; 

g) Recolher e elaborar estatisticas agrarias que per- 
mitam o conhecimento da situacao do sector. 

14.° A Direccio Nacional de Organizacao da Producao 
Colectiva compete: 

a) Realizar os objectivos que sao atribuidos ao Minis- 
tério da Agricultura no dominio da criagao e 
desenvolvimento das aldeias comunais, de acordo 

com o Decreto n.° 1/75; J
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5) Formar os quadros necessdrios as cooperativas, 
exploragdes colectivas e exploracdes estatais; 

c) Fiscalizar a gestao das unidades produtivas de 
caracter colectivo, nomeadamente a obtencao e 
utilizagdo do crédito agrario. 

15.° A Direccéo Nacional de Geografia e Cadastro com- 
pete: 

a) Promover a realizaciéo de cartas topograficas e 
cadastrais e de cartas egeograficas; 

5) Executar e fiscalizar as leis respeitantes 4 ocupacao, 
uso e fruicao da terra: 

c) Aplicar os preceitos legais relativos 4 criacao e 
Classificacao de niicleos urbanos e sua unplan- 
tacao; 

d) Estabelecer o cadasiro geométrico de ocupacao da 
terra, organizando o respectivo tombo geral; 

e) Prestar apoio técnico da sua especialidade a todos 
os outros Servicos, assegurando nomeadamente a 
execucao das operac6es fotogramétricas neces- 
sarias 4 elaboracao de cartas ou plantas espe- 
clais; 

f) Promover o estudo e conducao das questdes res- 
peitantes aos limites territoriais e as fronteiras, 
bem como de outros assuntos de caracter inter- 
nacional que caibam no 4mbito da geografia 
politica; 

g) Promover o estudo dos problemas relativos aos 
assuntos de geodesia, geofisica-geodésica e exe- 
cucao das operacdes destinadas a estabelecer as 
redes de triangulacao de primeira ordem de 
nivelamento geométrico, de precisao e de gra- 
vimetria geodésica. 

16.° Ao Servico de Recursos Naturais compete: 
wavmnenaren oh +a, 

a) Sistematizar o conhecimento dos recursos naturais 
renovavels; 

b) Planificar, em colaboracao com outros Orgaos, a 
forma mais conveniente de utilizacao dos recur- 
sos naturais renovaveis; 

c) Organizar as areas de conservacao, incluindo a 
utilizagao racional dos respectivos recursos. 

17.°— 1. Sado criadas, em cada uma das provincias e 
em correspondéncia respectivamente com o Sector de 
Producio Aprdria, Direccio Nacional de Economia e 
Comercializacio Agrarias e Organizacao de Producio 
Colectiva, as seguintes Direcc6es Provinciats: 

Direccao Provincial de Producao Agraria; 
Direccaio Provincial de Economia e Comercializacao 

Asrarias; 
Direccao Provincial de Organizagao da Producao 

Colectiva. 

2. As Direccdes Provinciais, indicadas em 1 do n.° 17.°, 
sao dirigidas por directores provinciais com a categoria 
correspondente a letra E. 

3. As actividades afectas ao Ministério da Agricultura, 
em cada provincia, serdo coordenadas por um dos direc- 
tores provinciais, a designar pelo Mimnustro. 

18.°— 1. A Direccao Nacional de Geografia e Cadastro 
e os Servicos de Recursos Naturais actuam a nivel pro- 
vincial através de Reparticses Provinciais, coordenadas pelo 

director provincial, designado nos termos do disposto em 
3 do n° 17.° 

9. As Renparticdes dos Services de Recursos Natural, 

serio criadas 4 medida das necessidades e conveniéncias. 
19.°— 1. E extinto o Instituto do o de Mocam- 

bique, ficando os seus Servigoas Econémicos, Servicos de 
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Armazéns Gerais e a Divisio de Tecnologia dos Servicos 
Técnicos integrados na Direccio Nacional de Economia e 
Comercializagao Agrarias e a Diviséo de Extensao, dos 
Servicos Técnicos, integrada na Direccéo Nacional de 
Producao Agraria. 

2. E extinto o Instituto dos Cereais de Mocambique, 
ficando os seus Servicos de Economia e de Armazéns 
Gerais integrados na Direccao Nacional de Economia e 
Comercializacao Agrarias, e os seus Servicos Técnicos in- 
tegrados na Direccao Nacional de Produc&ao Agraria. 

3. O pessoal dos Servicos Administrativos e dos Ser- 
vicos Regionais dos Institutos referidos em | e 2 do n.° 19.° 
transita para as Direccdes Nacionais mencionadas, de 
acordo com as conveniéncias de servico. 

4. E extinta a Junta Provincial de Povoamento, transi- 
tando o respectivo pessoal para os 6érgaos do Ministério, 
criados pela presente portaria, consoante as conveniéncias 
de servico, tendo em conta as habilitacoes e aptidoes 
desse pessoal. 

5. E extinta a Missio de Inquérito Agricola, transitando 
O seu pessoal e funcdes para a Direccao Nacional de Eco- 
nomia e Comercializacao Agrarias. 

20.° Sao extintos os restantes servi¢os e organismos do- 
Ministério da Agricultura e substituidos pelos Orgaos co. 
respondentes criados pela presente portaria, para os quais 
transitara o respectivo pessoal. 

21.° Em relacféo a cada um dos organismos agora extin- 
tos e que sao mencionados no n.° 19.° desta portaria, sera 
criada uma Comissio, que tera as seguintes fung¢oes: 

a) Assegurar 0 andamento dos assuntos e empreendi- 
mentos em curso nos respectivos organismos, 
promovendo a sua gradual transferéncia, até 31 
de Dezembro de 1975, para as Direccdes Nacio- 
nais e outros organismos do Ministério da Agri- 
cultura criados pela presente portaria; 

b) Autorizar as despesas necessdrias por forga das 

verbas inscritas nos orcamentos dos organismos 
extintos, incluindo o pagamento ao pessoal ate 

ao fim do corrente ano; 
c) Propor, até 31 de Dezembro de 1975, a distribuigao 

do respectivo patriménio pelos organismos do 

Ministério da Agricultura; 
d) Apresentar as contas de geréncia do exercicio de 

1975. - 

22.°— 1. As comissdes referidas no n.° 21.° terao um 

presidente, que tera a competéncia executiva e as respon- 

sabilidades que pertenciam ao presidente e directores dos 

organismos extintos, em tudo o que caiba as atribuigoes 

dadas as comissoes. 
9. Em cada uma das comissdes havera um represen- 

tante da Direccfio dos Servicos de Finangas. _ 

3. As comissdes serao criadas por despacho do Ministro 

da Agricultura. 

O Ministro da Agricultura, Joaquim Ribeiro de Carvalho. 

—.O Ministro de Estado na Presidéncia, José Oscar Mon- 

teiro.—O Ministro das Financas, Salomado Munguambe. 

    

  —- << _$_<$<_$_<———— 

MINISTERIOS DAS FINANCAS E DE ESTADO NA PRESIDENCIA 

  

Portaria n.° 104/75 

de 4 de Novembro 

Considerando a necessidade da reestruturacao dos Ser- 

vicos de Financas por forma a garantir a funcionalidade, 

a especializacio e aptidio do seu pessoal e, nao sendo
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possivel proceder desde ja a uma reestruturacao total, 
dada a complexidade de problemas existentes, importa ga- 
rantir entretanto uma certa functonalidade aos seus Orgaos 
especializados ec dar solucao a determinadas situacoes and- 
malas. 
Existem casos de funcionérios que desempenham tarefas 

correspondentes a categorias superlores as suas sem, no 
entanto, recebercm os vencimentos respectivos; outros ha 

que, embora nao estejam nas mesmas condicoes, poderao 
ter aptidao para excrcer ouftras tarefas. Contudo, mteressa 
também garantir que os provimentos a ecfectuar sigam cri- 
térios objectivos evitando solucdes faceis e demagdégicas 
guc conduzam a promocoes anarquicas, que na esséncia 
nao resolvem o problema de fundo. : 

Nestes termos, considerando o disposto no ne ft do 
artigo 7.° do Decreto n.° 8/75, de 26 de Agosto; 

Os Muinistros das Financas e de Estado na Presidéncia, 
usando da competéncia que lhes é conferida pelo Deercto 
n.° 7/75, de 21 de Agosto, artigo 1.°, determinam: 

1.°.— 1. No Ministério das Financas é criada a Direccao 
Nacional dos Servicos de Finangas. 

2. O director nacional dos Servicos de Financas é assis- 
tido por um director-adjunto com a categoria correspon- 
‘dente a Ictra D. 

3. Sado extintos os actuais lugares de director dos Ser- 
vicos de Financas (um); subdirector e chefes de servicos 
(trés}; chefes de servicos (um). 

2.° A Direccao Nacional dos Servicos de Finan¢as integra 
OS Sseguintes servicos: 

Gabinete de Estudos e Biblioteca: 
Servico de Contabilidade Publica: 
Servico de Fazenda Publica: 
Servico de Contribuicdes e Impostos: 
Servico de Prevencao e Fiscalizacao Tributaria: 
Servico de Coordenacéo das Direccoes Provinciais; 
Reparticao de Expediente. 

3.°— ]. O Gabinete de Estudos e Biblioteca e cada um 
dos Servicos de Contabilidade Publica, de Fazenda Publica, 
de Contribuigoes e Impostos, de Prevencao e Fiscalizacao 
Tributaria c de Coordenacao das Direccoes Provinciais é 
dirigido por um director de servico com a categoria corres- 
pondente a Ictra E. 

2. O chefe da Reparticao de Expediente tem a categoria 
correspondente a letra F. 

3. O pessoal do Gabinete de Estudos e as respectivas 
categorias sao OS que constam do mapa I anexo. 

4. Enquanto nao tiver lugar a competente reestruturacaio 
os Servicos de Contabilidade Padblica, de Fazenda Ptblica, 
de Contribuicocs e Impastos e de Prevencio e Fiscalizacao 
Tnbutaria, bem como a Reparticao de Expediente, mantém 
as atribuicdes, funcdes, organigrama ec quadros de pessoal 
actuais, com as alteracoes decorrentes da presente portaria. 

5. A competéncia, quadro de pessoal e respectivas cate- 
gorias do Servico de Coordenacao das Direccoes Provin- 
clais serao fixados por portaria do Ministro das Finangas. 
4°—-1. Na sede de cada uma das provincias funciona 

uma Direccao Provincial de Financas, competindo a sua 
ofientacao a um director provincial com a categoria corres- 
pondente a letra F. | 

2, A ligacao técnica e funcional das Direccoes Provin- 
clais de Financas é assegurada através do Servico de Coor- 
denacao das Direccdes Provinciais da Direccao Nacional 
dos Servicos de Financas. 

3. Enquanto nao tem lugar a sua reestruturacao, as Dt- 

reccOes Provinciais mantém as atribuicoes, competéncia, 
organizacao e quadros de pessoal actuais. 

  

5.°—1. Junto de cada Ministério é criada uma Seccao 
de Contabilidade, na dependéncia do Servico de Contabili- 
dade Publica, com as atribuicoes das anteriores reparticdes 
de contabilidade, que nesta data se consideram extintas. 

2. S40 extintos os actuais lugares de chefes de reparticao 
(nove) ec chefes de seccao (nove). 

3. QO Ministro das Financas fixara por despacho a dis- 
tribuicao do restante pessoal das extintas reparticoes de 
contabilidade junto dos Ministérios que o presente redi- 
mensionamento torne dispensavel. 

6.°-— 1. O pessoal do Gabincte de Estudos e Biblioteca 
é nomeado pelo Ministro das Financas, sob proposta da 
Direccao Nacional, para servir em comissao de servico ou 
contratado. 

2. O recrutamento sera feito entre individuos satisfazendo 

as seguintes condicoes: 

a) fecnico de 1." classe: por escolha entre os técnicos 
de 2. classe: 

bh) Técnicos de 2.* classe: licenciados em Financas, 
Economia ou Direito, ou outros individuos cuja 
especializacao e competéncia em matéria finan- 
ccira o justifiquem; 

c) Auxillares técnicos de 1." classe: por escolha entre 
os auxiliares técnicos de 2.* classe com mais de 
dois anos de exercicio do cargo; 

¢) Auxtihares técnicos de 2." classe: individuos habili- 
tados com a frequéncia do 3.° ano do curso de 
Economia, com aproveitamento na cadeira de Fi- 
nancas ou equivalente, ou outros a que for re- 
conhecida competéncia para o exercicio da fun- 
CAO. 

7.°— ]. Sao candidatos aos concursos para os seguintes 
cargos do Servico de Prevencao e Fiscalizacao ‘Tributaria: 

a) Técnicos verificadores de 1.4 classe: individuos habi- 
litados com o curso de Contabilidade dos institu- 

tos comerciais, desde que tenham mais de dois 

anos de pratica na profissao, e os técnicos veri- 
ficadores de 2.2 classe com mais de dois anos de 

exercicio do cargo; 

bh} Técnicos verificadores de 2.* classe: alunos com o 
3.° ano, ainda que incompleto, do curso de Eco- 
nomia, mas com aproveitamento na cadeira de 
Teoria da Contabilidade ou equivalente, e indi- 
viduos habilitados com o curso de Contabilidade 
dos institutos comerciais ou outros a que faltem 
apenas duas cadeiras para terminar o referido 
curso, desde que estes Ultimos possuam expe- 
riéncia profissional adequada, e, ainda, indivi- 
duos com a carteira de guarda-livros e que te- 
nham mais de cinco anos de pratica na profissdo; 

c) Ajudantes de verificador: alunos do curso de Eco- 
nomia ec individuos com a frequéncia do 3.° ano 
do curso de Contabilidade dos institutos comer- 
c1als. 

2. Na falta de candidatos ecspenalmente habilttados, os 
seeretartos de 1.2 e 2.° classes poderao ser nomeados, em 
comissio ordinaria de servico, para os lugares de técnicas 
verificadores de 1.* ou 2.* classes, respectivamente. 

3. O recrutamento para os Jugares de ajudante de veri- 
ficador podcra igualmente ter lugar, em regime de comissao 
ordinaria de servico, centre terceiros-oficiais e aspirantes 
que tenham, pclo menos, trés anos de antiguidade no 
quadro geral e revelem a necessaria aptidao técnica.
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8.°— 1. Sao extintos os dois lugares de programadores 
da Seccao de Mecanografia, sendo em sua substituicao 
criados Os seguintes cargos: 

Um programador de I.* classe; 
Dois programadores de 2.* classe; 
Dois ajudantes de programador 

2. Os funcionarios referidos em 1 do n.° 8.° ter#o as 
categorias correspondentes as letras H, J e N, respectiva- 
mente. 

3. Sado candidatos aos concursos para as respectivas fun- 
goes: 

a) Programador de 1.* classe: os programadores de 
2.2 classe com mais de trés anos de exercicio 
do cargo ou outros individuos cuja especial com- 
peténtia e aptidao técnica o justifiquem; 

b) Programadores de 2.* classe: ajudantes de progra- 
mador com mais de dois anos de exercicio do 
cargo e boas informacoées de servico; 

c) Ajudantes de programador: individuos habilitados 
com curso adequado de programacéo e reconhe- 
cida aptidao técnica. 

4. As condicdes e modalidade dos concursos referidas 
em 3 do n.° 8.° sao fixadas por despacho do Ministro das 
Financas, o gual podera determinar a obrigatoriedade de 
frequéncia de estagio adequado aos respectivos candidatos. 

9.° O mapa iv anexo ao Decreto n.° 125/72, de 20 de 
Abril, é substituido pelo mapa Ii anexo a presente portaria. 

10.° (transit6rio) — 1. Os funcitondrios dos Servicos de 

Financas que a data da publicacao da presente portaria 
venham exercendo funcdes de categoria superior — até a 
letra T inclusive —-a que estao oficialmente nomeados, e 
que tenham boas informacdes de servico, serao providos 
com dispensa de concurso, e independentemente das res- 
pectivas habilitacdes literarias, 4 categoria correspondente 
as funcdes exercidas e até ao limite das respectivas vagas. 

2. O provimento nos termos referidos em 1 do n.° 10.°, 
caso o numero de funcionarios nas condi¢des nele reque- 
ridas ultrapasse o numero de vagas existentes, far-se-4 em 
funcio da antiguidade no exercicio das funcdes correspon- 
dentes ao cargo para que tem Jugar o provimento e das 
informacdes de servico. 

3. Os funcionadrios até a4 letra T que vinham desempe- 
nhando funcdes de categoria superior, nos termos do dis- 
posto em 1 do n.° 10.° e sejam preteridos em virtude da 
aplicacéo do critério de seleccao definido em 2 do mesmo 
numero, serao candidatos obrigat6érios ao primeiro con- 
curso que tenha lugar apés a abertura de novas vagas, 
independentemente das respectivas habilitacOes literartas. 

11.° (transitério) — 1. Os funcionarios até 4 Jetra T que 
a data da publicacéo da presente portaria, venham desem- 
penhando funcoes de categoria superior a letra T, em vagas 
definitivas e com boas informacodes de servico, serao pro- 
vidos transitoriamente na categoria de escriturarios, per- 
manecendo no desempenho das funcoes que vinham exer- 
cendo. 

2. O provimento transitério nos termos referidos em 1 
do n.° 11.° nao depende da existéncia de vagas na categoria 
de escriturario. 

3. Os funciondrios referidos em 1 do n.° 11.° sao can- 
didatos cbrigatérios, com dispensa da habilitacado literéria 
minima, se for caso disso, ao primeiro concurso que tenha 
lugar para provimento no cargo correspondente as funcgdes 
desempenhadas. 

4. Os funciondrios submetidos a concurso nos termos 
referidos em 3 do n.° I11.° que fiquem reprovados serao 

promovidos para o cargo que ocupam, a titulo transitGrio, 
para Oo que serao abertas no respectivo quadro as vagas 
necessarias. 

12,° O disposto em 1] do n.° 10.° e em 1 do n.° IL: 
produz efeitos desde 1 de Setembro de 1975. 

13.° Nos concursos que tenham lugar para provimento 
nos cargos de escriturario, escrivao de 3.* classe ov aspi- 
rante, o Ministro das Financas podera, sempre que o 
entenda conveniente e conforme as necessidades do servico, 
determinar por despacho a dispensa da habilitacao literdria 
minima aos candidatos que ja sejam funciondrios, em 
fungao das informacoes de servico e competente apiidao 
técnica. 

l4.° Sao revogadas todas as disposi¢des do Diploma 
Organico dos Servicos de Finangas limitativas da admiss3o 
a concurso e provimento de funcionarios do sexo feminino. 

15.° (transitorio) Os funciondrios do sexo feminino dos 
Servicos de Financas que 4 data da publicacado da presente, 
portaria tenham completado com aproveitamento o 5.° ano 
do liceu ou equivalente sio providos interinamente na 
categoria de aspirante. 

16° Em tudo o mais que nao seja contrario ao disposto: 
na presente portaria mantém-se em vigor, com as nece 
sarias adaptagOes, as disposicdes do Diploma Orgfnico ~ 
demais legislagéo especifica dos Servicos de Finan¢as. 

[7.° Esta portaria entra imediatamente em vigor 

O Ministro das Financas, Salomdo Munguambe. — O Mi- 
nistro de Estado na Presidéncia, José Oscar Monteiro. 

~~ 

ie 

MAPA I 

Quadro do pessoal do Gabinete de Estudos 

  

Categorias 

  

1 técnico de 1° classe ce BE 
= técnicus de 2.° classe .. F 
2 auxiliares técnicos de 1.° classe H 
2 auxiliares técnicos de 2.* classe J 

MAPA IT 

Gratificagd6es mensais maximas a titulo de chefia ou espec. 
responsabilidade de funcédes 

Mrector do Gabinete de Estudos e Biblioteca 
Director do Servico de Prevengao e Fiscalizacio Tri- 

butaria .. 
Técnico economista de 1.* classe , 
Técnico de 1." classe do Gabinete de Estudos 
Técnico economista de 2." classe 
Técnico verificador de 1.* classe ve 
Técnico de 2.* classe do Gabinete de Estudos Es anno 
Auxthar técnico de 1.* classe do Gabinete de Estudos 
Técnico verificador de 2.* classe  ... 
Auxiliar técnico de 2.* classe do Gabinete de Estudos 
Director provincial adjunto 
Secretario de finangas de 1.*° classe 
Secretario de financas de 2.* classe 
secretario ge financas de 3.* classe 
Secretério do director nacional 
Ajudanfe de verificador   

O Ministro das Financas, Salomaéo Munguambe. — O Mi 
nistro de Estado na Presidéneia, José Oscar Monteiro. s 

vit 

~~ # 

Preco — 8$00 
” 

IMPRENSA NACIONAL DE MOCAMBIQUE ‘'# 
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