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BOLETIM IA REPÚBLICA 
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE 

MPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE 

A V I S O 
A matéria a pub l ica r no «Boletim da Repúbl ica» deve s e r remet ida em 

d evidamente autenticada, uma por c a d a a s s u n t o , d o n d e c o n s t e , além 
indieaçoes necessárias para e s s e efe i to , o a v e r b a m e n t o s egu in t e , 

sinado e autenticado: Para publicação no «Boletim da República». 

S U M A R I O 

Ministério da Educação e Cultura; 
Depacho: 
Intervenciona a empresa Paraíso Africano, com a designação 

de Artesanato, Loja-Galeria e nomeia José Bernardo de 
Bragança para a Direcção da mesma. 

Ministérios da Saúde, das Finanças e Secre-
taria de Estado de Trabalho: 

ploma Ministerial n.° 73/82: 
Estabelece o processo de emissão e revalidação do Boletim 

de Sanidade, estabelecida pelo Decreto n.° '5/80, de 25 de 
Outubro. 

Nota—Foram publicados os suplementos ao Boletim 
da República, 1.a série, n.os 34 e 35, respectivamente 

de 1 e 8 de Setembro, inserindo o seguinte: 

Presidência da República: 

nvocatoria: 
Convoca a Assembleia Popular, na sua 10.a Sessão, para o dia 

14 de Setembro de 1982, pelas 8.30 horas, em Maputo 

Comissão Permanente da Assembleia Popular: 

n.o 8/82: 
Introduz alteração no corpo dos artigos 1.o e 2 o do Decreto 

n.o 15/76, de 17 de Abril. 

Resoluçao n.° 11/82: 
Altera o emblema da República Popular de Moçambique 

definido no artigo 76 da Constituição. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Despacho 

Considerando que a empresa localizada na Rua Joaquim 
apa n.° 62 em Maputo, denominada Paraíso Africano 

Artesanato loja/galeria, encontra-se de facto sob a 
do Ministério da Educação e Cultura, desde 1 de 

de 1980, em virtude de se encontrar abrangido 
o previsto na alínea c) do n.° 3 do artigo 1.° do De-

i-Lei n.° 16/75, de 13 de Fevereiro; 

Havendo necessidade da formalização jurídica da situa-
ção de facto subjacente para se assegurar da legalidade, 
dos actos jurídicos da dita empresa em relação com 
terceiros; , 

Tendo em consideração o papel que a empresa desem-
penha no escoamento comercial de obras artísticas de todo 
o País na presente fase que precede a criação de uma 
Empresa Nacional de Arte com as funções previstas no 
Decreto n.° 10/81, de 25 de Julho; 

Tornando-se necessário assegurar a utilização racional 
da empresa no desempenho das funções da comercializa-
ção artística nesta fase de transição até à constituição 
da empresa prevista no referido Decreto n.° 10/81", 

Usando da competência que me é atribuída pelo n.° 2 
do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 16/75, determino: 

1.° É intervencionada a empresa Paraíso Africano, com 
efeitos retroactivos a partir de 1 de Janeiro de 1980. 

2.° É alterada da designação desta empresa para Arte-
sanato, Loja-Galeria. 

3.° É nomeado José Bernardo de Bragança director da 
empresa Artesanato, Loja-Galeria. 

Ministério da Educação e Cultura, em Maputo, 27 
de Agosto de 1982. — O Ministro da Educação e Cultura, 
Graça Machel. 

MINISTÉRIOS DA SAÚDE, DAS FINANÇAS 
E SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO 

Diploma Ministerial n.° 73/82 
de 23 de Junho 

O Decreto n.° 5/80, de 25 de Outubro, estabeleceu a 
obrigatoriedade do porte de Boletim de Sanidade para 
o exercício de certas actividades profissionais. 

Torna-se agora necessário regular e disciplinar os meca-
nismos da efectivação dos exames médicos e de fiscalização 
do cumprimento das normas reguladoras da matéria, de-
finindo ao mesmo tempo responsabilidades e as entidades 
competentes. 

Neste termos, os Ministros da Saúde, das Finanças 
e o Secretário de Estado do Trabalho, determinam: 

CAPITULO I 

Emissão e revalidação do Boletim de Sanidade 

Artigo 1." São competentes para a emissão e reva-
lidação do Boletim de Sanidade os Centros de Profilaxia 
e Exames Médicos e, onde estes não existam, as unidades 
sanitárias da área do local de trabalho. 
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Art. 2.° As pessoas obrigadas ao porte do Boletim de 
Sanidade estão sujeitas, para efeitos da sua obtenção e 
revalidação, a exames médicos anuais bem como a me-
didas de carácter profilático e outras julgadas convenientes 
de acordo com a actividade profissional e com o produto 
manipulado, sendo os resultados registados na ficha mo-
delo SNS — MP—14, anexo a este diploma. 

Art. 3.o—1. A realização dos exames previstos neste 
diploma compete aos médicos de clínica geral e, na sua 
ausência ou impedimento, aos técnicos de medicina. 

2. O pessoal da Saúde referido no número anterior re-
correrá, sempre que necessário, a médicos especialistas 
para complemento dos exames clínicos efectuados. 

3. Os exames e tratamentos previstos neste diploma são 
efectuados nas unidades sanitárias da área do local de 
trabalho, desde que emissoras do Boletim de Sanidade. 

4. As unidades sanitárias do local de trabalho não 
emissoras do Boletim de Sanidade apenas poderão efectuar 
os exames médicos quando tenham ao seu serviço médicos 
ou técnicos de medicina. 

5. As unidades sanitárias que, nos termos do número 
anterior, efectuem, exames médicos, deverão passar uma 
declaração a ser entregue pelo examinado na unidade 
sanitária emissora e arquivada no seu processo clínico e 
na qual se certificará que o examinado não sofre de doença 
transmissível aguda ou crónica. 

Art. 4.° O prazo para a emissão do Boletim de Sanidade 
é de 5 dias a seguir à conclusão dos exames médicos 
positivos, incorrendo em responsabilidade disciplinar o 
funcionário que viola o disposto no presente artigo. 

Art. 5.° — 1. O Boletim de Sanidade tem a validade 
de um ano. 

2. O prazo referido no número anterior poderá ser 
encurtado por decisão do responsável da unidade sanitária 
onde os exames médicos forem realizados, relativamente 
a determinadas actividades profissionais ou quando cir-
cunstâncias especiais o justifiquem. 

C A P Í T U L O I I 

Inspecção e fiscalização 

Art. 6.o São competentes para a inspecção do porte 
e validade do Boletim de Sanidade bem como para apli-
cação, em caso de infracção, das multas legalmente pre-
vistas, quando no exercício das suas funções e devida-
mente credenciados e identificados: 

a) Os médicos e técnicos de medicina responsáveis 
de Centros de Saúde e de Profilaxia e Exames 
Médicos; 

b) Os técnicos de medicina preventiva; 
c) Os agentes de medicina preventiva; 
d) Os agentes sanitários. 

Art. 7.o — 1. Incorre nas penas previstas para o crime 
de desobediência à autoridade todo aquele que, depois 
de identificados os funcionários da inspecção, se oponha 
à sua entrada e ao livre exercício das suas funções ou se 
recuse a prestar declarações, informações, depoimentos 
e outros elementos que forem exigidos. 

2. O pessoal que não apresente o Boletim de Sanidade 
quando solicitado presume-se que o não possui. 

3., Da infracção dever-se-á levantar o respectivo auto, 
tanto ao trabalhador como à entidade empregadora. 

4. A presunção referida no número 2 deste artigo só 
será elidida mediante apresentação, no respectivo Centro 
de Saúde, do Boletim de Sanidade válido, cessando, a partir 
desse momento, a aplicação das sanções se ainda nap 
tiverem sido aplicadas. 

Art. 8.° O pessoal da Saúde que, nas unidades1 sanitá-
rias não emissoras, detecte doença transmissível num tra-
balhador obrigado a possuir o Boletim de Sanidade, deve 
apreender e remeter o referido Boletim com a comunicação 
do facto, no prazo máximo de quarenta e oito horas, 
à unidade sanitária emissora da área do local do trabalho. 

CAPÍTULO III 

Condições para obtenção e revalidação do Boletim 
de Sanidade 

Art. 9.°—1. No acto do primeiro exame médico, os 
interessados devem apresentar-se munidos dos seguintes 
documentos: 

a) Bilhete de Identidade válido; 
b) Duas fotografias tipo passe. 

2. Para efeitos de revalidação do Boletim de Sanidade 
os interessados deverão apresentar, nas respectivas unidades 
sanitárias, o Boletim caducado. 

Art. 10.° A certificação de aptidão física para efeitos 
do Boletim de Sanidade está sujeita ao pagamento de uma 
estampilha fiscal no valor de 20,00 MT, no actò da emis-
são, sendo as revalidações gratuitas. 

Art. 11.° São condições para obtenção e revalidação 
do Boletim de Sanidade as seguintes: 

a) Que o examinado não sofra de doença infecto-' 
-contagiosa, designadamente tuberculose conta-
giante, doença cutânea transmissível e doença 
mental susceptível de comportamentos perigosos; 

b) Que não seja portador de vício de alcoolismo e 
toxicomanias; 

c) Que possua aptidão física para o exercício da sua 
profissão. 

Art. 12.° Sempre que o resultado do exame médico 
acuse doença transmissível, o trabalhador passará imedia-
tamente à situação de doença, observando-se o disposto 
nas normas reguladoras da situação dos trabalhadore. 
doentes. 

CAPÍTULO IV 

Disposições finais 

Art. 13.°—1. Sempre que o trabalhador for transferido 
ou mudar de local de trabalho de uma área de Saúde 
para outra, deverá comunicar o facto à unidade sanitária 
emissora do respectivo Boletim de Sanidade e contactar 
a unidade sanitária da nova área de Saúde. 

2. A falta do cumprimento do disposto no número um 
deste artigo fará o trabalhador incorrer na multa de 
200,00 MT, a liquidar nos termos do artigo 8.° do Decreto . 
n.° 5/80, de 25 de Outubro. 

Art. 14.° As dúvidas surgidas na aplicação deste diploma 
ministerial serão resolvidas por despacho do Ministro 
da Saúde. 

Maputo, 18 de Agosto de 1982. — O Ministro da Saúde, 
Pascoal Manuel Mocumbi.—O Miristro das Finanças, 
Rui Baltasar dos Santos Alves. — O Secretário de Estado 
do Trabalho, António José Carvalho Neves. 
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Mod. B 

Republica Popular de Mocambique CENTRO DE PROFILAXIA E EXAMES MÉDICOS 

RVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 

COMPARECER A REINSPECÇAO 

FICHA DE ARQUIVO N . . . / . . . / . . 
Nome... 

dade Estado .-
Entidade patronal... 
Documento de identificação ... N.°... 
imitido pelo ... de ... 
..em ... de ... de 19 .. 
foi inspeccionado e dado apto ao exercício de. . 

. em. .de . . . de 19... 
Devendo comparecer às reinspecções em... 

Em 
Em 
Em 
Em 
Em 
Em 
Em 
Em 
Em 
Em 
Em 
Em 
Em 
Em 
Em 
Em 

de 
de 
de 
de 

de 19... 
de 19... 
de 19... 
de 19... 

de de 19... 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

de 19... 
de 19... 
de 19... 
de 19... 
de 19... 
de 19... 
de 19... 

de de 19... 
de de 19... 
de de 19... 
de de 19... 

VACINAÇ0ES REVACINAÇÕES 

Em ... de de 19... 
Em ... de de 19... 
Em ... de de 19... 
Em ... de de 19... 
Em ... de .... de 19... 
Em ... de de 19... 
Em ... de de 19... 
Em ... de de 19... 

Obs.: 

O B S E R V A Ç O E S 

Obs.: 

a) Des ignação da indústria eu comércio onde exerce a n a actividade. 

de de 19.. 
o... 

Preço —4,00 MT 

I M P R E N S A N A C I O N A L De M O Ç A M B I Q U E 


