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BOLETIM DA REPÚBLICA 
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPUBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE 

2.° SUPLEMENTO 

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE 

AVISO 

A matér ia a publ icar no «Bo le t im da Repúbl ica» deve 
ser remet ida em cópia dev idamente autent icada, uma 
por cada assunto, donde conste, a lém das indicações 
necessárias para esse efei to, o averbamento seguinte, 
ass inado e autent icado: Para publ icação no «Bo le t im 
da Repúbl ica». 

S U M Á R I O 

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

Decreto n.° 24/90: 

Institucionaliza a Administração do Parque Imobiliário do 
Estado, abreviadamente designado APIE, integrado no Mi-
nistério da Construção e Águas. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.o 24/90 
de 28 de Novembro 

Em harmonia com o disposto no n.° 1 do artigo 17 do 
Decreto - Lei n.° 5/76, de 5 de Fevereiro, toma - se necessá-
rio institucionalizar os órgãos de execução que vêm ope-
rando para a gestão do parque imobiliário do Estado. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea h) do 
artigo 60 da Constituição da República, o Conselho de 
Ministros decreta: 

Artigo 1. É institucionalizado o órgão de execução des-
crito no Decreto - Lei n.° 5/76, de 5 de Fevereiro, que tem 
vindo a operar sob a denominação de Administração do 
Parque Imobiliário do Estado, abreviadamente designado 
APIE, integrado no Ministério da Construção e Águas. 

Art. 2. A APIE é um organismo público dotado de 
personalidade jurídica, operando em todo o território sob 
a direcção de um Director - Geral. 

Art. 3. A APIE tem como objectivo o contraio e admi-
nistração do parque imobiliário revertido a favor do 
Estado ao abrigo do Decreto - Lei n.° 16/75, de 13 de 
Fevereiro, do Decreto - Lei n.° 5/76, de 5 de Fevereiro, e 
de outro que lhe for confiado. 

Art. 4. Para a prossecução dos objectivos definidos no 
artigo anterior, sem prejuízo de execução das restantes 
tarefas da sua esfera, a APIE tem as seguintes atribuições: 

a) Proceder à manutenção e conservação dos imóveis; 
b) Celebrar e extinguir contratos de arrendamento; 
c) Cobrar e arrecadar receitas provenientes de arren-

damento dos imóveis; 
d) Organizar e actualizar o inventário dos imóveis; 

e) Assegurar a utilização eficiente dos imóveis, de 
acordo com as normas estabelecidas; 

f) Dar parecer sobre recursos e pedidos de alienação 
de imóveis; 

g) Participar na implementação da política nacional 
de habitação definida especialmente para a 
administração do parque imobiliário do Estado; 

h) Registar os imóveis revertidos a favor do Estado, 
ao abrigo da legislação vigente; 

i) Providenciar para o alargamento do parque imobi-
liário em geral, com especial atenção ao habita-
cional. 

Art. 5. A APIE é estruturada da forma seguinte: 

а) Direcção Geral; 
b) Serviços Provinciais; 

c) Delegações Distritais; 
d) Postos de cobrança. 

Art. 6 - 1. A APIE é dirigida por um Director - Geral 
que se subordina ao Ministro da Construção e Águas. 

2. Ao Director - Geral compete: 

a) Dirigir e coordenar a actividade dos órgãos pro-
vinciais e submeter ao Ministro da Construção 
e Águas os assuntos que pela sua natureza o 
justifiquem; 

b) Analisar e submeter após prévio parecer, os 
recursos e os pedidos decorrentes do artigo 12 
do Decreto - Lei n.° 5/76, de 5 de Fevereiro, 
e outros dirigidos ao Ministro da Construção 
e Águas. 



Art. 7. A APIE a nível provincial, distrital e de loca-
lidade funciona da seguinte forma: 

a) Na cidade do Maputo a APIE constitui uma direc-
ção, dirigida por um Director, que coordena a 
sua actividade com o Presidente do Conselho 
Executivo, no que concerne ao arrendamento, 
consistindo nas restantes provincias em serviços, 
dirigidos por um chefe de serviços provinciais; 

b) O director da APIE da cidade de Maputo e os 
chefes de serviços provinciais subordinam - se ao 
director - geral; 

c) Ao nível dos distritos podem existir delegações dis-
tritais dirigidas por delegados, que coordenam 
as suas actividades com os presidentes dos con-
selhos executivos dos distritos, no que concerne 
ao arrendamento, e se subordinam ao chefe de 
serviços provinciais; 

d) Nas localidades cujo nível de desenvolvimento o 
justifique, funcionam representações sob a res-
ponsabilidade de chefes de postos, que coorde-
nam as suas actividades com os respectivos pre-
sidentes dos conselhos executivos, no que con-
cerne ao arrendamento, e se subordinam ao 
delegado distrital. 

Art. 8. O regime orçamental da APIE é definido pelos 
Ministros da Construção e Águas e das Finanças. 

Art. 9. Os bens patrimoniais da APIE são propriedade 
do Estado. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique - se. 

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


