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S U M A R I O 

M i n i s t é r i o da A d m i n i s t r a ç ã o Es ta ta l 

Despachos 

Nomeia Joaquim Francisco de Lima para em comissão de 
serviço, exercer o cargo de Presidente do Conselho Exe 
cutivo da Cidade de Nacala 

Nomeia Arnaldo Cossa para cm comissão de serviço exercer 
o cargo de administrador de distrito 

Nomeia Manuel Chimene para em comissão de serviço exer 
cer o cargo de Presidente do Conselho Executivo da Cidade 
de Lichinga 

Nomeia Adolfo Pedro Gomes para em comissão de serviço, 
exercer o cargo de administrador de distrito 

Nomeia Abudo Amaro para em comissão de serviço, exercer 
o cargo de administrador de distrito 

Nomeia Joaquim Mario Chicora para em comissão de serviço, 
exercer o cargo de administrador de distrito 

Nomeia Manuel Saide para em comissão de serviço exercer 
o cargo de administrador de distrito 

Nomeia Jose Mana para em comissão de serviço exercer 
o cargo de Presidente do Conselho Executivo da Cidade 
de Chimoio 

Nomeia Fernando Rodrigues Mepima para em comissão de 
serviço, exercer o cargo de administrador de distrito 

Nomeia Casimiro Portugal Guarda para em comissão de 
sérviço exercer o cargo de administrador de distrito 

Nomeia João Alfar para em comissão de serviço exercer o 
cargo de administrador de distrito 

Nomeia Simão Tome Nalochima para, em comissão de serviço 
exercer o cargo de administrador de distrito 

Nomeia Estêvão Jacob Chilavi para em comissão de serviço, 
exercer o cargo de administrador de distrito 

Nomeia Bombina Ansumane para em comissão de serviço, 
exercer o cargo de administrador de dis tnto 

Nomeia João Portugal Nipuanha para em comissão de serviço, 
exercer o cargo de administrador de dis tnto 

Nomeia Sispa Agostinho Momba para, em comissão de serviço, 
exercer o cargo de administrador de distrito 

Nomeia Bento Amade Mussoco para, em comissão de serviço 
exercer o cargo de administrador de distrito 

Nomeia Virgílio Américo Adulumbéque para, em comissão 
de serviço, exercer o cargo de administrador de distrito 

Nomeia Aleixo Miguel Patime para, em comissão de serviço 
exercer o cargo de administrador de distrito 

Determina que António Joaquim Cebola, seja transferido para 
o distrito de Magude 

M i n i s t é r i o da J u s t i ç a 

Despachos: 

Nomeia o Licenciado em Direito Eduardo Joaquim Dinis Erasto 
Mulembwé para, em comissão ordinária de serviço, exercer 
o cargo de Procurador da Republica 

Nomeia a Licenciada em Direito Gita Bernardo Honwana para 
cm comissão de serviço exercer as funções de Directora 
do Departamento de Investigação e Legislaçao 

Nomeia Victor Eugénio Siuera para em comissão de serviço 
exerce as funções de Director Nacional dos Registos e 
Notariado 

Nomeia Francisco Henrique Saraiva para cm comissão de 
serviço exercer as funções de Director Nacional das Prisoes 

Nomeia Joaquim Salomão Manhique para em comissão de 
serviço exercer as funções de Inspector Nacional dos Re 
gistos e Notariado 

Nomeia Lúcia Fernanda Buinga Maximiano para em comissão 
de serviço, exercer as funções de directora geral do Instituto 
Nacional de Assistência Jundica 

Nomera Samo Paulo Gonçalves para, em comissão de serviço 
exercer as funções de Director Nacional Adjunto das Prisões 

Despacho 
M i n i s t é r i o d o C o m e r c i o 

Determina a reversão para o Estado das quotas de Henrique 
dos Santos Costa, Alvaro do Amaral Manuel dos Santos 
Nunes e José da Silva David na sociedade comercial Manuel 
Nunes (Quelimane), Limitada no valor de 650 000,00 MT e 
nomeia Paulo Julio Rosita Ruco, director provincial de 
Comercio da Zambézia para gerir as referidas quotas 

M I N I S T É R I O D A A D M I N I S T R A Ç Ã O E S T A T A L 

Despacho 

Nos termos da alínea a) d o ar t igo I d o Decre to Presi 
dencia l n ° 5 3 / 8 7 , de 30 de Dezembro , nomeio Joaquim 
Francisco de L i m a para , e m comissão de serviço, exercer 
o cargo de Presidente do Conselho Execut ivo da Cidade 
de Nacala na prov ínc ia de N a m p u l a 

Este despacho p roduz efeitos desde 8 de A b r i l de 1985 

M in i s té r i o da Admin is t ração Estatal , em M a p u t o , 4 de 
Janeiro de 1988 — O M i n i s t r o da Admin is t ração Estatal 
José Óscar Monteiro 

Despacho 

Nos termos da alínea a) do ar t igo 1 do Decreto Presi 
denc ia l n ° 5 3 / 8 7 , de 30 de Dezembro , nome io A r n a l d o 
Cossa para, e m comissão de serviço, exercer o cargo de 
admin is t rador de d is t r i to e colocado no d is t r i to de Nacala-
a Ve lha , na prov ínc ia de N a m p u l a 

Este despacho p roduz efeitos desde 21 de Agosto 
de 1986 

M i n i s t é r i o d a A d m i n i s t r a ç ã o E s t a t a l , e m M a p u t o . 4 d e 

j a n e i r o de 1988 . — O M i n i s t r o d a A d m i n i s t r a ç ã o E s t a t a l , 

José Óscar M o n t e i r o . 



Despacho 

Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presi-
dencial n ° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Manuel 
Chimene para, em comissão de serviço, exercer o cargo de 
Presidente do Conselho Executivo da Cidade de Lichinga, 
na província do Niassa 

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 Presi-
dencial n ° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Adolfo 
Pedro Gomes para, em comissão de serviço, exercer o cargo 
de administrador de distrito e colocado no distrito de 
Muembe, na província do Niassa. 

Este despacho produz efeitos desde 1 de Maio de 1985 

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.° 33/87, de 30 de Dezembro, nomeio Abudo 
Amaro para, em comissão de serviço, exercer o cargo de 
administrador de distrito e colocado no distrito de Ngaúma, 
na província do Niassa. 

Este despacho produz efeitos desde 1 de Janeiro de 1987. 

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

Daapacho 

Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presi-
dencial n.° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Joaquim 
Mário Chicoia para, em comissão de serviço, exercer o cargo 
de administrador de distrito e colocado no distrito de Maúa, 
na província do Niassa. 

Este despacho produz efeitos desde 1 de Abri l 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 Manuel 
Saide para, em comissão de serviço, exercer o cargo de 
administrador de distrito e colocado no distrito de Man-
dimba, na província do Niassa 

Este despacho produz efeitos desde 1 de Novembro 
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 José Maria 
para, em comissão de serviço, exercer o cargo de Presidente 
do Conselho Executivo da Cidade de Chimoio, na província 
de Manica 

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 Presi-
dencial n.° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Fernando 
Rodrigues Mepima para, em comissão de serviço, exercer 
o cargo de administrador de distrito e colocado no distrito 
de Macomia, na província de Cabo Delgado 

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

Despacho 

Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presi-
dencial n.° 33/87, de 30 de Dezembro, nomeio Casimiro 
Portugal Guarida para, em comissão de serviço, exercer o 
cargo de administrador de distrito e colocado no distrito 
de Ancuabe, na província de Cabo Delgado 

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

Daapacho 

Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presi-
dencial n.° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio João Al/ai 
para, em comissão de serviço, exercer o cargo de adminis-
trador de distrito e colocado no distrito de Mocímboa da 
Praia, na província de Cabo Delgado. 

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 Simão Tomé 
Nalochima para, em comissão de serviço, exercer o cargo 
de administrador de distrito e colocado no distrito de 
Palma, na província de Cabo Delgado 

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 Presi-
dencial n.° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Estêvão 
Jacob Chilavi para, em comissão de serviço, exercer o 



cargo de administrador de distrito e colocado no distrito 
de Chiúre, na província de Cabo Delgado 

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 Presi-
dencial n ° 53/87, de 30 de Dezembro, nomero Bombina 
Ansumane para, em comissão de serviço, exercer o cargo 
de administrador de distrito e colocado no distrito de 
Meluco, na província de Cabo Delgado 

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. 
encial n ° 53/87 de 30 de Dezembro, nomeio João Portu-

gal Nipuanha para, em comissão de serviço, exercer o cargo 
de administrador de distrito e colocado no distrito de Na-
muno, na província de Cabo Delgado 

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 Sispa Agos 
tinho Momba para, em comissão de serviço, exercer o cargo 
de administrador de distrito e colocado no distrito de 
Quissanga, na província de Cabo Delgado 

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 Bento 
A made Mussoco para, em comissão de serviço, exercer o 
cargo de administrador de distrito e colocado no distrito 
de Pemba, na província de Cabo Delgado 

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

D e s p a c h o 

Nos termos da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presi 
dencial n.° 53/87, de 30 de Dezembro, nomeio Virgílio 
Américo Adulumbeque para, em comissão de serviço, 
exercer o cargo de administrador de distrito e colocado no 
distrito de Muidumbe, na província de Cabo Delgado 

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 Aleixo 
Miguel Patime para, em comissão de serviço, exercer o 
cargo de administrador de distrito e colocado no distrito 
de Mueda, na província de Cabo Delgado 

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

Despacho 

Determino que Antonio Joaquim Cebola a exercer, em 
comissão de serviço, as funções de administrador de distrito 
de Báruè, na província de Manica, seja transferido ao abrigo 
da alínea a) do artigo 1 do Decreto Presidencial n.° 53/87, 
de 30 de Dezembro, para o distrito de Magude, na provin 
cia do Maputo 

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

MINISTERIO DA JUSTIÇA 

Despacho 

Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 6 do 
Regulamento das Carreiras Profissionais do Ministério da 
Justiça, aprovado pelo Diploma Ministerial n ° 66/87, de 
13 de Maio, nomeio o Licenciado em Direito Eduardo 
Joaquim Dinis Erasto Mulembwé para, em comissão ordi 
nária de serviço, exercer o cargo de Procurador da Repú-
blica, na vaga resultante da cessação de funções do Licen-
ciado Carlos Alberto Sousa Raposo Pereira 

Ministério da Justiça, em Maputo, 31 de Maio de 1988 
— O Ministro da Justiça, Ussumane Aly Dauto 

Despacho 

Nos termos «lo disposto na alínea o) do artigo 6 do 
Regulamento das Carreiras Profissionais do Ministério da 
Justiça, aprovado pelo Diploma Ministerial n ° 66/87, de 
13 de Maio, nomeio a Licenciada em Direito Gita Bernardo 

Honwana para, em comissão de serviço, exercer as funções 
de Directora do Departamento de Investigação e Legis-
lação 

Ministério da Justiça, em Maputo 31 de Maio de 1988 
— O Ministro da Justiça, Ussumane Aly Dauto 

Despacho 

Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 6 do 
Regulamento das Carreiras Profissionais do Ministério da 
Justiça, aprovado pelo Diploma Ministerial n ° 66/87, de 
13 de Maio, nomeio Victor Eugénio Siuera para em corn's 
são de serviço, exercer as funções de Director Nacional dos 
Registos e Notariado, ficando exonerado do cargo de Ins 
pector Nacional dos Registos e Notariado, na vaga resul 
tante da aposentação de José Luís Chissano 

Ministério da Justiça, em Maputo, 31 de Maio de 1988 
— O Ministro da Justiça, Ussumane Aly Dauto 



Despacho 

Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 6 do 
Regulamento das Carreiras Profissionais do Ministério da 
Justiça, aprovado pelo Diploma Ministerial n ° 66/87, de 
13 de Maio, nomeio Francisco Henrique Saraiva para, em 
comissão de serviço, exercer as funções de Director Na-
cional das Prisões, na vaga resultante da cessação de fun-
ções de José Albano Maiopué. 

Ministério da Justiça, em Maputo, 31 de Maio de 1988 
— O Ministro da Justiça, Ussumane Aly Dauto 

Despacho 

Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 6 do 
Regulamento das Carreiras Profissionais do Ministério da 
Justiça, aprovado pelo Diploma Ministerial n.° 66/87, de 
13 de Maio, nomeio Joaquim Salomão Manhique para, em 
comissão de serviço, exercer as funções de Inspector Na-
cional dos Registos e Notariado, na vaga resultante da 
exoneração de Victor Eugénio Siueia 

Ministério da Justiça, em Maputo, 31 de Maio de 1988. 
— O Ministro da Justiça, Ussumane Aly Dauto 

Despacho 

Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 6 do 
Regulamento das Carreiras Profissionais do Ministério da 
Justiça, aprovado pelo Diploma Ministerial n.° 66/87, de 
13 de Maio, nomeio Lúcia Fernanda Buinga Maximiano 
para, em comissão de serviço, exercer as funções de direc-
tora-geral do Instituto Nacional de Assistência Juridica 

Ministério da Justiça, em Maputo, 31 de Maio de 1988 
— O Ministro da Justiça, Ussumane Aly Dauto 

Despacho 

Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 6 do 
Regulamento das Carreiras Profissionais do Ministério da 

Justiça, aprovado pelo Diploma Ministerial n.° 66/87, de 
13 de Maio, nomeio Samo Paulo Gonçalves para, em comis-
são de serviço, exercer as funções de Director Nacional-
-Adjunto das Prisões 

Ministério da Justiça, em Maputo, 31 de Maro de 1988 
— O Ministro da Justiça, Ussumane Aly Dauto 

MINISTERIO DO COMÉRCIO 

Despacho 

Henrique dos Santos Costa, Álvaro do Amaral, Manuel 
dos Santos Nunes e José da Silva David são titulares 
de quotas no valor de 300 000,00 MT, 200 000,00 MT, 
100 000,00 MT e 50 000,00 MT, respectivamente, na so-
ciedade comercial Manuel Nunes (Quelimane), Limitada, 
sita na cidade de Quelimane, cujo capital social é de 
6 000 000,00 MT. 

Aqueles sócios perderam a residência em Moçambique 
tendo deixado de participar na administração e na vida da 
referida sociedade. 

Nestes termos e ao abrigo do estabelecido no n ° 1 do 
artigo 22 do Decreto-Lei n.° 18/77, de 28 de Abril, deter-
mino. 

1. A reversão para o Estado das quotas de Henrique dos 
Santos Costa, Álvaro do Amaral, Manuel dos Santos Nunes 
e José da Silva David na sociedade comercial Manuel 
Nunes (Quelimane), Limitada, no valor de 650 000,00 MT, 
bem como os direitos delas emergentes. 

2 A nomeação de Paulo Júlio Rosita Ruco, director Pro-
vincial do Comércio da Zambézia para gerir as referidas 
quotas, ficando desde já autorizado a cedê-las à sociedade 
comercial Manuel Nunes, S. A. R L com sede na cidade 
de Maputo. 

3. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as pro-
curações eventualmente passadas pelos sócios referidos. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 21 de Julho 
de 1988. — O Ministro do Comércio, Manuel Jorge Aranda 
da Silva 




