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S U M A R I O 

Conse lho de M i n i s t r o s : 

Decreto n.o 14/90: 

Cria a empresa estatal com a denominação CETA, Obras de 
Engenharia, E. E. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.o 14/90 
de 9 de Agosto 

Considerando necessário acelerar o processo de orga-
nização do sector produtivo do Ministério da Construção 

e Águas, no domínio das Obras Públicas e da Construção 
Civil, a existência de uma Empresa Estatal de âmbito 
nacional, vocacionada para a construção de estradas, pon-
tes; barragens e de outras obras de engenharia de grande 
complexidade, é de imprescindível importância para o 
desenvolvimento daquele sector produtivo; 

Considerando que a construção das infra - estruturas ne-
cessárias ao desenvolvimento económico e social do País, 
é tarefa prioritária de acordo com as orientações do Pro-
grama de Reabilitação Económica; 

Nestes termos, e ao abrigo do n.° 2 do artigo 6 da Lei 
n.° 2/81, de 30 de Setembro, o Conselho de Ministros 
decreta: 

Artigo 1 - 1. É criada a empresa estatal com a deno-
minação CETA, Obras de Engenharia, E. E., abreviada-
mente designada por CETA, E. E. 

2. A CETA, E. E., é uma empresa estatal dotada de per-
sonalidade jurídica, gozando de autonomia administrativa 
e financeira. 

Art. 2. A CETA, E. E., tem a sua sede em Maputo e 
exerce a sua actividade em todo o território nacional, po-
dendo ter representações no estrangeiro, quando superior-
mente autorizada. 

Art. 3. A CETA, E. E., é uma empresa de âmbito nacional 
sob superintendência do Ministério da Construção e Águas. 

Art. 4 - 1. A CETA, E. E., tem por objecto a cons-
trução de estradas, pontes, barragens, portos, ferrovias, 
obras da drenagem, obras que envolvam grandes movi-
mentações de terra, desmatações, aplicação de betão em 
grandes volumes ou que envolvam a utilização do equipa-
mentos especiais, tais como fundações profundas, estru-
turas, pré - esforço ou de moldes especiais, bem como quais-
quer outras do ramo da construção civil e da engenharia. 

2. Sem prejuízo do estatuído no número anterior, a 
CETA, E. E., poderá exercer quaisquer outras actividades 
que lhe forem autorizadas. 

Art. 5. A CETA, E. E., é dotada de um fundo de consti-
tuição no valor de 3 337 169 000,00 MT. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique - se. 

O Primeiro - Ministro, Mário Fernandes da Graça Ma-
chungo. 


