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2.° SUPLEMENTO 

S U M Á R I O 

Conselho de Ministros: 

Decreto n.° 3/90: 

Cria o Fundo de Fomento à Pequena Indústria. 

Ministério da Administração Estatal: 

Conselho Nacional da Função Pública: 

Aviso: 

Inerente ao incumprimento dos artigos 21, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 
do capítulo IV do Estatuto Geral dos Funcionários do 
Estado. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 3/90 
de 12 de Março 

As Directivas Económicas e Sociais do Partido Frelimo 
dão particular realce à necessidade de promoção e desen-

volvimento de projectos de Indústria Local. 
A criação do Instituto Nacional de Desenvolvimento da 

Indústria Local despertou o interesse pela realização de 
projectos de pequena indústria, tornando - se necessário criar 
as condições de enquadramento e administração dos meios 
financeiros e donativos destinados a este objectivo. 

Neste sentido, usando das competências estabelecidas 
na alínea h) do artigo 60 da Constituição da República, 
o Conselho de Ministros determina: 

Artigo 1. É criado o Fundo de Fomento à Pequena Indús-
tria, instituição pública dotada de autonomia administra-
tiva e financeira e cujos estatutos vão em anexo e fazem 
parte integrante do presente decreto. 

Art. 2. O Fundo de Fomento à Pequena Indústria subor-
dinate ao Ministério da Indústria e Energia. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique - se. 

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

Estatutos do Fundo de Fomento à Pequena Indústria 

ARTIGO 1 

O Fundo de Fomento à Pequena Indústria, adiante desig-
nado por FFPI é uma pessoa colectiva de direito público, 
dotada de autonomia administrativa e financeira, e tem a 
sua sede em Maputo. 

ARTIGO 2 

O FFPI tem por objectivo o desenvolvimento da pe-
quena indústria, no sentido de apoiar e estimular, através 
de mecanismos financeiros, as iniciativas locais, que tenham 
em vista o uso e expansão de pequenas técnicas industriais. 

ARTIGO 3 

São atribuições do FFPI: 

a) Financiar estudos e projectos de pequena indústria 
local; 

b) Subsidiar encargos financeiros por forma que estes 
hão constituam obstáculos ao normal desenvol-
vimento de pequenas empresas na fase inicial 
dos projectos; 

c) Financiar, os programas de desenvolvimento indus-
trial, integrados nas zonas rurais, que não este-
jam incluídos nos programas de desenvolvi-
mento rural em que o respectivo financiamento 
se encontre assegurado pelo Fundo de Fomento 
Agrário e Desenvolvimento Rural; 

d) Emitir pareceres sobre petições de previlégios fis-
cais dirigidas ao Ministério das Finanças, de 
pequenas empresas locais de indústria finan-
ciadas pelo FFPI; 

e) Financiar programas didácticos com vista a esti-
mular as iniciativas locais relativas a inovações, 
no âmbito da pequena indústria; 

f) Financiar programas no âmbito da indústria local; 
g) Apoiar a divulgação de tecnologias apropriadas ao 

desenvolvimento de pequena indústria. 

ARTIGO 4 

Constituem receitas do FFPI: 

a) As dotações ou subsídios inscritos no Orçamento 
Geral do Estado, que poderão resultar de contra-
valores de donativos destinados a projectos de 
pequena indústria local; 



b) Os contravalores de empréstimos destinados a pro-
jectos de pequena indústria local e de cuja 
responsabilidade de pagamento seja do FFPI; 

c) A sobretaxa incidente sobre a taxa de licenciamento 
da pequena indústria local; 

d) Outras receitas que sejam definidas por despacho 
conjunto dos Ministros das Finanças e da Indús-
tria e Energia; 

e) Quaisquer legados, subsídios ou donativos, de 
entidades oficiais ou particulares, nacionais ou 
estrangeiras; 

f) Empréstimos contratados para os fins que visem 
os objectivos do fundo; 

g) Os saldos das contas de exercícios findos. 

ARTIGO 5 

Constituem encargos do FFPI: 

a) Os que resultem das atribuições referidas no ar-
tigo 3; 

b) As remunerações dos respectivos funcionários; 
c) As despesas de funcionamento corrente da activi-

dade do fundo; 
d) Os decorrentes da contratação de empréstimos 

internos. 
ARTIGO 6 

O FFPI é administrado por um Conselho de Adminis-
tração composto por quatro membros, integrando represen-
tantes das seguintes instituições: 

a) Ministério da Indústria e Energia, que presidirá 
o Conselho de Administração; 

b) Ministério das Finanças; 
c) Instituto Nacional de Desenvolvimento da Indústria 

Local; 
d) Banco Popular de Desenvolvimento. 

ARTIGO 7 

1. A gestão do Fundo será assegurada por um secreta-
riado permanente, designado pelo Conselho de Adminis-
tração. 

2. Para a gestão relativa à execução do financiamento 
dos projectos serão contratados os serviços do Banco Popu-
lar de Desenvolvimento que para o efeito se mostrem 
necessários. 

ARTIGO 8 

Compete ao Conselho de Administração: 

a) Aprovar as listas dos projectos susceptíveis de 
beneficiar de financiamento do FFPI; 

b) Elaborar e submeter ao Ministro das Finanças os 
orçamentos anuais do FFPI; 

c) Aprovar os regulamentos internos necessários ao 
bom funcionamento dos serviços; 

d) Autorizar a admissão por contrato ou comissão de 
serviço do pessoal administrativo e auxiliar; 

e) Exercer os demais actos de competência do FFPI, 
nos termos dos presentes estatutos, incluindo a 
contratação de serviços para a execução dos 
financiamentos. 

ARTIGO 9 

1. Os financiamentos a serem concedidos nos termos do 
FFPI obedecerão a condições a serem fixadas pelo Ministro 
das Finanças que nunca serão mais favoráveis aos estabele-
cidos para a CCADR. 

2. Os encargos que resultem da bonificação da taxa de 
juros serão suportados pelo FFPI. 

3. A execução dos financiamentos será feita pelo Banco 
Popular de Desenvolvimento que para o efeito será contra-
tado mediante remuneração a acordar. 

ARTIGO 1 0 

Compete ao Presidente do Conselho de Administração 
ou a quem este delegar: 

a) Convocar e presidir às reuniões do Conselho de 
Administração; 

b) Coordenar e superintender as actividades do Con-
selho de Administração; 

c) Representar o FFPI em todos os actos e contratos. 

ARTIGO 11 

1. O Conselho de Administração reunirá ordinariamente 
uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que con-
vocado pelo Presidente ou pela maioria dos seus membros. 

2. As deliberações serão obrigatoriamente transcritas 
em actas 

3. As decisões do Conselho de Administração serão to-
madas por maioria simples dos votos dos seus membros, 
tendo o presidente voto de qualidade. 

4. Poderão assistir ao Conselho de Administração enti-
dades colectivas ou individuais quando convidadas pelo 
Presidente. 

ARTIGO 12 

1. O Secretariado permanente do FFPI, será constituído 
por um número de funcionários não superior a três. 

2. Competirá ao Conselho de Administração do FFPI, 
definir as competências executivas do Secretariado referido 
no número anterior. 

ARTIGO 13 

1. Compete ao Ministro das Finanças: 

a) Fixar os termos e condições dos empréstimos con-
cedidos ao FFPI, pelo Tesouro Público e outros; 

b) Estabelecer as normas a que se deve submeter a 
actividade financeira do FFPI, em coordenação 
com o Banco de Moçambique, nos aspectos em 
que a matéria em causa for do seu âmbito; 

c) Apreciar o orçamento e contas anuais do FFPI a 
serem integrados no Orçamento Geral do E s -
tado; 

d) Definir as fontes para o Fundo de constituição do 
FFPI. 

2. Compete ao Ministro da Indústria e Energia fixar 
por despacho o regime de exercício de funções dos mem-
bros do Conselho de Administração, nomeadamente em 
matéria de vencimentos e outras regalias. 

3. O FFPI manterá informados os Ministros da Indústria 
e Energia, das Finanças e o Governador do Banco de Mo-
çambique sobre o seu funcionamento, bem como fornecerá 
os documentos e informações por estes solicitados, para 
o normal acompanhamento da sua actividade. 

ARTIGO 14 

1. A gestão do FFPI será regulada por: 

a) Programas anuais e plurianuais de actividade nos 
quais constarão os recursos financeiros e as res-
pectivas aplicações previstas; 

b) Planos de actividade, orçamento e contas de ge-
rência; 

c) Relatórios de gestão. 



2. As alterações do orçamento anual serão efectuadas 
através de orçamentos suplementares, sujeitos à mesma 
formalidade e aprovação do orçamento inicial. 

A R T I G O 1 5 

1. Ao FFPI serão aplicadas as disposições em vigor 
relativas aos métodos de gestão orçamental e contabilísticos 
de fundos dotados de autonomia financeira e adminis-
trativa. 

2. O FFPI está sujeito a fiscalização e auditoria de 
contas por parte do Ministério das Finanças. 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 

C o n s e l h o N a c i o n a l d a F u n ç ã o P ú b l i c a 

Aviso 

O Presidente do Conselho Nacional da Função Pública 
e Ministro da Administração Estatal, faz saber: 

1. Tem - se vindo a constatar que a não observância das 
regras definidas pelo Estatuto Geral dos Funcionários do 
Estado para a constituição das relações de trabalho no 
aparelho de Estado, constantes no capítulo IV daquele 
Estatuto, com a violação sistemática dos seus artigos 21, 
23, 24, 28, 29, 30 e 31, tem originado o início da presta-

ção de serviços sem que tenham sido observados os requi-
sitos legais, com os consequentes atrasos no pagamento 
dos mesmos serviços. 

2. Esta prática, contrária, às disposições legais, para 
além de constituir uma violação da lei, origina perturba-
ções nos sectores de Recursos Humanos dos órgãos respec-
tivos e atrasos no pagamento dos cidadãos que iniciam a 
prestação de serviço sem que a lei tenha sido observada. 

3. Por se tratar de uma prática ilegal, por estar na ori-
gem de um grande número de situações de atraso no paga-
mento de salários, e por constituir uma prática que origina 
um mau ambiente laboral no seio dos funcionários do 
Estado, o Conselho Nacional da Função Pública, tendo 
analisado esta situação decidiu que fosse tornado público 
o presente aviso, pelo que: 

Avisam - se os dirigentes a quem a lei confere compe-
tência para estabelecer vínculos de trabalho entre o Estado 
e os Cidadãos que a não observância das disposições con-
tidas no Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, apro-
vado pelo Decreto n.° 14/87, de 20 de Maio, constitui 
incumprimento da lei e violação do princípio da legalidade 
dos actos administrativos e dos deveres específicos dos diri-
gentes especificamente consagrados nos artigos 1, 2, 5 e alí-
neas a) e h) do n.° 2 do artigo 100, pelo que serão respon-
sabilizados pela ilegalidade dos actos praticados. 

Maputo, 15 de Março de 1990. - O Presidente do Con-
selho Nacional da Função Pública, José Óscar Monteiro. 
(Ministro da Administração Estatal). 


