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BOLETIM DA REPUBLICA 
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

S U M A R I O 

Ministério do Interior-

Diploma Ministerial n.o 8 / 9 1 : 

Concéde a nacional idade moçambicana , po r reaquisição, a Dipa 
Balbhadra Bhatt . 

Diploma Minister ial n . ' 9 / 9 1 : 

Concede a nacional idade moçambicana , po r reaquisição, a Ni-
lesh Balbhadra Bhatt. 

Ministérios da Indústria e Energia e das Fi-
nanças: 

Despacho : 

Atr ibui à C O N T E X , E. E., a adminis t ração d gestão de par t i -
cipação q u e o Es tado t i tula na sociedade de capitais 
mistos a constituir a par t i r da Facoza /Mapu to . 

Ministério do Comércio: 
D e s p a c h o s : 

Nomeia Ra imundo Jorge Matule, assistente técnico de plani-
f icação A como director nacional de Economia e Técnica 
do Comércio. 

Aprova e põe em vigor o pagamento do subsídio de falhas 
aos funcionár ios do Ministério do Comércio, serviços 
dependentes e instituições subordinadas . 

Ministério dos Transportes e Comunicações: 
D e s p a c h o : 

Nomeia Al f redo Fontes Selemane Namitete , pa ra exercer 
as funções de Director Nacional-Adjunto na Direcção Na-
cional da Mar inha . 

Nota: - Foram publicados 1.° e 2.o suplementos ao Bo-
letim da República, 1.a série, n.° 1, datados de 3 de Ja-
neiro f indo, inserindo o seguinte: 

Presidência da República: 

Decre to Pres idencia l n.° 1 /91 : 

Exonera José Óscar Montei ro do cargo de Ministro da A d m i -
nistração Estatal. 

Dec re to Pres idencia l n.o 2 /91 : 

Exonera Aguiar Jonassane Reginaldo Real Mazula do cargo 
de Ministro do Traba lho 

Decre to Pres idencia l n.o 3 /91 : 

Nomeia Aguiar Jonassane Reginaldo Real Mazula para o 
cargo de Ministro da Administração Estatal. 

Dec re to Pres idencia l n.* 4 /91 : 

Exonera Teodato Mondim da Silva Hunguana do cargo de 
Ministro da Informação 

Decre to Pres idencia l n.° 5 /91 : 

Nomeia Teodato Mond im da Silva Hunguana para o cargo 
de Ministro do Trabalho . 

Dec re to Pres idencia l n.o 6 /91 : 

Nomeia Rafael Benedito Afonso Maguni pa ra o cargo de 
Ministro da Informação. 

Dec re to Pres idencia l n.o 7 /91 : 

Exonera António José Lima Rodrigues Branco do cargo de 
Ministro da Indústr ia e Energia. 

Dec re to Presidencial n.° 8 /91 : 

Exonera Octávio Filiano Muthemba do cargo de Vice-Minis-
t ro da Indústr ia e Energia. 

Dec re to Pres idencia l n.o 9 /91 : 

Nomeia Octávio Filiano Muthemba para o cargo de Ministro 
da Indústr ia e Energia. 

Dec re to Presidencial n.° 10/91: 

Nomeia Gui lherme Luís Mavila para o cargo de Vice-Minis-
t ro do Trabalho . 

D e c r e t o Pres idencia l n.o 11/91: 

Exonera João Carlos Beirão do cargo de Vice-Ministro da 
Educação. 

Dec re to Pres idencia l n.o 12/91: 

Exonera Joaquim José Tenreiro de Almeida do cargo de 
Secretário de Estado das Pescas 

D e c r e t o Pres idencia l n.° 13 /91: 

Nomeia Moisés Rafael Massinga para o cargo de Secretário 
de Estado das Pescas. 

D e s p a c h o Pres idencia l n.o 1 /91 : 

Nomeia Félix de Nascimento Isaac Mandla te pa ra o cargo 
de Presidente do I N D E R . 

Despacho Pres idencia l n.o 2 /91 : 

Determina a exoneração de Luís Bernardo Honwana do cargo 
de Coordenador pela par te Moçambicana do Projecto do 
Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa e a nomeação 
do mesmo para o cargo de Presidente do Fundo Bibliográ-
fico da Língua Por tuguesa . 

Conselho de Ministros: 

Decre to n.° 1 /91 : 

Actualiza os preços de a r rendamento por metro quadrado . 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 8/91 
d e 13 d e Fevere i ro 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado 
cumprimento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3 / 
/75, de 16 de Agosto, conjugado com o artigo 16 da Lei 
n.° 16/87, de 21 de Dezembro, e no uso da faculdade 



que lhe é concedida pelo artigo 12 da Lei da Nacionali-
dade, determina: 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por rea-
quisição, a Dipa Balbhadra Bhatt, nascida a 3 
de Fevereiro de 1977, em Maputo. 

Ministério do Interior, em Maputo, 21 de Janeiro 
de 1991. - O Ministro do Interior, Coronel Manuel José 
António. 

Diploma Ministerial n.° 9/91 
de 13 de Fevereiro 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado 
cumprimento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3 / 
/75, de 16 de Agosto, conjugado com o artigo 16 da Lei 
n.° 16/87, de 21 de Dezembro, e no uso da faculdade 
que lhe é concedida pelo artigo 12 da Lei da Nacionali-
dade, determina: 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por rea-
quisição, a Nilesh Balbhadra Bhatt, nascida a 
1 de Abril de 1975, em Maputo. 

Ministério do Interior, em Maputo, 21 de Janeiro 
de 1991.- O Ministro do Interior, Coronel Manuel José 
António. 

MINISTÉRIOS DA INDÚSTRIA E ENERGIA E DAS FINANÇAS 

Despacho 

No âmbito da reestruturação empresarial em curso no 
sector dos Têxteis, torna-se necessário dar maior opera-
cionalidade às participações que o Estado detém nesse 
sector, incluindo aquelas que vai titular em sociedades 
mistas a constituir, o que envolve a sua correcta ade-
quação à estratégia que o seu desenvolvimento impõe. 

Nestes termos, os Ministros da Indústria e Energia e 
das Finanças, determinam: 

1. É atribuída à CONTEX, E. E., a administração e 
gestão da participação que o Estado titula na sociedade 
de capitais mistos a constituir a partir da Facoza/Maputo, 
no valor de 460 mil contos, nos termos e para os efeitos 
do preceituado no Decreto n.° 26/89, de 29 de Agosto, 
que cria a CONTEX, E. E. 

2. Ao director-geral da CONTEX, E. E., são ainda 
conferidos todos os poderes necessários para outorgar, 
em nome do Estado: 

a) No acto de constituição da sociedade supracitada; 
b) Na escritura subsequente ao acto referido na alf-

nea anterior, de cedência de parte da partici-
pação do Estado naquela sociedade, no mon-
tante de 314 400 000,00 MT, ao sócio Ran-
chordas, nos termos do acordo que serviu de 
base à constituição daquela empresa mista. 

Maputo, 6 de Novembro de 1990. - O Ministro da 
Indústria e Energia, António José Lima Rodrigues Branco. 

- O Ministro das Finanças, Abdul Magid Osman. 

MINISTÉRIO DO COMÉRCIO 

Despacho 

Usando da competência quo me é conferida pelo n.° 3 
do artigo 11 do Decreto n.° 4/81, de 10 de Junho, deter-
mino: 

1. A nomeação de Raimundo Jorge Matule, assistente 
técnico de planificação A como director nacional de Econo-
mia e Técnica do Comércio. 

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 
de Outubro corrente. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 1 de Outubro 
de 1990. - O Ministro do Comércio, Daniel Filipe Gabriel 
Tembe. 

Despacho 

O artigo 129 do Estatuto Geral dos Funcionários do 
Estado, aprovado pelo Decreto n.° 14/87, de 20 de Maio, 
estabelece que o pagamento de subsídio de falhas será 
para funcionários que estejam a exercer as funções de pa-
gadores, tesoureiros, recebedores ou outros cargos afins. 

Nestes termos, tornando-se necessário regulamentar o 
processo de atribuição do subsídio de falhas no Minis-
tério do Comércio, serviços dependentes e instituições 
subordinadas, determino: 

1. Aprovar e pôr em vigor o pagamento do subsídio 
de falhas aos funcionários do Ministério do Comércio, 
serviços dependentes e instituições subordinadas. 

2. São fixadas as seguintes percentagens para o abono 
de subsídio de falhas: 

a) Funcionários com a categoria de tesou-
reiro 25 % 

b) Funcionários com a categoria de oficiais 
de administração, exercendo as fun-
ções de pagadores, tesoureiro e recebe-
dores 20% 

Ministério do Comércio, em Maputo, 12 de Novembro 
de 1990. - O Ministro do Comércio, Daniel Filipe Ga-
briel Tembe. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

Despacho 

No uso da competência que me é conferida pelo n.° 3 
do artigo 11 do Decreto n.° 4/81, de 10 de Junho, conju-
gado com o artigo 84 do Estatuto Geral dos Funcionários 
do Estado, determino: 

Único. A nomeação de Alfredo Fontes Selemane Nami-
tete, para exercer as funções de Director Nacional-Adjunto 
na Direcção Nacional da Marinha. 

Ministério dos Transportes e Comunicações, em Ma-
puto, 18 de Setembro de 1990. - O Ministro dos Trans-
portes e Comunicações, Armando Emílio Guebuza. 


