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S U M Á R I O 

Min is tér io da Admin is t ração Estatal: 
Despacho: 

Nomeia José Manuel Elija Guambe, técnico economista B de 
1.a, para a função de Director Nacional - Adjunto. 

M i n i s t é r i o da In fo rmação : 
Despacho: 

Atinente à integração do Bureau de Informação Pública - BIP 
neste Ministério. 

M i n i s t é r i o da Indús t r ia e Energ ia : 

Diploma Ministerial n.° 95/90: 

Publica o quadro de pessoal do Ministério da Indústria e 
Energia e instituições dependentes e revoga o Diploma 
Ministerial n.° 116/87, de 14 de Outubro. 

Despachos: 

Concernente à integração dos trabalhadores da ex - Secretaria 
de Estado da Indústria Ligeira e Alimentar nos quadros do 
Ministério da Indústria e Energia. 

Concernente à extinção das empresas STALM; Mecano Diesel, 
Limitada; Serralharia Beirão; Oficina Metalúrgica (A. Cor-
reia Coelho, Limitada); Estruturas Metálicas; Ferraço, Limi-
tada; Serralharia Prazeres; F. M. Bronze; Serralharia Joaquim 
Lopes; G. K. N. Mills (Moçambique), Limitada; Aero Boror, 
Limitada e Fábrica de Cofres. 

Determina a reversão para o Estado das quotas e dos direitos 
delas emergentes dos sócios Elísio Coelho Resende, Abdul 
Satar Hassan e Abdul Satar Alimohamed Sacoor nos valores 
de 1 500 000,00 MT, 750 000,00 e 750 000,00 MT, respectiva-
mente na Empresa Saboeira de Inhambane,, Limitada. 

Determina a reversão para o Estado das quotas e dos direitos 
delas emergentes dos sócios Mariam Bay Valy, Abdul Satar 
Ossman, Mamad Ossman Janamamad e Abdul Gafar Ossman 
Janamamad nos valores de 250 000,00 MT, 250 000,00 MT, 
250 000,00 MT e 250 000,00 MT, respectivamente na empresa 
Ossman Janamamad & Herdeiros. 

M i n i s t é r i o s da Saúde e das F inanças: 

Diploma Ministerial n.° 96/90: 

Determina algumas medidas atinentes ao recrutamento dos 
docentes eventuais pelos Institutos de Ciências de Saúde 
e os Centros de Formação Provinciais que reúnam os requi-
sitos de formação académica e técnico - profissional ade-
quados, documentalmente comprovados. 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 

Despacho 

Nos termos da alínea f) do n.° 3 do artigo 8 do Decreto 
n.° 4/81, de 10 de Junho, conjugado com o n.° 1 do 
artigo 84 do Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, 
nomeio José Manuel Elija Guambe, técnico economista B 

de 1.a, para a função de Director Nacional - Adjunto, lugar 
criado pelo Diploma Ministerial n.° 90/88, de 6 Julho, 
ainda não provido. 

Este despacho produz efeitos a partir de 1 de Agosto 
próximo. 

Ministério da Administração Estatal, em Maputo, 20 de 
Julho de 1990. - O Ministro da Administração Estatal, 
José Óscar Monteiro. 

MINISTÉRIO DA INFORMAÇÃO 

Despacho 

Para efeitos de aplicação do Regulamento das Carreiras 
Profissionais do Ministério da Informação, aprovado pelo 
Diploma Ministerial n.° 29/88, de 3 de Fevereiro, o Bureau 
de Informação Pública - BIP é considerado serviço depen-
dente do Ministério da Informação, em conformidade com 
os n.os 2 e 3 do artigo 1 do referido regulamento. 

Ministério da Informação, em Maputo, 9 de Outubro 
de 1990. - O Ministro da Informação, Teodato Mondim 
da Silva Hunguana. 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E ENERGIA 

Diploma Ministerial n.° 95/90 
de 31 de Outubro 

O Diploma Ministerial n.° 116/87, de 14 de Outubro, 
aprovou o quadro de pessoal do Ministério da Indústria 
e Energia e instituições subordinadas. Ao abrigo do mesmo 
quadro e do Regulamento das Carreiras Profissionais, fo-
ram avaliados os funcionários deste Ministério, com ex-
cepção, do pessoal das Direcções Provinciais (não con-
templados no quadro). 

Por Decreto Presidencial n.° 18/89, de 29 de Abril, 
foi extinta a Secretaria de Estado da Indústria Ligeira e 
Alimentar e feito transitar para o Ministério da Indústria 
e Energia todos os meios humanos e materiais. O pessoal 
da extinta Secretaria de Estado da Indústria Ligeira e 
Alimentar não está ainda avaliado nem categorizado. 

Sendo imperiosa a integração dos funcionários da ex-
tinta Secretaria de Estado da Indústria Ligeira e Ali-
mentar e bem assim dos das Direcções Provinciais da 
Indústria e Energia, necessário se torna adequar o qua-
dro do Ministério da Indústria e Energia à nova situação. 



Após a aprovação pela Comissão de Administração Es-
tatal e ao abrigo do artigo 3 do Decreto n.° 3/85, de 
22 de Maio, determino: 

Artigo 1 - 1. É publicado o quadro de pessoal do 
Ministério da Industria e Energia e instituições dependen-
tes, de conformidade com as disposições do presente di-
ploma ministerial e o mapa anexo. 

2. Para efeitos de aplicação do presente diploma en-
tende - se por «instituições subordinadas», as seguintes: 

a) Instituto Nacional de Desenvolvimento da Indústria 
Local; 

b) Centro de Formação Industrial. 

Art. 2. O quadro de pessoal agora aprovado contempla 
o número de unidades a prover em cada uma das funções 
profissionais do anexo I do regulamento referido no n.° 1 
do artigo anterior. 

Art. 3. O número de lugares a dotar em cada categoria 
profissional será fixado anualmente pelo Ministro da In-
dústria e Energia, tendo como referência: 

a) O quadro das ocupações agora aprovado e o nú-
mero das unidades existentes em cada categoria 
profissional; 

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

c) Os limites dos fundos de salários aprovados para o 
Ministério da indústria e Energia. 

Art. 4. Consideram - se criados, desde já, para cada cate-
goria profissional, o número de lugares necessários a per-
mitir o provimento de todos os funcionários classificados 
para essa categoria no processo de integração previsto 
nos artigos 31 e seguintes do Regulamento das Carreiras 
Profissionais a vigorar ao Ministério da Indústria e Energia 
e instituições subordinadas. 

Art. 5. É revogado o Diploma Ministerial n.° 116/87, 
de 14 de Outubro. 

Ministério da Indústria e Energia, em Maputo, 21 de 
Fevereiro de 1990. - O Ministro da Indústria e Energia, 
Antón io José L i m a Rodrigues Branco. 

Quadro de pessoal do Ministério da Indústria e Energia 

Número 
de 

ordem 
Funções 

Número 
de 

lugares 

Nível central: 

A - Funções de direcção e chefia: 

A.1 Director Nacional 2 
A.2 Director Nacional - Adjunto 2 
A.5 Chefe de departamento 7 
A.4 Chefe de repartição 5 
A.5 Chefe de gabinete 1 
A.6 Chefe de secção . . . 10 

Subtotal 27 

B - Categorias profissionais: 

B -1. Carreira técnica: 

B.1.1 Especialista (classe única) 5 
B.1.2 Técnico A (3 classes) 10 
B.1.3 Técnico B (3 classes) 10 

Número 
de 

ordem 

Funções 
Número 

de 
lugares 

B.1.4 Técnico C (3 classes) 12 
B.1.5 Técnico D (3 classes) 14 
B.1.6 Auxiliar técnico (3 classes) .. 14 

Subtotal 65 

B - 2. Carreira de administração estatal: 

B.2.1 Técnico superior de administração . 1 
B.2 2 Técnico principal de administração . .. 3 
B.2.3 Técnico de administração de 1.a .. . . . 5 
B.2.4 Técnico de administração de 2.a 7 
B.2.5 Primeiro - oficial de administração 8 
B.2.6 Segundo - oficial de administração . . 8 
B.2.7 Terceiro - oficial de administração .. 8 
B.2.8 Aspirante .. . . . . 10 

Subtotal 50 

B - 3. Carreira de secretariado: 

B.3. 9 Secretário da direcção de 1.a 1 
B.3.10 Secretário da direcção de 2.a 2 
B.3.11 Secretário - dactilógrafo . 6 
B.3.12 Dactilógrafo de 1.a 5 
B.3.13 Dactilógrafo de 2.a . 6 
B.3.14 Dactilógrafo de 3.a . 6 
B.3.15 Escriturário - dactilógrafo 6 

Subtotal . . 32 

C - Carreira de apoio geral: 

C.1 Oficial de protocolo (3 classes) 2 
C.2 Arquivista (3 classes) . . . . 2 
C.3 Condutor de automóveis (3 classes) 8 
C.4 Operador de reprografia (2 classes) 2 
C.5 Telefonista (2 classes) 3 
C 6 Estafeta (classe única) 3 
C.7 Guarda (classe única) 6 
C 8 Contínuo (classe única) 4 
C.9 Servente (2 classes) . . . 5 

Subtotal . 35 

Nível provincial: 

A - Funções de direcção e chefia: 

A. 7 Director provincial 11 
A. 8 Chefe de departamento provincial .. 15 
A. 9 Chefe de repartição provincial 11 
A.10 Chefe de secção provincial 33 

Subtotal 70 

B - Carreiras profissionais: 

B - 1. Carreira técnica: 

B.1.3 Técnico B (3 classes) 4 
B.1.4 Técnico C (3 classes) 22 
B.1.5 Técnico D (3 classes) 22 
B.1.6 Técnico auxiliar (3 classes) . . 41 

Subtotal 89 

B - 2. Carreira de administração estatal: 

B.2.4 Técnico de administração de 2.a .. 10 
B.2.5 Primeiro - oficial de administração . . . 17 
B.2.6 Segundo - oficial de administração . . 13 
B.2.7 Terceiro - oficial de administração 13 
B.2.8 Aspirante 13 

Subtotal 66 

B - 3. Carreira de secretariado: 

B.3.11 Secretário - dactilógrafo . 5 
B.3.12 Dactilógrafo de 1.a 

6 
B.3.13 Dactilógrafo de 2.a 

11 
B.3.14 Dactilógrafo de 3.a . . . 15 

Subtotal 37 



Número 
de 

ordem 
Funções 

Número 
de 

lugares 

C - Carreira de apoio geral: 

C.3 Condutor de automóveis (3 classes) ..... 11 
C ã Telefonista (2 classes) 2 
C.6 Estafeta (classe única) . 5 
C.8 Contínuo (classe única) 11 
C.9 

Servente (2 classes) 
11 

Subtotal 40 

Total 511 

Aprovado pela Comissão de Administração Estatal. 

Maputo, 30 de Julho de 1990. - O Ministro de Admi-
nistração Estatal, José Óscar Monteiro. - O Ministro do 
Trabalho, Aguiar Jonassane Reginaldo Real Mazula. -
O Ministro das Finanças, Abdul Magid Osman. - O Mi-
nistro da Justiça, Ussumane Aly Dauto. 

Despacho 

Por despacho do Ministro da Indústria e Energia, de 
6 de Fevereiro de 1987, foi nomeada uma comissão para 
implementar a integração nas carreiras profissionais dos 
trabalhadores do Ministério da Indústria e Energia. 

Em 29 de Abril de 1989, por Decreto n.° 18/89, da 
Presidência da República, foi extinta a Secretaria de Estado 
da Indústria Ligeira e Alimentar e integrados no Minis-
tério da Indústria e Energia todos os meios materiais e 
humanos. 

Torna - se assim necessário proceder à integração dos 
trabalhadores da ex - Secretaria de Estado da indústria Li-
geira e Alimentar nos quadros do Ministério da Indústria 
e Energia, observando - se todos os procedimentos legais. 

Nestes termos, considera - se válido o despacho de 6 de 
Fevereiro de 1987, para a integração dos trabalhadores 
da ex - Secretaria de Estado da Indústria Ligeira e Alimen-
tar no Ministério da Indústria e Energia, com a excepção 
dos n.os 2 e 9 do referido despacho, que passam a ter 
a seguinte redacção: 

«2. O processo da integração e normalização será coor-
denado por uma comissão assim constituída: 

a) Chefe do Departamento de Administração e Finan-
ças - Responsável; 

b) Chefe do Departamento dos Recursos Humanos; 
c) Técnico Superior do Departamento Jurídico; 
d) Chefe da Secção de Secretaria; 
e) Secretário do Comité Sindical do Ministério da 

Indústria e Energia. 

2.1. O Responsável designado para a comissão estará 
sob a orientação directa do Vice - Ministro que supervisa 
a área, ficando incumbido da condução do processo até 
à sua completa regularização e normalização». 

«9. A produção de efeitos, em matérias de salários, e como 
resultado da integração nas novas carreiras profissionais, 
obedecerá aos critérios fixados no artigo 41 e seguintes das 
carreiras profissionais, aprovado pelo Diploma Ministerial 

n.° 99/87, de 23 de Setembro, tendo em conta, quanto a 
prazos, o conteúdo da Circular n.° 1/CNFP/90, do Con-
selho Nacional da Função Pública, de 19 de Janeiro». 

Ministério da Indústria e Energia, em Maputo, 21 de 
Fevereiro de 1990. - O Ministro da Indústria e Energia, 
António José Lima Rodrigues Branco. 

Despacho 

Por lapso, no despacho do Ministério da Indústria e 
Energia, de 20 de Abril de 1990, publicado no Boletim da 
República, 1.a série, n.° 27, de 4 de Julho findo, não se 
mencionou que a sociedade G. K. N. Mills (Moçambique), 
Limitada, faz parte do grupo de empresas integradas na 
ECOME, E. E., (em formação) e mencionadas naquele 
despacho, tendo sido extinta por despacho publicado no 
Boletim da República, 1.a série, n.° 49, de 9 de Fevereiro 
de 1987. Por outro lado, a sociedade Jameta, Sucessor, 
Limitada, deixou de fazer parte do referido grupo, o qual 
passa assim a abranger as seguintes empresas: 

STALM; Mecano Diesel, Limitada; Serralharia Beirão; 
Oficina Metalúrgica (A. Correia Coelho, Limitada); Estru-
turas Metálicas; Ferraço, Limitada; Serralharia Prazeres; 
F. M. Bronze; Serralharia Joaquim Lopes; G. K. N. Mills 
(Moçambique), Limitada; Aero Boror, Limitada; Fábrica 
de Cofres. 

Todas estas empresas, que se encontravam há longos 
anos na situação de intervencionadas, são extintas, sem 
prejuízo de decisão ulterior quanto ao destino dos respec-
tivos patrimónios, nos termos e para os efeitos dos artigos 
1 a 4 do Decreto - Lei n.° 18/77, de 28 de Abril. 

Ministério da Indústria e Energia, em Maputo, 14 de 
Agosto de 1990. - O Ministro da Indústria e Energia, 
António José Lima Rodrigues Branco. 

Despacho 

A empresa Saboeira de Inhambane, Limitada, foi inter-
vencionada por despacho de 30 de Setembro de 1976, pu-
blicado no Boletim da República, 1.a série, n.° 117, de 
7 de Outubro. 

Por se encontrar abrangida pela alínea c) do n.° 3 do 
artigo 1 do Decreto - Lei n.° 16/75, de 13 de Fevereiro. 
Sendo sócios Elísio Coelho Resende, Abdul Satar Hassan 
e Abdul Satar Alimahomed Sacoor com o capital social 
de 3 000 000,00 MT. 

Estes, indivíduos injustificadamente deixaram de parti-
cipar na vida da sociedade, pelo que ao abrigo do n.° 1 
do artigo 22 do Decreto - Lei n.° 18/77, de 28 de Abril, 
determino: 

1. A reversão para o Estado das quotas e dos direitos 
delas emergentes dos sócios: 

Elísio Coelho Resende 1 500 000,00 MT. 
Abdul Satar Hassan 750 000,00 MT. 
Abdul Satar Alimohamed Sacoor 750 000,00 MT. 

2. São revogadas as eventuais procurações emitidas por 
qualquer dos indivíduos referidos no n.° 1 para a repre-
sentação na sociedade. 

Ministério da Indústria e Energia, em Maputo, 28 de 
Agosto de 1990. - O Ministro da Indústria e Energia, 
António José Lima Rodrigues Branco. 



Despacho 

A empresa Ossman Janamamad & Herdeiros, foi inter-
vencionada por despacho de 8 de Setembro de 1979, 
publicado no Boletim da República, 1.a série, n.° 98, de 26 
de Setembro. 

Por se encontrar abrangida pela alínea c) do n.° 3 do 
artigo 1 do Decreto - Lei n.° 16/75, de 13 de Fevereiro. 
Sendo sócios Mariam Bay Valy, Abdul Satar Ossman, Ma-
mad Janamamad e Abdul Gafar Ossman Janamamad com 
o capital social de 1 000 000,00 MT. 

Estes indivíduos injustificadamente deixaram de parti-
cipar na vida da sociedade, pelo que ao abrigo do n.° 1 
do artigo 22 do Decreto - Lei n.° 18/77, de 28 de Abril, 
determino: 

1. A reversão para o Estado das quotas e dos direitos 
delas emergentes dos sócios: 

Mariam Bay Valy . . . . ... 250 000,00 MT. 
Abdul Satar Ossman 250 000,00 MT. 
Mamad Ossman Janamamad . 250 000,00 MT. 
Abdul Gafar Ossman Janamamad 250 000,00 MT. 

2. São revogadas as eventuais procurações emitidas por 
qualquer dos indivíduos referidos no n.o 1 para a repre-
sentação na sociedade. 

Ministério da Indústria e Energia, em Maputo, 28 de 
Agosto de 1990. - O Ministro da Indústria e Energia, 
António José Lima Rodrigues Branco. 

MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DAS FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.° 96/90 
de 31 de Outubro 

A escassez de docentes efectivos para leccionar disci-
plinas básicas de cultura geral nos Institutos de Ciência 
de Saúde e nos Centros de Formação Provincial impõe a 
necessidade de recurso a professores eventuais. A sua remu-
neração deverá ter em conta a qualidade da sua partici-
pação na docência e as suas qualificações académicas e 
técnico - profissionais. Por outro lado, considera - se de jus-
tiça atribuir subsídios aos docentes que, cumulativamente 
com as suas funções, são chamados a dirigir cursos ou 
internatos. 

Nestas condições, considerando a necessidade de digni-
ficar o trabalho e estimular a participação dos elementos 
mais qualificados no processo da docência, tendo em vista 
a elevação da qualidade do ensino, no uso das competências 
que lhes estão atribuídas, os Ministros da Saúde e das 
Finanças determinam: 

Artigo 1 - 1. De acordo com as necessidades de forma-
ção de pessoal técnico de saúde e com vista à elevação 
da qualidade do pessoal formado, poderão os Institutos 
de Ciências de Saúde e os Centros de Formação Provin-
ciais recrutar docentes eventuais que reúnam os requisitos 
de formação académica e técnico - profissional adequados, 
documentalmente comprovados. 

2. A prestação de serviço referida no número anterior 
é feita mediante contrato. 

Art. 2 - 1. A remuneração dos docentes eventuais, 
quando já pertencentes aos quadros de pessoal do Minis-
tério da Saúde, será fixada com base nas tabelas salariais 
correspondentes à sua categoria profissional, aplicando - se 
a seguinte fórmula: 

VM 
RME = X HSE, sendo 

CHSO 

RME - Remuneração mensal extraordinária; 
VM - Vencimento mensal de categoria profissional; 
CHSO - Carga horária semanal obrigatória; 
HSE - Número de horas semanais prestadas. 

2. O serviço a prestar pelo pessoal docente eventual 
previsto no presente diploma não poderá exceder o limite 
de 12 horas semanais. 

Art. 3 - 1. O pessoal docente eventual alheio aos qua-
dros de pessoal do Ministério da Saúde será agrupado, de 
acordo com a sua qualificação académica, nas seguintes 
categorias: 

Nível Médio - C: 11.a classe completa ou equiva-
lente; 

Bacharelato - B; 
Licenciatura - A. 

2. O valor da remuneração a atribuir será o correspon-
dente à classe de base da correspondente categoria. 

Art. 4 - 1. O trabalho extraordinário prestado pelos 
docentes efectivos será calculado pela fórmula referida no 
artigo 2, considerando - se para o efeito como carga horária 
semanal obrigatória 24 horas. 

2. O trabalho extraordinário referido no número anterior 
é limitado a 10 horas semanais. 

Art. 5. Aos directores de cursos, directores de turmas e 
encarregados de internato é atribuído um subsídio mensal 
correspondente a 10 % do vencimento da sua categoria 
profissional, excluídos os subsídios ou gratificações de que 
já venham beneficiando. 

Art. 6 - 1. A remuneração do serviço docente eventual 
será abonada apenas em relação ao serviço efectivamente 
prestado. 

2. Por cada falta a um tempo lectivo será descontado 
um quarto da remuneração mensal fixada para a hora 
semanal. 

Art. 7. As faltas ao serviço docente eventual não são 
abrangidas pelo regime de licenças nem podem ser justi-
ficadas, não dando, por tal motivo, direito a qualquer 
remuneração. 

Art. 8. As dúvidas resultantes da aplicação do presente 
diploma serão resolvidas por despacho do Ministro da 
Saúde. 

Art. 9. São revogadas todas as disposições contrárias ao 
que se dispõe no presente diploma, que entra em vigor em 
1 de Abril de 1990. 

Maputo, 20 de Outubro de 1990. - O Ministro da 
Saúde, Leonardo Santos Simão. - O Ministro das Finanças, 
Abdul Magid Osman. 


