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BOLETIM DA REPÚBLICA 
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPUBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE 

S U M Á R I O 

Serviço Nacional de Segurança Popular e 
Ministério das Finanças: 

Diploma Minister ial n.o 25/90: 

Concernente à aplicação de multais para infractores de Leis, 
Regulamentos e Normas da Migração. 

Diploma Minister ial n.o 26/90: 

Regulamenta a distribuição de emolumentos pelos trabalha-
dores. 

Ministério do Interior: 

Diploma Ministerial n.° 27/90: 

Concede a nacionalidade moçambicana, por naturalização, a 
Farida Ahmed, nascida a 17 de Outubro de 1952, em Dhrol 

- índia. 

Ministério da Informação: 

Diploma Ministerial n.o 28/90; 

Aprova o quadro de pessoal do Instituto de Comunicação 
Social e Delegações Provinciais. 

Ministério do Trabalha: 
Despacho: 

Designa Clemente de Deus - Vogal suplente da Comissão 
Nacional de Justiça no Trabalho. 

Despacho: 

Designa os membros para as Comissões de Justiça no Trabalho 
da Cidade e província de Maputo, e ficando revogadas as 
anteriores. 

SERVIÇO NACIONAL DE SEGURANÇA POPULAR (SNASP) 
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.° 25/90 
de 21 de Março 

Havendo necessidade de regular as sanções a aplicar as 
infracções das leis, Regulamentos e Normas de Migração, 
no uso das competências que lhes são atribuídas, os Minis-
tros da Segurança e das Finanças determinam: 

Artigo 1 - 1. Aos infractores das leis, regulamentos e 
normas da Migração serão aplicadas multas de acordo com 
a tabela anexa a este diploma. 

2. A aplicação de multas far - se - á sem prejuízo de outros 
procedimentos legais. 

Art. 2. Serão consideradas infracções em especial no 
âmbito do artigo anterior: 

a) Entrada ilegal em território nacional; 
b) Permanência ilegal em território nacional; 
c) Entrada ilegal em áreas dos postos de travessia, 

aeroportos e portos, consideradas restritas; 

d) Má conservação de documentos de Migração de 
que resulta danificação total ou parcial dos mes-
mos, assim como a supressão de elementos e 
dados do referência neles contidos; 

e) Extravio de documentos em que se prove ter ha-
vido negligência por parte do titular; 

f) Entrada e saída ilegal a bordo de embarcação ou 
aeronaves de carreira internacional; 

g) Omissão da informação à Migração sobre passa-
geiros ilegais viajando a bordo, por parte do 
capitão de aeronaves e embarcações de carreira 
internacional; 

h) Falta do registo e confirmação da residência nos 
documentos de residência junto das autoridades 
competentes; 

i) Não revalidação dos documentos de residência nos 
prazos determinados; 

j) Falta de comunicação e registo nos documentos 
de residência, da mudança de domicílio; 

l) Falta de comunicação e registo na Migração de 
alteração de dados de identificação, local de tra-
balho e profissão, para o caso de estrangeiros 
residentes; 

m) No caso de estrangeiros não residentes, a falta de 
comunicação da mudança do local de hospeda-
gem; 

n) Falta de comunicação à Migração e registo do nas-
cimento de estrangeiro, no prazo de 30 dias; 

o) Falta de comunicação à Migração de mudança de 
nacionalidade; 

p) Transporte de passageiros que não possuam do-
cumentação legal e completa, necessária à for-
malização de entrada no País; 

q) Deslocação de estrangeiros não residentes de uma 
província para a outra sem autorização prévia; 

r) Circulação de marinheiros estrangeiros fora das 
horas estipuladas ou sem autorização de circula-
ção emitida pela Migração; 

s) Entrada ou saída de embarcações ou aeronaves sem 
a autorização e despacho da Migração. 

Art. 3 - 1. A cobrança das multas por infracção ao Re-
gulamento e normas de Migração será feita: 

a) No acto de verificação da transgressão nos Serviços 
de Migração ou posto de Migração, caso em que 
o actuante fará a cobrança mediante recibo; 

b) Mediante notificação para efectuar o pagamento 
nos Serviços de Migração. 

2. Se no prazo estipulado, na notificação referenciada na 
alínea b) do número anterior, o infractor não pagar a 
multa, esta será agravada para o valor correspondente ao 
dobro. 



Art. 4 - 1. O produto das multas por violação do pre-
visto no artigo 2 do presente diploma, terá a seguinte dis-
tribuição, salvo o caso do pagamento espontâneo: 

a) 50 por cento, para o Estado; 
b) 25 por cento para os intervenientes no processo; 
c) 25 por cento para o fundo destinado a promover a 

melhoria geral dos serviços, incluindo a atribui-
ção de prémios pecuniários, individuais ou 
colectivos. 

2. Havendo pagamento espontâneo da multa, reverte 
para o Estado a totalidade da respectiva importância. 

Art. 5 - 1. Consideram - se intervenientes no processo, 
para efeitos do presente diploma, o instrutor do processo, 
o agente que tiver verificado ou participado a transgressão, 
o escrivão e o oficial de diligências. 

2. O denunciante será considerado como interveniente 
autónomo apenas quando for pessoa estranha aos serviços 
de Migração. 

Art. 6 - 1. As importâncias destinadas à distribuição 
pelos intervenientes no processo serão partilhadas nos ter-
mos seguintes: 

a) 25 por cento para o instrutor que proferir a sen-
tença ou despacho que transitou em julgado; 

b) 20 por cento para o autuante, seja ou não instrutor 
do processo; 

c) 30 por cento para os inspectores que tiverem veri-
ficado a transgressão; 

d) 25 por cento para o denunciante. 

2. Se a transgressão for verificada directamente pelo 
autuante revertem integralmente a seu favor as percenta-
gens indicadas nas alíneas b) e c) do número anterior. 

3. Quando a parte destinada à distribuição pelos inter-
venientes no processo exceder, em cada multa, metade do 
vencimento anual do autuante, o excesso reverterá para o 
Estado e será logo escriturado em conta do tesouro. 

Art. 7 - 1. As importâncias a abonar a favor dos inter-
venientes no processo não poderão exceder, para cada um 
deles e relativamente ao mesmo ano civil, o valor corres-
pondente a duas vezes o respectivo vencimento anual. 

2. Havendo denunciante, com mais de uma denúncia 
apresentada no mesmo ano civil, observar - se - á igualmente 
o limite indicado no número anterior no cômputo das im-
portâncias a abonar a seu favor. 

3. As importâncias em excesso, relativamente aos limites 
fixado neste artigo, revertem para o fundo a que alude a 
alínea c) do n.° 1 do artigo 4. 

Art. 8 - 1. As denúncias relativas a qualquer trans-
gressão poderão ser apresentadas por qualquer pessoa 
junto de qualquer serviço ou Direcção Nacional de Migra-
ção, central ou local. 

2. Qualquer denúncia poderá ser feita verbalmente ou 
por escrito assinado mas só terá seguimento depois de 
lavrado termo de identificação do denunciante. 

3. A denúncia ficará secreta, salvo se, sendo destituída 
de fundamento, tiver sido feita dolosamente, caso em que, 
o requerimento do denunciado, lhe será comunicado o 
nome do denunciante e o conteúdo da denúncia. 

Art. 9. As importâncias contabilizadas por conta do 
fundo prevista na alínea c) do n.° 1 do artigo 4 do presente 
diploma c destinadas a atribuição de prémios pecuniários, 
individuais ou colectivos, terão a seguinte utilização: 

a) Até 5/6 para a distribuição a todos os funcio-
nários de Migração, excepto os intervenientes 
directos nos processos de transgressão das leis, 

regulamentos ou normas de Migração mediante 
liquidação mensal e até ao limite de 1/3 do 
vencimento de cada funcionário; 

b) O remanescente, para distribuição no fim de 
cada ano económico destinando - se a contemplar 
a atribuição de prémios pecuniários adicionais, 
individuais ou colectivos, nos termos previstos 
na alínea c) do n.° 1 do artigo 4. 

Art. 10 - 1. O produto das multas será mensalmente 
depositado na Repartição de Finanças da área onde se 
localizam os serviços de Migração, por conta de Opera-
ções de Tesouraria, onde será contabilizado em epígrafe 
própria a abrir para o efeito. 

2. O Director de Migração respectivo procederá, em 
cada mês, ao levantamento por título. M / 3 Vermelho, das 
importâncias destinadas aos intervenientes nos processos. 

3. Em livro próprio a ser adoptado para o efeito, será 
aberto um fólio para cada interveniente nos processos, de-
vendo registar - se nele a identificação, o número do pro-
cesso, 6 montante e origem da multa, a parte da multa que 
lhe for destinada e a data em que o beneficiário recebeu o 
valor atribuído. 

4. O montante referido no n.o 1 do presente artigo só 
se efectivará depois da confirmação da entrega do produto 
das multas, a ser feita pela Repartição de Finanças em 
que se verificou o depósito previsto no n.° 1. 

5. A entrega da importância correspondente à parte da 
multa que cabe aos intervenientes deverá ser feita me-
diante recibo a ser arquivado na Repartição de Finanças. 

Art. 11 - 1. Em cada direcção ou delegação regional 
haverá um livro de registo dos processos de contencioso, 
onde deverá ser identificada a distribuição estabelecida no 
artigo 3, o montante da multa, valor depositado em ope-
rações de tesouraria, valor levantado por título M / 3 e o 
saldo que transita para o mês seguinte. 

2. O livro referido no número anterior será encerrado 
mensalmente. 

Art. 12 - 1. Tem direito à percepção da parte do pro-
duto das multas destinadas à distribuição mensal todos os 
funcionários em situação de efectividade no respectivo 
mês respeitando o limite fixado na parte final da alínea a) 
do artigo 9. 

2. Tratando - se de funcionários que, no respectivo mês, 
hajam tido intervenção directa em processos de infracção, 
observar - se - à o disposto no artigo seguinte. 

3. As liquidações mensais estarão, em cada mês, depen-
dentes da comunicação prévia, a efectuar pelo Departa-
mento de Impostos da Direcção Nacional de Impostos e 
Auditoria, da percentagem do vencimento a observar como 
limite individual, fixado de acordo com as cobranças efec-
tivas realizadas nos meses anteriores. 

Verificando - se, em determinado mês, insuficiência de 
cobranças que não permita abono integral do limite de 

1/3 fixado na alínea a) do artigo 8 do presente diploma a 
situação poderá ser corrigida, por distribuição adicional, 
nos meses subsequentes, no mesmo ano económico, logo 
que a situação das cobranças efectuadas o permitir. 

Art. 13 - 1. Para os funcionários que, como interve-
nientes directos nos processos, beneficiem já da participa-
ção nas multas arrecadadas, nos termos estabelecidos no 
artigo 6, deixará de abonar - se, em regra, a participação 
adicional prevista neste regulamento, salvo se se verificar 
a situação prevista no número seguinte. 

2. Quando, em determinado mês, se constatar que, para 
os funcionários referidos no número anterior, o produto da 



soa participação directa em multas, não fo i atingido, em 
média, nos meses anteriores e para o mesmo ano econó-
mico, a percentagem de 1/3 indicada na alínea a ) do ar-
tigo 9, a diferença p a n menos que se verifique ser - lhe - à 
abonado nos termos aplicáveis do presente Regulamento. 

Art. 14 - 1. Perdem o direito à percepção da parte 
sujeita a distribuição mensal os trabalhadores que, em 
determinado mês, incorram nalgumas das seguintes situa-
ções: 

a) Tenham cometidos mais de 2 faltas injustificadas, 
ou mais de 5 faltas totais, ainda que justificadas; 

b) Falta de produtividade, zelo e aptidão no desem-
penho das soas tarefas verificada pelo respec-
tivo dirigente, devendo cada situação ser ob-
jecto de apreciação casuística, por despacho ou 
ordem de serviço, do Director Nacional de 
Migração na estrutura central e do Director 
Provincial, nos restantes casos. 

2. Do despacho ou ordem de serviço que contiver a 
sanção prevista na alínea b) do número anterior, constará 
sempre a enunciação dos motivos que determinam, com 
menções de eventuais circunstâncias atenuantes ou agra-

vantes. 

Art. 15. O presente diploma entra imediatamente em 
vigor. 

Maputo, 21 de Março de 1990. - O Ministro da Segu-
rança, Mariano de Araújo Matsinha. - O Ministro das 
Finanças, Abdul Magid Osman. 

ANEXO I 

Tabela de multas 

1 Entrada ilegal em território nacional . . . 2 0 000,00 M T 

2 Permanência ilegal em território nacio-
nal . . . 20 000,00 M T 

3 Entrada ilegal em áreas dos postos de 
travessia, aeroportos e postos, consi-
derados restritas 20 000,00 M T 

4 Má conservação de documentos de Mi-
gração de que resulta danificação to-
tal ou parcial dos mesmos assim como 
a supressão de elementos e dados de 
referência neles contidos 100 % do valor 

do documento 
5 Extravio de documentos em que se 

prove te r havido negligência por parte 
do titular 1 0 0 % do valor 

do documento 
6 Entrada e saída ilegal abordo de em-

barcação ou aeronaves de carreira 
internacional 20 000,00 M T 

7 Omissão de informação à Migração sobre 
passageiros ilegais v ia jando abordo 
por parte dos capitães de aeronaves 
e embarcações de carreira internacio-
nal 20 000,00 M T 

8 Falta do registo e confirmação da resi-
dência nos documentos de residência 
junto das autor idades competentes 5 000,00 M T 

9 N ã o revalidação dos documentos de re-
sidência nos prazos determinados ... 5 000,00 M T 

por mês 
10 Falta de comunicação e registo nos 

documentos de residência, da mu-
dança de domicílio 5 000,00 M T 

11 Falta de comunicação e registo na Mi-
gração de alteração de dados de identi-
ficação, local de trabalho e profissão 
para o caso de estrangeiros residentes 10 000,00 M T 

12 No caso de estrangeiros não residentes, 
a falta de comunicação da mudança 
do local de hospedagem 10 000,00 M T 

13 Falta de comunicação à Migração e re-
gisto do nascimento de estrangeiro . . 10 000,00 M T 

14 Falta de comunicação à Migração de 
mudança de nacionalidade 10 000,00 M T 

15 Transporte de passageiros que não pos-
suam documentação legal e completa, 
necessária à formalização de entrada 
no País 10 000,00 M T 

16 Deslocação de estrangeiros não residen-
tes de uma província para a outra sem 
autorização prévia 10 000,00 M T 

17 Circulação de marinheiros e estrangeiros 
fo ra das horas estipuladas ou sem 
autorização de circulação emitida pela 
Migração 5 000,00 M T 

18 Entrada ou saída de embarcações ou 
aeronaves sem a autorização e despa-
cho da Migração 200 000,00 M T 

Diploma Ministerial n.° 26/90 
de 21 de Março 

Havendo necessidade de regulamentar a distribuição de 
emolumentos cobrados nos termos do artigo 5. 1, do 
Diploma Ministerial n.° 25/90, de 21 de Março, os Minis-
tros da Segurança e das Finanças determinam: 

Artigo 1 - 1. A distribuição de emolumentos pelos tra-
balhadores processar - se - á observando os seguintes limites 
globais: 

- 35 % pára os Inspectores de fronteira, chefes de 
postos de travessia, chefes de turno, Directores 
Nacionais, Directores Nacionais - Adjuntos, Di-
rectores de Departamento, Chefes de Reparti-
ção; 

- 38 % para os Chefes de Secção Nacional, Chefes 
de Secção Provincial; 

- 27 % para os quadros básicos e restantes funcio-
nários do quadro. 

2. O valor mensal dos emolumentos a abonar por cada 
funcionário não deverá exceder um terço do seu venci-
mento mensal. 

3. As importâncias em excesso relativamente aos limites 
fixados no número anterior revertem para o Estado. 

Art. 2 - 1. A atribuição mensal de emolumentos depen-
derá de informação de serviço do superior hierárquico, 
comprovativo do bom comportamento de cada funcionário. 

2. A atribuição dos emolumentos será cancelada em caso 
de infracção aos regulamentos do SNASP, durante o período 
de instrução do respectivo processo disciplinar e cumpri-
mento da pena estabelecida. 

Art. 3 - 1. Para efeitos do pagamento dos emolumentos 
os serviços de Migração ao nível das províncias deverão 
proceder ao envio dos balancetes das receitas cobradas a 
Direcção dos Serviços de Migração de Maputo, até ao dia 
10 de cada mês. 



2. O não envio dos balancetes por quaisquer serviços, 
implicará o não pagamento de emolumentos a favor dos 
respectivos trabalhadores. 

Art. 4. Compete a Direcção dos Serviços de Migração 
de Maputo, comunicar a diferentes serviços provinciais os 
montantes de emolumentos a pagar a cada trabalhador, 
após apuramento das receitas efectivamente arrecadadas. 

Art. 5. As dúvidas que resultarem da implementação 
deste diploma serão esclarecidas por despacho do Director 
Nacional de Migração. 

Maputo, 21 de Março de 1990. - O Ministro da Segu-
rança, Mariano de Araújo Matsinha. - O Ministro das 
Finanças, Abdul Magid Osman. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 27 /90 

de 21 de Março 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cum-
primento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3 /75, 
de 16 de Agosto, e no uso da faculdade que lhe é concedida 
pelo artigo 12 da Lei da Nacionalidade, determina: 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por natu-
ralização, a Farida Ahmed, nascida a 17 de Outubro 
de 1952, cm Dhrol - Índia. 

Ministério do Interior, em Maputo, 22 de Fevereiro 
de 1990, - O Ministro do Interior, Coronel Manuel José 
Antomo. 

MINISTÉRIO DA INFORMAÇÃO 

Diploma Minister ial n.° 28 /90 

de 21 de Março 

O Decreto do Conselho de Ministros n.° 1/89, de 27 
de Março, criou o Instituto de Comunicação Social e 
aprovou o seu Estatuto Orgânico. 

Havendo necessidade de estabelecer o quadro de pessoal 
para o eficiente funcionamento das estruturas definidas 
no n o 1 do artigo 6 do referido Estatuto e após aprovação 
da proposta do Instituto de Comunicação Social pela Co-
missão de Administração Estatal, ao abrigo do artigo 3 do 
Decreto n.° 3/85, de 22 de Maio, determino: 

Artigo 1. É aprovado o quadro de pessoal do Instituto 
de Comunicação Social e Delegações Provinciais, que faz 
parte integrante do presente diploma ministerial. 

Art 2. O quadro de pessoal agora aprovado contempla 
o número dc unidades a prover em cada uma das ocupações 
profissionais do anexo I do Regulamento das Carreiras 
Profissionais, aprovado pelo Diploma Ministerial n.° 29/88 , 
de 3 de fevereiro, e, para o caso de ocupações específicas 
da área da Informação, as da Carreira Profissional dos 
jornalistas c técnicos de produção de Informação. 

Art. 3. O número de lugares a dotar em cada categoria 
profissional será revisto anualmente pelo Ministro da 
Informação em concordância com o Ministro que superin-
tende na Função Pública, tendo como termos de referência: 

a) O quadro de ocupações agora aprovado e o número 
de unidades existentes em cada categoria pro-
fissional; 

b) As novas admissões, os concursos de progressão 
profissional e outros movimentos de pessoal 
programados; 

c) O limite do fundo de salários para o Instituto de 
Comunicação Social. 

Art. 4. Considera - se criado, desde já, para cada categoria 
profissional, o número de lugares necessários a permitir 
o provimento dos funcionários classificados para essa cate-
goria no processo de integração previsto no artigo 28 e 
seguintes do Regulamento citado no artigo 2 deste diploma. 

Art. 5. Relativamente a quaisquer nomeações e a outros 
movimentos de pessoal determinados do antecedente, que 
aguardam o visto do Tribunal Administrativo, a criação 
de lugares agora determinada retroage nos seus efeitos à 
data do respectivo despacho ou do início de funções, con-
soante os casos. 

Ministério da Informação, em Maputo, 22 de Junho 
de 1989. - O Ministro da Informação, Teodato Mondim 
da Silva Hunguana 

Quadro de pessoal do Instituto de Comunicação Social 
e delegações provinciais 

Lista de ocupações 
N.° de 
lugares 

I - Funções de direcção e chefia: 

Director - geral . .. . 1 
Director de departamento 4 
Delegado provincial 10 
Chefe de departamento provincial 2 0 
Chefe de repartição 18 
Chefe de secção .. ...... 2 9 

Subtotal ..... 82 

II - Categorias profissionais: 

A - Carreira de administração estatal: 

Técnico de administração de 1.a 
1 

Técnico de administração de 2.a . 2 
Primeiro oficial de administração 2 1 
Segundo - oficial de administração 2 2 
Terceiro oficial de administração 2 4 
Aspirante . . . . 2 5 

Subtotal 9 6 

B - Categorias técnicas: 

Técnico de documentação «A» 1 
Técnico auxiliar de documentação «B» ..... 2 
Assistente técnico de planificação «A» 2 
Programador de computador 1 
Técnico de estatística «B» 1 
Tradutor intérprete «A» ... 1 
Técnico de recursos humanos «B» 5 
Técnico de recursos humanos «C» ..... 3 

Subtotal 14 

C - Carreira do secretariado: 

Secretária - dactilógrafa 1 
Dactilógrafo . 2 6 
Escriturário - dactilógrafo 11 

Subtotal 3 8 

D - Categorias específicas. 

Subeditor redactorial «B» 1 
Redactor B de 1.a 

1 
Repórter C de 2.a 

2 1 
Redactor C de 1.a ....... 12 
Redactor D de 2 a 

4 5 
Assistente de realização de 1.a 

2 
Redactor de programas C de 1.a 

1 
Redactor de programas C de 2.a . 1 
Redactor de programas C de 3.a 

4 



Lista de ocupações 
N.o de 
lugares 

Locutores D de 1.a 

6 
Editor fotográfico .... 1 
Repórter fotográfico C de 2.a 11 
Repórter fotográfico D de 1.a 22 
Repórter fotográfico D de 2.a 2 
Repórter fotográfico D de 3.a 2 
Desenhador gráfico principal ... 1 
Desenhador gráfico de 1.a 1 
Desenhador gráfico de 2.a 1 
Desenhador gráfico auxiliar de 2.a 2 
Técnico operador de som de 1.a 1 
Técnico operador de som de 2.a 2 
Sonorizador C de 2.a 1 
Sonorizador C de 3.a 1 
Realizador de 1.a 1 Realizador de 2.a 

1 
Assistente de realização de 2.a 3 
Director de produção 1 
Assistente de produção de 2.a 2 
Operador de câmara de 1.a 1 
Operador de câmara de 2.a ...... 2 
Assistente de câmara de 1.a 2 
Montador de 1.a 1 
Montador de 2.a 1 
Montador de 3.a . 2 
Técnico de comunicação social A de 1.a 1 
Técnico de comunicação social B de 1.a ..... 2 
Assistente técnico de comunicação social de 1.a 15 
Assistente técnico de) comunicação social de 2.a 20 
Técnico auxiliar de comunicação social de 1* 18 
Técnico de televisão e radiodifusão 1 
Assistente técnico de audiofrequência 1 
Assistente técnico de videofrequência ..... 1 
Técnico auxiliar de audiofrequência 2 
Técnico dementar de audiofrequência 2 

Subtotal 222 

Outras ocupações: 

Arquivista 12 
Mecânico de automóveis 2 
Ajudante de mecânico 2 
Condutor de automóveis ligeiros 12 
Condutor de automóveis pesados 2 
Oficial de relações públicas 1 
Empregado de armazém 2 
Telefonista .... 2 
Recepcionista 1 
Operador de reprografia 2 
Contínuo 11 
Estafeta . 11 Servente 

22 
Servente .. 13 
Copeiro 2 

Subtotal ... .......... 97 

Total geral 549 

Aprovado pela Comissão da Administração Estatal. 

Maputo, Janeiro de 1990. - O Ministro da Adminis-
tração Estatal, José Óscar Monteiro. - O Ministro das 
Finanças, Abdul Magid Osman. - O Ministro da Justiça, 
Ussumane Ali Dauto. - O Ministro do Trabalho, Aguiar 
Jonassane Reginaldo Real Mazula. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

Despacho 

Havendo necessidade de reforçar a Comissão Nacional 
de Justiça no Trabalho; 

No uso das competências que me são conferidas pelo 
artigo 9 do Decreto n.° 14/75, de 11 de Setembro, designo: 

Clemente de Deus - Vogal suplente. 

Ministério do Trabalho, em Maputo, 25 de Março 
de 1989. - O Ministro do Trabalho, Aguiar Jonassane 
Reginaldo Real Mazula. 

Despacho 

Havendo necessidade de reformular as Comissões de 
Justiça no Trabalho da Cidade e Província do Maputo, 
ficando revogadas as anteriores; 

No uso das competências que me são conferidas pelo 
artigo 9 do Decreto n.° 14/75, de 11 de Setembro, designo: 

1. Comissão da Cidade de Justiça no Trabalho de Ma-
puto: 

Abdul Rachido Julaya - Presidente. 
Ernesto Raul Mefrance - Primeiro vogal. 
André Mussocoze Chirindza - Segundo vogal. 
Alfredo Mechisso Budula - Secretário. 

a) Primeira Comissão Local: 

Linita Carolina S. Alfredo Catine - Presidente. 
Julião Paulino Munguambe - Primeiro vogal. 
Alberto Jaime Machava - Segundo vogal. 

b) Segunda Comissão Local: 

Augusto Samuel Mahumane - Presidente. 
Ana Georgina da Conceição - Primeiro vogal. 
Gagendra Herman M. Nhezi - Segundo vogal. 

2. Comissão Provincial de Justiça no Trabalho de Ma-

puto: 

Jaime Pedro Madau - Presidente. 
Ermelinda Fabião Tamele - Primeiro vogal. 
Joaquim Silica Gobe - Segundo vogal. 

Ministério do Trabalho, em Maputo, 25 de Março 
de 1989. - O Ministro do Trabalho, Aguiar Jonassane 
Reginaldo Real Mazula. 




