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Diploma Ministerial n.° 105/88.
Aprova o Estatuto da Secretaria de Estado da Educação Física
e Desportos
Ministério da Indústria e Energia
Despacho
Extingue a empresa Metalúrgica Agostinho dos Santos Limi
tada e nomeia uma comissão liquidatária para gerir a
mesma empresa

SUMÁRIO
M i n i s t é r i o do I n t e r i o r
Diplomas Ministeriais n.° 99 a 102/88,
Concedem a nacionalidade moçambicana por naturalização e
reaquisiçao, a vários indivíduos
M i n i s t é r i o da A d m i n i s t r a ç ã o Estatal
Despachos:
Nomeia Victorino Macuvele para em comissão de serviço,
exercer o cargo de Presidente do Conselho Executivo da
Cidade de Inhambane
Nomeia Abdul Ibrahimo Issufo para em comissão de servido,
exercer o cargo de administrador de distrito
Nomeia Estêvão Mucavele para em comissão de serviço,
exercer o cargo de administrador de distrito
Nomeia Antonio Rafael Rangel para em comissão de serviço,
exercer o cargo de administrador de distrito
Nomeia Alberto Natal Ngovene para em comissão de serviço,
exercer o cargo de administrador de distrito
Nomeia Leonardo Duzenta Chiconela para, em comissão de
serviço, exercer o cargo de administrador de distrito
Nomeia Mauricio Macitela para em comissão de serviço, exer
cer o cargo de administrador de distrito
Nomeia Zacarias Sebastião Mazile para em comissão de ser
viço, exercer o cargo de administrador de distrito
Nomeia Antonio Gabriel para em comissão de serviço, exercei
o cargo de administrador de distrito
Nomeia Domingos Adalberto Guambe para em comissão de
serviço, exercer o cargo de administrador de distrito
Nomeia Joaquim Luis Meque para em comissão de serviço
exercer o cargo de administrador de distrito
Nomeia João Carlos Antonio Nhamizinga para em comissão
de serviço, exercer o cargo de administrador de distrito
Nomeia Chivavisse Muchangage para em comissão de serviço,
exercer o cargo de administrador de distrito
Nomeia Paulino Saimone para em comissão de serviço, exercer
o cargo de administrador de distrito
Nomeia Jose Massandique Gumendanhe para em comissão de
serviço, exercer o cargo de administrador de distrito
Ministério da Educação
Diploma Ministerial n.o 103/88
Cria os cursos de técnicos desportivos e de técnicos de cultura
física do nível elementar básico e medio e aprova os planos
de estudo

Ministério dos Transportes e Comunicações
DespachoAprova as tan fas a aplicar ao ensino remunerado dc condução
de veículos automóveis
Secretaria de Estado
Alimentar

da Indústria

Ligeira e

Despacho
Determina a reversão para o Estado dos patrimonios das em
presas Malhas Moçambicanas Fabrica de Roupa Progresso,
Limitada Fabrica de Vestuário Oriental Limitada FACOL
— Fábrica de Confecções de Moçambique e Belita Limitada,
ficando sob gestão e controlo do director geral da Unidade
de Direcção Têxtil

MINISTÉRIO DO INTERIOR
D i p l o m a M i n i s t e r i a l n.° 9 9 / 8 8
de 27 de Julho
O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cum
primento ao disposto no artigo 14 do Decreto n ° 3 / 7 5 ,
de 16 de Agosto, e no uso da faculdade que lhe e concedida pelo artigo 12 da Lei da Nacionalidade, determina
É concedida a nacionalidade mocambicana, por naturalização, a Mohamed A b d u l K a r i m , nascido a 27
de Junho de 1915, em Parbandar — India
Ministério do interior, em Maputo, 5 de Junho de 1988
— O Ministro do Interior, Coronel Manuel Jose
Antonio

Diploma Ministerial

100/88

de 27 de Julho
O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cumprimento ao disposto no artigo 14 do Decreto n ° 3 / 7 5 ,
de 16 de Agosto, e no uso da faculdade que lhe e concedida pelo artigo 12 da L e i da Nacionalidade, determina
É concedida a nacionalidade mocambicana por naturalização, a A m a d Tarmahomed, nascido a 13 de
Junho de 1930, em Jodia — India

Diploma Ministerial n.° 104/88
Aprova o plano de estudos do curso medio de professores de
Educação Física

Ministério d o Interior, e m M a p u t o , 5 d e J u n h o d e 1988
— O M i n i s t r o d o I n t e r i o r , C o r o n e l Manuel Jose
António

Diploma Ministerial n.' 101/8*
da27deJulho
O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cumprimento ao disposto no Artigo 14 do Decreto n.° 3/75,
de 16 de Agosto, conjugada com o artigo 16 da Lei n.° 16/
/87, de 21 de Dezembro, e no uso da faculdade que lhe
é concedida pelo artigo 12 da Lei da Nacionalidade,
determina

Despacho
Nos termas da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presidencial n.° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Estêvão
Mucavele para, em comissão de serviço, exercer o cargo
de administrador de distrito e colocado no distrito de Vilankulo, na província de Inhambane
Este despacho produz efeitos desde 1 de Dezembro
de 1978.
E

quisição, a Abdul Rafik Haji Ibrahim, nascido a
20 de Janeiro de 1946, em Maputo — Moçambique

Ministério da Administração Estatal, em Maputo, 4 de
Janeiro de 1988. — O Ministro da Administração Estatal,
José Óscar Monteiro

Ministério do Interior, em Maputo, 5 de Junho de 1968
— O Ministro do Interior, Coronel Manuel losé Antonio
Despacho
Diploma Ministerial n.° 102/88
de 27 de Julho
O Ministro do Interior, verificando ter sido dado
de 16 de Agosto, conjugado com o artigo 16 da Lei n.° 16/
/87, de 21 de Dezembro, e no uso da faculdade que lhe
é concedida pelo artigo 12 da Lei da Nacionalidade,
determina
É concedida a nacionalidade moçambicana, por reaquisição, a Sabir Mahomed Adam, nascido a 11 de
Outubro de 1959, em Sofala — Moçambique.
Ministério do Interior, em Maputo, 5 de Julho de 1988
— O Ministro do Interior, Coronel Manuel José António

MINISTÉRIO DAADMINIISTRACAOESTATAL
Despacho
Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presidencial n.° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Victorino
Macuvele para, em comissão de serviço, exercer o cargo
de Presidente do Conselho Executivo da Cidade de Inhambane, província de Inhambane.
Este despacho produz efeitos a partir de 1 de Fevereiro
de 1988.
Ministério da Administração Estatal, em Maputo, 4 de
Janeiro de 1988. — O Ministro da Administração Estatal,
José Oscar Monteiro
Despacho
Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presidencial n.° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Abdul
Ibrahimo Issufo para, em comissão de serviço, exercer o
cargo de administrador de distrito e colocado no distrito
de Chicualacuala, na província de Gaza.

Nos termos da alinea a) do artigo 1 do Decreto Presidencial n.° 33/87, de 30 de Dezembro, nomeio António
Rafael Rangel para, em comisão de serviço, exercer o cargo
de administrador de distrito e colocado no distrito de
cum-primento
Morrumbene, na provincia
ao disposto
de Inhambane
no artigo 14 do Decreto n.° 3/75,
Ministério da Administração Estatal, em Maputo, 4 de
Janeiro de 1988. — O Ministro da Administração Estatal,
José Óscar Monteiro

Despacho
Nos termos da alinea a) do artigo 1 do Decreto Presidencial n.° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Alberto
Natal Ngovene para, em comissão de serviço, exercer o
cargo de administrador de distrito e colocado no distrito
de Mabote, na província de Inhambane.
Este despacho produz efeitos desde 1 de Dezembro
de 1980.
Ministério da Administração Estatal, em Maputo, 4 de
Janeiro de 1988. — O Ministro da Administração Estatal,
José Oscar Monteiro.

Despacho
Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decteto Presidencial n.° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Leonardo
Duzenta Chiconela para, em comissão de serviço, exercer
o cargo de administrador de distrito e colocado no distrito
de Panda, na província de Inhambane
Ministério da Administração Estatal, em Maputo, 4 de
Janeiro de 1988. — O Ministro da Administração Estatal,
José Óscar Monteiro
Despacho

Este despacho produz efeitos a partir de 4 de Janeiro
de 1988.

Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presidencial n.° 53/87, de 30 de Dezembro nomeio Maurício
Macitela para, em comissão de serviço, exercer o cargo de
administrador de distrito e colocado no distrito de Jangamo, na província de Inhambane

Ministério da Administração Estatal, em Maputo, 4 de
Janeiro de 1988. — O Ministro da Administração Estatal,
José Oscar Monteiro.

Ministério da Administração Estatal, em Maputo, 4 de
Janeiro de 1988. — O Ministro da Administração Estatal,
José Oscar Monteiro

Despacho
Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presidencial n° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Zacarias
Sebastião Mazile para, em comissão de serviço, exercer o
cargo de administrador de distrito e colocado no distrito de
Bárue, na província de Manica
Ministerio da Administração Estatal, em Maputo, 4 de
Janeiro de 1988 — O Ministro da Admimstraçao Estatal,
José Oscar Monteiro

Muchangage para, em comissão de serviço, exercer o cargo
de administrador de distrito e colocado no distrito de
Muanza, na província de Sofala
Este despacho produz efeitos desde 21 de Outubro
de 1981
Ministério da Administração Estatal, em Maputo, 4 de
Janeiro de 1988 — O Ministro da Administração Estatal,
José Óscar Monteiro
Despacho

Despacho
Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presidencial n ° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Antonio
Gabriel para, em comissão de serviço, exercer o cargo de
administrador de distrito e colocado no distrito de Inhas
soro, na província de Inhambane
Este despacho produz efeitos desde 28 de Julho de 1985
Ministério da Administração Estatal em Maputo, 4 de
Janeiro de 1988 — O Ministro da Administração Estatal,
tose Óscar Monteiro
Despacho
Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presr
dencial n ° 53/87, de 30 de Dezembro nomeio Domingos
Adalberto Guambe para, em comissão de serviço, exercer
o cargo de administrador dc distrito e colocado no distrito
de Inharrime, na província de Inhambane
Este despacho produz efeitos desde 20 de Agosto
de 1986
Ministério da Administração Estatal, em Maputo, 4 de
Janeiro de 1988 — O Ministro da Administração Estatal,
Jose Óscar Monteiro
Despacho
Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presidencial n ° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Joaquim
uís Meque para, em comissão de serviço, exercer o cargo
administrador de distrito e colocado no distrito de Govuro, na província de Inhambane

L

Este despacho produz efeitos desde 12 de Agosto
de 1987
Ministério da Administração Estatal, em Maputo, 4 de
Janeiro de 1988 — O Ministro da Administração Estatal
José Óscar Monteiro
Despacho
Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presi
dencial n ° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio João Carlos
Antonio Nhamizinga para em comissão de serviço, exercer
o cargo de administrador de distrito e colocado no distrito
de Machanga, na província de Sofala
Ministério da Admimstraçao Estatal, em Maputo 4 de
Janeiro de 1988 — O Ministro da Administração Estatal,
José Óscar Monteiro
Despacho
Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presidencial n ° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Chivavisse

Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presidencial n ° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Paulino
Saimone para, em comissão de serviço, exercer o cargo de
administrador de distrito e colocado no distrito de Cherin
goma, na província de Sofala
Este despacho produz efeitos a partir de 23 de Abril
de 1984
Ministério da Administração Estatal, em Maputo, 4 de
Janeiro de 1988 — O Ministro da Admimstraçao Estatal,
Jose Óscar Monteiro
Despacho
Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presi
dencial n ° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Jose
Massandique Gumendanhe para, em comissão de serviço,
exercer o cargo de administrador de distrito e colocado no
distrito de Chemba, na província de Sofala
Ministério da Administração Estatal, em Maputo, 4 de
Janeiro de 1988 —O Ministro da Administração Estatal,
Jose Óscar Monteiro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Diploma Ministerial n.° 103/88
de 27 de Julho

O Diploma Ministerial n ° 50/86, de 24 de Setembro,
criou o Instituto Nacional de Educacão Física como insti
tuição destinada à formação e aperfeiçoamento de profes
sores e técnicos de Educação Física O Diploma Ministerial
n ° 25/88, de 27 de Janeiro, procedeu a alterações do Diploma Ministerial n o 50/86, definindo no seu artigo 3 que
os planos de estudo e os programas dos cursos ministrados
no Instituto são aprovados por diploma do Ministro da
Educação
A necessidade de garantir a qualidade tecnico-pedagógica dos técnicos desportivos e técnicos de cultura física
conjugada com a realidade nacional impõe a criação de
cursos de formação desses tecnicos aos diferentes níveis
previstos no Sistema Nacional de Educação para o ensino
técnico-profissional, tendo em atenção as particularidades
que o exercício de actividade de técnico desportivo e de
cultura física tem no nosso Pais
Neste âmbito, usando das competências, que me são conferidas, determino
Artigo 1 São criados os cursos de técnicos desportivos
e de técnicos de cultura física do nível elementar, básico
e médio
Art 2 São aprovados os planos de estudo anexos a este
diploma

Art. 3 A frequência e titularização faz-se por especialidades que entrarão em funcionamento gradualmente, de
acordo com as possibilidades do Instituto Nacional de Educação Física e os planos de formação nacional.
Art 4 — 1. Para admissão aos cursos são requisitos
obrigatórios
a) Para o nível elementar — ter completado o nível
elementar do ensino geral ou equivalente;
b) Para os níveis básico e médio — ter completado
o nível básico do ensino geral ou equivalente.
2 Para todos os cursos é exigida a comprovação de experiência desportiva anterior.
3. Todos os candidatos aos cursos devem prestar provas
de admissão cujos conteúdos são definidos pelo Instituto
Nacional de Educação Física.

Art. 5 — 1. Podem em regime excepcional candidatar-se
aos exames do curso médio os técnicos desportivos e de
cultura física que possuam o curso básico da especialidade
e que reúnam as seguintes condições:
— Possuam mais de quatro anos de experiência profissional da área;
— Serem propostos pelo próprio Instituto Nacional
2. O Instituto Nacional de Educação Física pode, para
o efeito do cumprimento do número anterior do presente
artigo organizar cursos de preparação.
Art 6. O presente diploma entra em vigor a partir do
ano lectivo de 1988.
Ministério da Educação, em Maputo, 10 de (unho
de 1988. — O Ministro da Educação, Graça Machel
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Diploma Ministerial n.o 104/88
da 27 da Julho
O Diploma Ministerial n.° 50/86, de 24 de Setembro,
criou o Instituto Nacional de Educação Física como instituição do nível médio destinada à formação de professores
e técnicos O Diploma Ministerial n.° 2S/88, de 27 de Janeiro, procedeu a alterações do Diploma Ministerial n.° 50/
/86, definindo no seu artigo 3, que os planos de estudo
e os programas dos cursos ministrados no Instituto Nacional de Educação Física são aprovados por diploma do
Ministro da Educação
Assim, usando das competências que me são conferidas,
determino
Artigo 1 Ê aprovado o plano de estudos do curso médio
de professores de Educação Fisica, anexo a este diploma.
Art 2. O curso tem o nivel médio de formação de professores definido no Sistema Nacional de Educação, e para
efeitos de continuidade de estudos dá acesso à formação
superior em Pedagogia, Psicologia e aos diversos ramos da
área da Educação Física e Desportos.
Art 3 Os candidatos ao curso devem preencher obrigatoriamente os seguintes requisitos
a) Ter idade compreendida entre os 18 e os 35 anos,
b) Ser aprovado em testes de admissão a definir em
regulamento elaborado pelo Instituto Nacional
de Educação Física,
c) Ter completada o ensino básico do Sistema Nacional de Educação;

d) Apresentar comprovativo de boa saúde e robustez
física,
e) Possuir os requisitos obrigatoriamente previstos nas
normas legais gerais do Sistema Nacional de
Educação.
Art 4 — 1. Podem, em regime excepcional, candidatar-se
aos exames como alunos externos os professores de Educação Física formados com o curso de 6a + 1 e que reúnem
as seguintes condições
a) Terem completado o nível básico do Sistema Nacional de Educação,
b) Possuírem mais de quatro anos de experiência de
trabalho docente ou técnico da área;
c) Serem propostos a exame pelo próprio Instituto
Nacional de Educação Física
2. O Instituto Nacional de Educação Física pode para
efeitos de cumprimento do disposto na alínea c) do número
anterior, organizar cursos de preparação
Art 5 Os cursos de nível médio anteriormente decorrentes, nomeadamente de 6.a + 5 e 9 a + 3 ficam, para efeitos de continuação de estudas e de integração nas carteiras
profissionais, equiparados ao currículo agora aprovado
Art. 6 O presente diploma entra em vigor a partir do
ano lectivo de 1988.
Ministério da Educação, em Maputo, 10 de Junho
de 1988 — O Ministro da Educação, Graça Machel
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Plano de Estudos

Cargahorariasemenal
°

Discipline

\

Educaçao Politica

h

4osem

1°sem

Politico-ideologica

Cargahoranatrial

Ano

Psicologia

1

1

\

-

3

3

2
2

Pedagogia

2

2

2

Teoria e Metod Activ Físicas

-

2

2

1

1

h

108

6

108

3

-

162

3

144

-

Pedagogia

Teoria e Metodologia de Treino

Fundamentais
da especialidade

Praticas
da especialidade

Historia c Sociologia

-

-

-

Organizaçao e Planificação

-

-

-

Primeiros Socorros

2

-

-

Medicina Desportiva

-

-

Biomecânica

-

-

Atletismo

2

2

Ginastica

2

2

Danças e Educaçao Rítmica

2

2

Nataçao

4

4

Andebol

4

4

2

72

3

3

108

2

2

216

2

2

1

4

4

Voleibol

4

-

144

-

-

144

-

-

144

4

4

144

26

20

19

20

20

3

3

-

-

216

Física

3

3

-

-

108

Matematica

2

2

-

216

-

108

2

3

3

-

-

Língua Portuguesa

2

2

2

2

2

11

11

10

10

4

30

| 30

30

| 30

(formação

geral)

|

Prática docentes/estagio

-

1

2

2

Sensibilização às modalidades

1

1

1

1

Trabalho de curso

-

-

-

Total geral

-

-

|

-

-

1

1188

35 oo

3
3

180

828

24 %

-

20

4

10%

144

-

Química

360

72

-

-

-

3

o

180

19

o

108

3

-

17

36

-

2

-

576

36

2

-

i

Total

Actividades
Complementares

2

3

Basquetebol

Biologia

Subtotal

144

-

-

Subtotal (Formação especifica)

Gerais

4

-

-

Futebol

4

2

-

-

126

1

-

5

o

4

3060

89

234

-

72

4

72

378

11 %

Diploma Ministerial n.o185/88
de 27 de Julho
O Decreto Presidencial n.o 90/83, de 29 de Dezembro,
estabelece os objectivos e funções principais da Secretaria
de Estado de Educaçao Fisica e Desportes
A realização eficaz destes objectivos e funções torna
necessário que se definais,através de estatuto especifico,
as estruturas deste órgão central do aparelha de Estado,
bem como as suas funções e os método» de direcção e de
trabalho
Nestes termos, após aprovação do presente Estatuto pela
Comissão de Administração Estatal, ao «brigo do artigo 3
do Decreto n ° 3/85, de 21 de Maio, determino:
Artigo único. E publicado o Estatuto da Secretaria de Estado da Educação Física e Desportos, que faz parte integrante do presente diploma.
Ministério da Educação, em Maputo, 29 de Junho de
1988 — O Ministro da Educação, Graça Machel.

Estatuto da Secretaria de Estado de Educaçao Física e Desportos
CAPITULO I

Sistema orgânico
SECÇÃO I

Areas de actividade e estruturaçao
ARTIgO 1
Para a realização dos seus objectivos e funções específicas, a Secretaria de Estado de Educação Física e Desportos está organizada de acordo com as seguintes áreas de
actividade
a) Area de desporto juvenil e infantil,
b) Area de cultura física, desporto de massas e recreação,
c) Área de desporto de alta competição
ARTIGO 2

1 A Secretaria de Estado de Educação Física e Desportos
tem as seguintes estruturas'
Direcção Nacional de Cultura Física e Desportos,
Departamento de Administração e Finanças,
Departamento de Recursos Humanos,
Departamento de Planificação e Cooperação Internacional,
e) Secretariado do Secretário de Estado

a)
b)
c)
d)

2 O Instituto Nacional de Educação Física está subordinado a Secretaria de Estado
SECCAO

II

Funçoes das estruturas
ARTIGO 3

São funções da Direcção Nacional de Cultura Física
e Desportos.
a) Dirigir, estimular e controlar o desenvolvimento
das actividades de todas as áreas constantes do
artigo 1;
b) Apoiar a Secretaria de Estado nas tarefas atribuídas
pelo Ministério da Educação na orientação metodológica da Educação Física e Desporto Esco-

lar visando a criação de um Sistema Nacional
de Educação Física e Aprendizagem Desportiva
para todos os niveis de ensino,
c) Elaborar » fazer aplicar a regulamentação geral
sobre a actividade gimnodesportiva;
d) Definir a função, regulamentar, coordenar e controlar a actividade das Federações, Comissões,
Associações Desportivas Nacionais e Locais e
das colectividades de base,
e) Definir o estatuto d a atleta e controlar a sua aplicação;
f) Definir o programa desportivo nacional das competições a nível do desporto escolar, do desporto
de massas e do desporto de alta competição, e
proceder à sua regulamentação interna,
g) Promover a expansão gradual e equilibrada das
diversas modalidades e o desenvolvimento da
competição desportiva de acordo com as prioridades superiormente estabelecidas,
h) Programar, orientar e supervisar a participação de
clubes e selecções do Pais em competições de
âmbito regional, africano, mundial e olímpico
e em torneios de intercâmbio e confraternização
desportivos;
i) Elaborar a metodologia de pesquisa de talentos e
de orientação de jovens especialmente dotados
para a prática do desporto e controlar a sua
aplicação,
j) Elaborar normas para a selecção e preparação
técnica de atletas de alta competição e estabelecer modelos práticos para a sua aplicação,
l) Recolher dados sobre os resultados das competições desportivas de ambito nacional e internacional;
m) Elaborar normas para a prevenção da violência
e para a manutenção da ordem pública em
actividades desportivas,
n) Estudar, sistematizar e divulgar jogos e actividades
físicas tradicionais;
o) Dinamizar a realização de festivais de Cultura
Física e Desportos,
p) Coordenar com as estruturas de Saúde, o trabalho
de apoio médico às selecções nacionais e aos
atletas inscritos na alta competição,
q) Organizar, em conjunto com as estruturas dai
Saúde, e em centros especializados, actividades
físicas de reabilitação e recuperação de crianças
deficientes
ARtiGO 4
São funções do Departamento de Administração e Finanças1 Na Administração
a) Organizar o expediente geral da Secretaria de
Estado;
b) Assegurar o serviço de apoio burocrático e administração aos órgãos da Secretaria de Estado,
c) Organizar o serviço de apoio ao pessoal estrangeiro
da Secretaria de Estado e das instituições subordinadas;
d) Organizar os Serviços Sociais da Secretaria de
Estado para benefício dos trabalhadores,
é) Criar condições para a recepção e estadia de delegações estrangeiras convidadas pela Secretaria
de Estado;
f) Criar eondições para a saída de delegações e técnicos da Secretaria de Estado ao exterior

2. Nas Finanças
o) Dirigir e controlar a administração dos recursos
financeiros da Secretaria de Estado, gerindo a
execução orçamental, os fundos provenientes da
cooperação internacional e outros,
b) Controlar e fiscalizar a administração financeira
das instalações subordinadas e dos órgãos
gimnodesportivos
3 No Patrimonio
a) Dirigir e controlar a gestão dos recursos materiais
no sector, controlar a gestão das instalações e a
inventariação, o aproveitamento, a distribuição
e o abate do material e do equipamento desportivos e de outros bers,
b) Regulamentar e controlar a utilização de recintos
gimnodesportivos que estejam sob a alçada da
Secretaria de Estado,
c) Promover, em coordenação com os órgãos competentes, a produção e distribuição de material
e equipamento gimnodesportivo,
d) Fiscalizar as obras de construção, ampliação e
manutenção de recintos e montagem de material
desportivo,
é) Estudar e definir os tipos de instalações e de
equipamento adequados à actividade desportiva
f) Administrar o parque de viaturas da Secretaria
de Estado
ARTIGO 5

São funções do Departamento de Recursos Humanos
a) Organizar a actividade de quadros e de pessoal,
de acordo com a politica definida,
b) Definir os perfis ocupacionais e as carreiras profissionais especificas da área de Educação Física e Desportos, planificar e organizar a formação de pessoal competente,
c) Dirigir e controlar os processos de selecção, avalia
ção, promoção e nomeação do pessoal da Secretaria de Estado,
d) Elaborar metodologias e instruções para a aplicação de princípios de organização cientifica do
trabalho e da política salarial,
e) Organizar os processos individuais dos funcionários
da Secretaria de Estado,
f) Definir as metodologias e orientar as instituições
de Educação Física e Desportos na elaboração
de processos e registos individuais dos quadros
dirigentes e técnicos de Educação Física e Desportos,
g) Supervisar o funcionamento do Instituto Nacional
de Educação Física,
h) Estabelecer programas de formação e capacitação
dos quadros e técnicos da Educação Física e
Desportos
ARTIGO 6

São funções do Departamento de Planificação e Cooperação Internacional
1 Na Planificação
a) Elaborar os projectos e os planos do sector a curto,
médio e longo prazos e aplicar as metodologias
do seu controlo,
b) Definir indicadores específicos para a planificação
e para levantamentos estatísticos no sector de
Cultura Física e Desportos, em coordenação com
os órgãos competentes,

c) Dirigir e controlar a realização de levantamentos
estatísticos e centralizar o processamento à análise e a divulgação de dados, em coordenação
com os órgãos competentes,
d) Elaborar projectos para o desenvolvimento da rede
de instalações desportivas,
e) Estudar e propor formas e métodos científicos de
organização e funcionamento das estruturas da
Secretaria de Estado de Educação Física e Desportos,
f ) Preparar a documentação e organizar as reuniões
do Conselho Consultivo do Desporto,
g) Compilar os recordes de competições nacionais e
internacionais e proceder à sua divulgação
2 Na Cooperação Internacional
a) Promover a cooperação internacional e o intercâmbio técnico científico na área da Educação Física
e Desportos;
b) Elaborar e propor projectos, programas de cooperação internacional e preparar os correspondentes acordos, protocolos ou outros instrumentos legais,
c) Supervisar as acções das instituições subordinadas
e deniais órgãos intervenientes no sector, relativamente à assistência técnica internacional.
e
ARTIGO 7

1 São funções do Secretariado do Secretário de Estado
G) Apoiar e assistir o dirigente na programação, no
secretariado, na preparação de despacho, na
correspondência e nas reuniões,
b) Organizar a documentação e o arquivo e realizar
tarefas de apoio,
c) Assegurar a comunicação com outras entidades e
com o público
2 Ao Secretariado estão adstritos juristas, economistas
e outros técnicos com funções de assessoria ao Secretário
de Estado
CAPÍTULO

II

Colectivos
ARTIGO 8

1. Na Secretaria de Estado de Educação Física e Desportos funciona um Conselho Consultivo presidido pelo
Secretário de Estado, ao qual compete estudar problemas
decorrentes da actividade da Secretaria de Estado de Educação Física e Desportos, emitindo os competentes pareceres e proceder, nomeadamente
a) Ao estudo das decisões do Partido e do Estado
relacionadas com actividades do sector, tendo
em vista a sua implementação planificada;
b) A preparação da execução e controlo do plano de
trabalho da Secretaria de Estado, realizando o
seu balanço periódico e efectuando a valorização
e divulgação dos resultados e experiências,
c) À implementação da política de quadros,
d) A promoção de troca de experiências e intercâmbio
entre dirigentes e quadros
2 Integram o Conselho Consultivo
a) O Director Nacional de Cultura Física e Desportos,
b) Os chefes de Departamentos Nacionais,
c) O director do Instituto Nacional de Educação Fisica,

d) Os chefes de Departamentos Provinciais;
e) Os presidentes das Federações Nacionais.
3. Poderão participar nas reuniões do Conselho Consultivo pessoas ou entidades especializadas, a convite do Secretário de Estado.
Artigo
9
Nos demais níveis de direcção da Secretaria de Estado
de Educação Fisica e Desportos funcionarão igualmente
colectivos como órgãos de apoio aos responsáveis, os quais
integrarão os respectivos colaboradores directos, designadamente os responsáveis do escalão imediatamente inferior.
CAPÍTULO I I I

Disposiçoes transitórias s finais
Artigo 10
No prazo de seis meses a contar da data da publicação
deste Estatuto, deverá ser elaborado e aprovado o respectivo quadro de pessoal nos termos do artigo 3 do Decreto
n.° 3/85, de 22 de Maio.
Artigo

11

Compete ao Secretário de Estado aprovar os Estatutos e
Regulamentos Internos das diferentes estruturas e instituições subordinadas.
Artigo 12
As dúvidas surgidas na aplicação deste Estatuto serio
resolvidas pelo Secretário de Estado de Educação Física
e Desportos.

MINISTERIODAINDUSTRIAE ENERGIA
Deepecho
No uso da competência que me é conferida pelo n.° 1
do artigo 4 do Decreto-Lei n.° 18/77, de 28 de Abril,
determino:
1. E extinta a empresa denominada empresa Metalúrgica
Agostinho dos Santos, Limitada, com sede na cidade de
Nampula.
2. É nomeada para o efeito a comissão liquidatária
composta pelos seguintes elementos:
Gabriel Mutatano — Responsável.
Jorge Cipriano Piedade de Sousa.
Silva Albino Niuala.
Samuel Boane.

4. E fixado o prazo de cento e oitenta dias a partir da
data da publicação deste despacho para a conclusão do
trabalho da comissão ora criada.
Ministério da Indústria e Energia, em Maputo, 20 de
Abril de 1988. — O Ministro da Indústria e Energia,
Antonio Josê Lima Rodrigues Branco.

MINISTERIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇOES
Despacho
A Portaria n.° 17 136, de 7 de Setembro de 1963, aplicável, aprova as tarifas a aplicar ao ensino remunerado de
condução de veículos automóveis.
As tarifas e as modalidades nela consagradas, deixaram
de reflectir a realidade sócio-económica do Pais, com o
decurso do tempo, havendo, assim, necessidade da sua
adequação & realidade.
Nestes termos, sob proposta da Direcção Nacional dos I
Transportes Rodoviários, ouvida a Comissão Nacional dos
Salários e Preços e por força que me é atribuída pelo n.° 7
do artigo 51.° do Decreto-Lei n.° 39 672, publicado no
Boletim Oficial, 1.a série, n.° 20, de 15 de Julho de 1954,
em vigor, determino:
1. São aprovadas, para entrar imediatamente em vigor,
as tarifas a aplicar ao ensino remunerado de condução de
veículos automóveis que seguem:
— Carta de condução de motociclos
com ou sem carto
. ..
— Carta de condução de automóveis
ligeiros não profissional
— Carta de condução de automóveis
pesados não profissional ....
— Carta de condução de automóveis
ligeiros profissional .. .
— Carta de condução de automóveis
pesados profissional

12 700,00 M T
69 000,00 M T
99 500,00 M T
17 250,00 M T
24 900,00 M T

2. As dúvidas que surgirem, na aplicação deste despacho
serão resolvidas pelo Ministrò dos Transportes e Comunicações.
Ministério doe Transportes e Comunicações, em Maputo,
4 de Junho de 1988. — O Ministro dos Transportes e Comunicações, Armando Emílio
Guebuza.

SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA LIGEIRA E ALIMENTAR
3. A comissão referida no número anterior tem amplos
poderes para:
a) Representar a empresa em liquidação para todos
os efeitos legais;
b) Proceder ao apuramento dos valores activos e
passivos da empresa;
c) Promover a cobrança das dividas à empresa;
d) Propor para aprovação dos Ministérios da Indústria
e Energia e das Finanças os respectivos balanços
e a resolução dos passivos líquidos;
é) Propor as demais acçoes necessárias para a criação
de uma empresa estatal de âmbito local.

As empresas Malhas Moçambicanas, Fábrica de Roupa
Progresso, Limitada, Fábrica de Vestuário Oriental, Limitada, F A C O L — Fábrica de Confecções de Moçambique
e Belita, Limitada, foram intervencionadas pelo Estado ao
abrigo da alinea c) do n.° 3 do artigo 1 do Decreto-Lei
n.° 16/75, de 13 de Fevereiro.
Os proprietários das mesmas não requereram a não
reversão para o Estado, dos respectivos patrimónios, nos
termos do n.° 2 do artigo 22 do Decreto-Lei n.° 18/77,
de 28 de Abril

Nestes termos, havendo necessidade de regularizar a
situação jurídica das referidas empresas, e não reunindo
as condições previstas no n ° 1 do artigo 4 do já referido
Decreto-Lei n.° 18/77, determino

que os pode negociar.
3. Cessam a partir desta data todas as formas de representação anteriormente existentes naquelas empresas

1 A reversão para o Estado dos patrimónios das empresas acima referidas
2 Os patrimónios ora revertidos ficam sob gestão e
controlo do director-geral da Unidade de Direcção Têxtil,

Secretaria de Estado da Indústria Ligeira e Alimentar,
em Maputo, 18 de Julho de 1988. — O Secretário de
Estado da Indústria Ligeira e Alimentar, Francisco Carimo
Martins Caravela

