
Ofensiva Politica e Organizaciona I
400 elementos' cf,p1lsos en deis lnos
do Minist6rio da Segunanqa (SilASP)

No 6mbito da Ofensiva Potitica e Organizacional, mais de quatrocentos

elementos do Ministerio ita Seguranga (SNASP) fo.ram desafectados e expulsos

desta ,estrutura do Estado, durante os fltimos dois anos' devido a crimes de

natureza diversa, indiscipline, desleixo e infiltragdo, de acordo com um comu-
nicado do Gabinete de 

-Controlo 
e Disciplina do referido Ministdrio, que a

seguir divulgamos na integra:

Praticamente dois anos s6o passados sob a data
do hist6r ico comicio de 18 de Marco de 1980, dir ig ido

s orientado por Sua Excel€ncia o Presidente da Rep0-
bl ica 'e no quah foi  tomada a decis io da cr iacSo do
Gabinete de Controlo e Disciplina a nivel das estru-

luras do Aparelho de Estado, cdrlo uma das formas
de permit i r  o exercic io da Vigi lSncia Popular act iva
sobre o comportamento dos trabalhadores do Estado.

No Minist€r io da Seguranqa (SNASP),  fo i  tam-
b6m criado o Gabinete de Controlo e Disciplina, QU€
desde o infc io sent iu o apoio de todo o Povo na real i -

zagSo da sua tarefa.
Com efei to,  durante este tempo, o Gabinete de

Controlo e Discipl ina recebeu grandes quant idades de

,pessoas nos seus locais p0blicos, assinalados aquando
da cr iacSo do Gabinete de Controlo e 'Discipl ina,  cai tds

€ mesmo at6 telefonemas, apresentando-lhe problemas

e desvios de comportamento de membros do SNASP'
Trabalhadas e investigadas as informaq6es pres-

tadas, ver i f icou-se serem muitas delas verdadeiras,  a

grande maioria, e outras terem sido praticadas em

nome do'Minist€rio da Seguranqa por elernentos que,

falsamente, se faziam passar por membros do SNASP,
para d'sso tirarem proveitos pessoais e cometerem
toda a esp6cie de troPelias.

Investigadas as informagOes, apurados os factos
e encontrados os seus autores, os mesmos foram sujei-
tos is punig6es que mereciam no 6m'bito do Regula-
mento Discipl inar em vigor.

Assinl, s6o de salientar os seguintes:
' Por falsas declarac6es prestadas, irresponsa-

bilidade, abuso do poder, corrupg6o material,
falta de respeito para com o Povo, ilegalida-
des, alcoolismo, destruigdo de bens do Estado,
falsificacdo de documentos e abandono do
posto de trabalho para ir tratar de assuntos
pessoais, foram desafectados e expulsos do
Minist6rio da Seguranca ($NASP) em .|980:

- Maputo (estruturas centrais): 59 elementos.
- Estruturas provinciais: Maputo - 1 Gaza - 3

lnhantbane-2, Sofala - 7, Manica - 6, Tete - 6
Zamb6zia - 1, Niassa - 1, Cabo Delgado - 9,
Nampula -7.
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nUm total geral de 96 elementos.
'  No mesmo per iodo, fo i  det ido para ju lga-

mento,  1 elemento a nivel  de Maputo,  por
cr ime de extr ' rs io e fa ls i f icacio de docu-
mentos.

'  Em 1981, pelas mesmas raz6es acima descr i -
tas e ainda por ut i l izagdo i legal  de v iaturas,
m6s atitudes perante o trabalho, desleixo e
indisciplina grave, foram detectados e puni-
dos com desafectagSo e expulsio do Minist6-
r io da Seguranga (SNASP),  os seguintes
elementos:

- Maputo (estruturas centrais): 261 ele,mentos
- Estruturas provinciais: Maputo - 4, Gaza - 9

fnhambane -  1,  Sofala -  4,  Manica -  4,  fs lg-  4, ,
Niassa -2,  Cabo Delgado -  6.

TOTAL . . . .  34
num total geral de 294 elementos.

' Fm igual periodo foram detidos para julga-
mento,  os seguintes elementos:

| - elemento por desvio de fundos - | elemento
por extorsio e envolvimento em homicfdio - 1 ele-
mento por desvio de uma viatura particulal - | ele-
rnento por saidas i legais para outras provihcias
I elemento por falsas declarag6es e infi l tracSo
2 elementos por roubo - 3 elementos por maus tra-
tos i populagdo - 7 ele,mentos por maus tratos e
detidos.

Em 1982, pelas razOes jd expostas:  -  Maputo
(,estruturas centrais) :  13 elementos

- Estruturas provinciais: Tete - 3 elementos
O Gabinete de Controlo e Disciplina encontra-se

de momento a investigar e a apurar responsabil idades
so'bre tr6s casos de denrincia por violacSo de menores,
abuso de poder,  prepot6ncia e i legal idade.

Durante o periodo de trabalho fqram denunciados
pela populagio muitos casos de falsos elementos do
SNASP, que assim se faziam passar para obter van-
tagens pessoais e cometer crimes. Dos muitos casos
denunciados, foram confinnado's os seguintes:
f980:

- Maputo - 32, Gaza - 4, Manica - 3, So-

fala-20, Nampula -  5,  Tete -  l ,  Cabo Delgado -  |
TOTAL 66

r98 r :
Maputo -  |  3,  ,Manica -  l ,  Sofala -  5,  Nampu, la -  6
Cabo Delgado -  1

TOTAL 26
1982:
Maputo 2

TOTAL

Os resul tados alcangados pelo Gabinete de Con-
trolo e Discipl ina do Minist6r io da Seguransa (SNASP)
e ora refer idos,  na luta contra a indiscipl ina,  preguiga
e inf i l t raqio,  so foram possiveis gragas i  agudizagio
da vigi lAncia popular e ao espir i to revoluciondr io de'
monstrado pelos c idad6os mogambicanos, que soube-
ram assumir correctamente o espir i to da ofensiva e
sentiu e sente como sua a Seguranga do Po.vo e do
Estado Popular.

O Gabinete de Controlo e Discipl ina do Minist6r io
da Seguranga (SNASP),  espera que o exemplo e a
prdt ica de trabalho existente at6 agora,  se alargue e
melhor cada vez mais,  de modo, a que a Seguranga
mogambicana seja cada vez ,mais popular,  se enrai?e
permanente e definit ivamente no Povo, sua 0nica raz6o
de ser e sua or igem.

Por isso, o Gabinete de Controlo e Discipl ina apela
a todos os c idadSos que tenham ou venham a ter conhe-
cimento de qualquer infraccSo ou cr ime cometido por
um membro do Minist6r io da Seguranga (SNASP),
que prontamente o comuniquem a este Gabinete po-
dendo faz€- lo a qualquer hora,  na Avenida Ahmed
Sekou Tour6 n."  810, te lefone 30585, ou durante as
horas de expediente,  no sector pr ib l ico da Direccio
Nacional  de Migragio,  ou directamente no ,Minist6r io
da Seguranga.

Maputo,  20 de'Fevereiro de 1982.

A LUTA CONTINUA
O MIN,ISTRO DA SEGURANQA

Jacinto Veloso
Major-General
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