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s u m á r i o 

Primeiro-Ministro: 

Diploma n.° 1/91: 

Atinente às instruções para a implementação das normas de 
procedimento na aplicação do artigo 15 do Decreto n.o 4 /81 , 
de 10 de Junho. 

Despachos: 

Nomeia Adelino Jaime da Cruz, para o cargo de Secretário-
Geral do Ministério da Educação. 

Nomeia José Estêvão Muchine, para o cargo de Secretário-
-Geral do Ministério dos Transportes e Comunicações. 

Nomeia Silvestre Sechene, para o cargo de Secretário-Geral 
do Ministério do Comércio. 

Ministério da Informação: 
Despacho: 

Nomeia uma comissão instaladora para a criação de uma 
holding que vai garantir a gestão das participações do Es-
tado nas empresas gráficas e indica os elementos que a 
constituem. 

Ministérios do Trabalho e das Finanças: 

Diploma Ministerial n.° 30/91: 

Publica o quadro do pessoal do Gabinete de Promoção de 
Emprego. 

Ministério dos Transportes e Comunicações: 
Despacho: 

Extingue a Comissão Instaladora da Empresa Transcarga. 

Ministério da Construção e Águas: 
Despachos: 

Determina a reversão para o Estado da sociedade por quotas 
Sociedade de Pinturas André - S O P I N T A , Limitada, per-
tencente a André Augusto Pinto da Cunha, António de 
Oliveira Castro, Cecília Fernanda Marques da Cunha Franco, 
José Gomes Franco e a Herlander Gonçalves Nunes de 
Castro. 

Determina a reversão para o Estado da sociedade por quotas 
Vidrex, Limitada, pertencente a António Lopes, Elísio Coelho 
Resende, Henrique Rodrigues Serra, Samuel de Jesus Fer-
reira de Carvalho e Virgílio Freire Rogério. 

Determina a reversão para o Estado da Carpintaria A. Pina 
Gouveia, pertencente a A. Pina Gouveia. 

I SÉRIE - Número 15 

Determina a reversão para o Estado da sociedade p o r quotas 
Vidrália, Limitada, pertencente a António Rodrigues Pedro 
e a Alípio da Costa Lopes Graça. 

Determina a reversão para o Estado da sociedade por quotas 
EMEL - Empresa Moçambicana de Edificações, Limitada, 
pertencente a Carlos Alberto de Castilho Martins Penha, 
Hans Einer Thorbjornsen e a Fábrica de Plásticos J. Santos, 
Limitada. 

Determina a reversão para o Estado da sociedade por quotas 
Engenheiros Construtores, Limitada, pertencente a Enge-
nheiros Construtores, Limitada, Carlos Manuel Mendes No-
gueira Mart ins e a Arménio Mart ins Rodrigues. 

Determina a reversão para o Estado da sociedade por quotas 
COR POP, Limitada, pertencente a Humber to de Oliveira 
Serras e a João Nicolau da Silva Perdigão Júnior. 

Determina a reversão para o Estado da sociedade por quotas 
Cristália, Limitada, pertencente a José Estevam de Oliveira, 
José Pereira Lopes, Joaquim Ribeiro, Alvaro dos Santos, 
Tomaz Henriques de Almeida e a Francisco Dias Graça. 

Determina a reversão para o Estado da sociedade por quotas 
M . Bronze, Limitada, pertencente a Manuel Bronze Júnior 
e a António dos Santos Bronze. 

Determina a reversão para o Estado da sociedade por quotas 
CIVACC - Comércio e Indústria de Vidros e Acabamentos 
de Construção Civil, Limitada, pertencente a Kersasp Godre j 
Ginwala, Pinturas Eliseu, Limitada, e a Diana, Limitada 

Determina a reversão pa ra o Estado da sociedade por quotas 
Construtora do Niassa, Limitada, pertencente a Raimundo 
Durão da Silva Magalhães, António Bento Franco e a Joa-
quim Durão Pereira Magalhães. 

Determina a reversão para o Estado da sociedade por quotas 
Centro Comercial de Tintas e Empreitadas, Limitada, pe r -
tencente a SAUL - Sociedade de Administrações Urbanas, 
SARL, Ferragens de Moçambique, Limitada, João da Silva 
Zar ro e a Romão Francisco Marques Clero. 

Determina a reversão para o Estado da empresa António 
Joaquim Lopes - Construtor, pertencente a António Joaquim 
Lopes. 

Secretaria de Estado da Hidráulica Agrícola: 
Despacho: 

Determina a integração da G A R L I n a Tecnomecânica e a 
designação de Gonçalves Augusto António Malissane, res-
ponsável do Sector de Transportes para representar a SEHA. 

PRIMEIRO-MINISTRO 

Diploma n.° 1/91 
de 10 de Abril 

O Decreto n.° 4/81, de 10 de Junho, aprovou as Normas 
de Organização e Direcção do Aparelho Estatal Central 
definindo que os órgãos centrais constituem instrumento 
unitário do poder para a direcção, planificação e controlo 
da acção governamental concebendo para a efectivação 
destes objectivos, o Conselho Coordenador. 
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As experiências colhidas no funcionamento desse órgão, 
mostraram a necessidade da sua adequação à presente fase 
de modo a tornar mais eficientes as acções realizadas. 

Neste contexto, impõe-se o estabelecimento de normas 
de procedimento das actividades do Conselho Coordenador 
interpretando o artigo 15 do referido diploma à luz da 
realidade actual. 

Nestes termos e no uso das competências que me são 
atribuídas pela alínea f) do artigo 154 da Constituição 
determino: 

Artigo 1. O artigo 15 do referido Decreto n.° 4/81, deve 
ser interpretado nos termos do disposto nas instruções em 
anexo que fazem parte integrante do presente diploma. 

Art. 2 - 1. Compete ao Conselho Coordenador analisar 
para além de outras acções, fundamentalmente: 

a) A política sectorial; 
b) O trabalho anual do Ministério em relação aos 

objectivos principais do desenvolvimento a 
longo prazo; 

c) Os problemas cruciais do desenvolvimento estra-
tégico do sector. 

2. De harmonia com o disposto no número anterior o 
Conselho Coordenador deve apresentar recomendações 
e propostas concretas com vista ao cumprimento das atri-
buições cometidas ao sector. 

Art. 3. Na preparação das reuniões devem ser envol-
vidos peritos e especialistas do nível local sob responsa-
bilidade de membros do Conselho Coordenador. 

Art. 4. Com base nas recomendações da reunião do 
Conselho Coordenador deve ser elaborado um programa 
de acções que contenham as propostas apresentadas e que 
defina as formas de sua materialização a ser ulterior-
mente distribuído a todos os membros. 

Publique-se. 

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

Instruções para a implementação das normas de procedimento 
na aplicação do artigo 15 do Decreto n.° 4/81 

I - Sobre o conteúdo de traba!ho 
do Conselho Coordenador 

Em relação aos aspectos fundamentais do conteúdo do 
seu trabalho o Conselho Coordenador tem as seguintes 
tarefas: 

a) A apresentação de conclusões com base nas deli-
berações da Assembleia da República, no Esta-
tuto do Ministério ou respectivo órgão central 
do aparelho do Estado e nas questões de de-
senvolvimento económico e social que vêm sur-
gindo, com o objectivo de contribuir para a 
elaboração e aperfeiçoamento da política secto-
rial; 

b) A análise anual do trabalho do Ministério ou res-
pectivo órgão central do aparelho de Estado 
tomando por base a política sectorial e o im-
pacto da acção conjunta do órgão central e dos 
órgãos locais do aparelho de Estado, com o 
objectivo de apresentar conclusões para o tra-
balho futuro; 

c) A análise de problemas fundamentais que influen-
ciam consideravelmente o desenvolvimento es-
tratégico do sector, com o objectivo de apre-
sentar conclusões para a solução dos mesmos. 

As conclusões e propostas apresentadas pelo Conselho 
Coordenador têm carácter de recomendação. 

II - As reuniões do Conselho Coordenador 

1. As reuniões do Conselho Coordenador devem ser 
preparadas com base em documentos prévios e informa-
ções elaboradas, se possível, por grupos de trabalho, diri-
gidos por membros do Conselho Coordenador. 

Nos grupos de trabalho devem ser envolvidos peritos, 
outros funcionários bem versados na matéria e sempre 
especialistas do nível local. 

2. Na realização da reunião importa estimular o espí-
rito criador e as capacidades dos membros do Conselho 
Coordenador e dos convidados para conseguirem o melhor 
resultado possível na solução das tarefas conforme a 
agenda. 

3. Na sessão final da reunião do Conselho Coordenador 
deve-se apresentar as avaliações, conclusões e propostas 
da reunião assim como uma primeira abordagem de deci-
sões que delas resultem. 

Ill - A aplicação dos resultados das reuniões 
do Conselho Coordenador no trabalho corrente 

do sector 

1. Deve ser elaborada apenas uma breve síntese da 
reunião do Conselho Coordenador que contém concreta e 
concisamente as avaliações, conclusões e propostas. 

2. Com base na síntese da reunião do Conselho Coor-
denador deve ser elaborado um programa de acções com 
decisões concretas que dela resultem. 

3. A síntese e o projecto de programa de acções poderão 
ser apresentados ao Conselho Consultivo para enriquecer o 
Conselho Consultivo e mobilizá-lo a participar activamente 
na realização das decisões. 

4. Os membros do Conselho Coordenador devem receber 
o programa de acções. 

5. Partes do programa de acções que se referem à estru-
turação do aparelho de Estado ou métodos de trabalho 
estatal devem ser comunicados ao Ministério da Adminis-
tração Estatal. 

Despacho 

Havendo necessidade de se designar o Secretário-Geral 
no Ministério da Educação, nos termos do disposto no 
n.° 2 do artigo 1 do Decreto Presidencial n.° 26/89, 
de 15 de Maio, conjugado com o artigo 7 do Decreto 
n.° 37/89, de 27 de Novembro, determino: 

Único. A nomeação de Adelino Jaime da Cruz, para o 
cargo de Secretário-Geral do Ministério da Educação. 

Maputo, 2 de Abril de 1991. - O Primeiro-Ministro, 
Mário Fernandes da Graça Machungo. 

Despacho 

Havendo necessidade de se designar o Secretário-Geral 
no Ministério dos Transportes e Comunicações, nos termos 
do disposto no n.° 2 do artigo 1 do Decreto Presidencial 



n.° 26/89, de 15 de Maio, conjugado com o artigo 7 do 
Decreto n.° 37/89, de 27 de Novembro, determino: 

Único. A nomeação de José Estêvão Muchine, para o 
cargo de Secretário-Geral do Ministério dos, Transportes 
e Comunicações. 

Maputo, 2 de Abril de 1991. - O Primeiro-Ministro, 
Mário Fernandes da Graça Machungo. 

Despacho 

Havendo necessidade de se designar o Secretário-Geral 
no Ministério do Comércio, nos termos do disposto no n.° 2 
do artigo 1 do Decreto Presidencial n.° 26/89, de 15 de 
Maio, conjugado com o artigo 7 do Decreto n.° 37/89, 
de 27 de Novembro, determino: 

Único. A nomeação de Silvestre Sechéne, para o cargo 
de Secretário-Geral do Ministério do Comércio. 

Maputo, 2 de Abril de 1991. - O Primeiro-Ministro, 
Mário Fernandes da Graça Machungo. 

MINISTÉRIO DA INFORMAÇÃO 

Despacho 

Tendo sido extinta a Unidade de Direcção da Indústria 
Gráfica - UDIG, que vinha funcionando junto da Em-
presa Moderna, S.A.R.L., como seu suporte jurídico e 
havendo necessidade de criar em seu lugar uma holding, 
que vai garantir a gestão das participações do Estado nas 
empresas gráficas, nomeio Mário Lampião Sevene, Mare-
chal David Nhavoto, Marcos dos Santos Cuembelo, Pedro 
Maxlhaieie e Farida Ibraimo Cassamo Fumo, para forma-
rem a comissão instaladora da futura empresa, tendo como 
chefe Mário Lampião Sevene e Marechal David Nhavoto 
o executivo. 

No desempenho das suas funções, esta comissão terá 
competências de movimentar os recursos materiais e finan-
ceiros da ex-UDIG, convista a criar a futura empresa 
holding. 

Esta nomeação produz efeitos a partir de 1 de Setem-
bro de 1990. 

Ministério da Informação, em Maputo, 1 de Novembro 
de 1990. - O Ministro da Informação, Teodato Mondim 
da Silva Hunguana. 

MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DAS FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.° 30/91 
de 10 de Abril 

O Regulamento das Carreiras Profissionais do Gabinete 
de Promoção de Emprego, aprovado pelo Diploma Minis-
terial n.° 12/91, de 13 de Fevereiro, ao abrigo do Estatuto 
do Gabinete de Promoção de Emprego, publicado pelo 
Diploma Ministerial n.° 6/88, de 13 de Janeiro, prevê 
no seu artigo 8 a aprovação do seu quadro do pessoal. 

Assim, considerando a aprovação do presente quadro do 
pessoal pela Comissão de Administração Estatal, no uso 
das competências legais que lhe são cometidas, nos ter-
mos do artigo 3 do Decreto n.° 3/85, de 22 de Maio, os 
Ministros do Trabalho e das Finanças determinam: 

Único. É publicado, após a aprovação pela Comissão 
de Administração Estatal, o quadro do pessoal do Gabinete 
de Promoção de Emprego, que faz parte integrante do pre-
sente diploma. 

Maputo, 30 de Abril de 1990. - O Ministro do Traba-
lho, Aguiar Jonassane Reginaldo Real Mazula. - O Mi-
nistro das Finanças, Abdul Magid Osman. 

Quadro de pessoal 

do Gabinete de Promoção de Emprego 

Funçoes N o de 
lugares 

I - Funçôes de direcção e chefia: 

Director-geral 
Director de divisão 
Chefe de! secretaria geral 

1 
2 
1 

II - Categorias profissionais: 
4 

1. Carreira de administração estatal: 

Primeiro-oficial de administração 
Segundo-oficial de administração 
Terceiro-oficial de administração 

1 
1 
1 
1 

2. Carreira técnica: 
4 

Especialista 
Técnico A principal 
Técnico A de 1.a 

Técnico B principal 
Técnico B de 1.a 

Técnico B de 2.a 

Técníco C principal 
Técnico C de 1.a 

Técnico C de 2.a 

Técnico D principal 
Técnico auxiliar . 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
5 

3. Carreira de secretariado: 
23 

Secretário-dactilógrafo 
Dactilógrafo de 1.a 

Escriturário-dactilógrafo 

1 
1 
1 

IIl - Outras ocupações profissionais: 
3 

Condutor de automóveis pesados A 
Condutor de automóveis pesados B 
Telefonista A 

1 
1 
1 
1 

1 
2 

7 

Total ... 41 

Aprovado pela Comissão de Administração Estatal. 

Maputo, 31 de Julho de 1990.- O Ministro da Admi-
nistração Estatal, José Óscar Monteiro. - O Ministro das 
Finanças, Abdul Magid Osman. - O Ministro do Traba-
lho, Aguiar Jonassane Reginaldo Real Mazula. - O Mi-
nistro da Justição, Ussumane Aly Dauto. 



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

Despacho 

Com vista a implementação do projecto de criação de 
uma empresa de transporte de mercadorias com base no 
donativo sueco, denominada TRANSCARGA para o 
transporte de mercadorias de emergência às províncias de 
Tete e Niassa, foi nomeada a comissão instaladora cons-
tituída pelos seguintes elementos: 

Belmiro Sarmento - Presidente. 
José Francisco Coelho. 
Rogério dos Santos Manhiça. 
Morgado Júlio Correia Langa. 

Tendo sido concluídas as tarefas incumbidas à comissão 
acima referida, determino: 

Cínico. É extinta a Comissão Instaladora da Empresa 
Transcarga. 

Ministério dos Transportes e Comunicações, em Maputo, 
12 de Dezembro de 1990. - O Ministro dos Transportes 
e Comunicações, Armando Emílio Guebuza. 

MINISTÉRIO DA CONSTRUÇÃO E AGUAS 

Despacho 

André Augusto Pinto da Cunha, António de Oliveira 
Castro, Cecília Fernanda Marques da Cunha Franco, José 
Gomes Franco e Herlander Gonçalves Nunes de Castro fo-
ram os únicos sócios da sociedade comercial por quotas 
denominada Sociedade de Pinturas André - SOPINTA, 
Limitada. 

A partir de 1977 deixaram de participar na vida daquela 
sociedade. 

Assim, ao abrigo do disposto no 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, na sociedade por quotas Sociedade de 
Pinturas André - SOPINTA, Limitada, pertencente a 
André Augusto Pinto da Cunha, António de Oliveira Cas-
tro, Cecília Fernanda Marques da Cunha Franco, José 
Gomes Franco e a Herlander Gonçalves Nunes de Castro. 

2. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as 
eventuais procurações passadas por qualquer dos sócios 
referidos no n.° 1. 

Ministério da Construção e Aguas, em Maputo, 27 de 
Fevereiro de 1991. - O Ministro da Construção e Aguas, 
João Mário Salomão. 

Despacho 

António Lopes, Elísio Coelho Resende, Henrique Ro-
drigues Serra, Samuel de Jesus Ferreira de Carvalho e 
Virgílio Freire Rogério, foram os únicos sócios da socie-
dade comercial por quotas denominada Vidrex, Limitada. 

A partir de 1978 deixaram de participar na vida daquela 
sociedade 

Assim, ao abrigo do disposto no 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 na sociedade por quotas Vidrex, Limi-
tada, pertencente a António Lopes, Elísio Coelho Resende, 

Henrique Rodrigues Serra, Samuel de Jesus Ferreira de 
Carvalho e a Virgílio Freire Rogério. 

2. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as 
eventuais procurações passadas por qualquer dos sócios 
referidos no n.° 1. 

Ministério da Construção e Aguas, em Maputo, 27 de 
Fevereiro de 1991. - O Ministro da Construção e Águas, 
João Mário Salomão. 

Despacho 

A. Pina Gouveia foi o único proprietário da carpintaria 
denominada A. Pina Gouveia. 

A partir de 1976 deixou de participar na vida daquela 
carpintaria. 

Assim, ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 22 do 
Decreto-Lei n.° 18/77, de 28 de Abril, determino: 

1. A reversão para o Estado da Carpintaria A. Pina 
Gouveia, pertencente a A. Pina Gouveia. 

2. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as even-
tuais procurações passadas pelo proprietário referido no 
n.° 1. 

Ministério da Construção e Águas, em Maputo, 27 de 
Fevereiro de 1991. - O Ministro da Construção e Águas, 
João Mário Salomão. 

Despacho 

António Rodrigues Pedro e Alípio da Costa Lopes Graça 
foram os únicos sócios da sociedade comercial por quotas 
denominada Vidrália, Limitada. 

A partir de 1976 deixaram de participar na vida daquela 
sociedade. 

Assim, ao abrigo do disposto no 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 na sociedade por quotas Vidrália, Limi-
tada, pertencente a António Rodrigues Pedro e a Alípio da 
Costa Lopes Graça. 

2. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as 
eventuais procurações passadas por qualquer dos sócios 
referidos no n.° 1. 

Ministério da Construção e Águas, em Maputo, 27 de 
Fevereiro de 1991. - O Ministro da Construção e Águas, 
João Mário Salomão. 

Despacho 

Carlos Alberto de Castilho Martins Penha, Hans Einer 
Trorbjornsen e Fábrica de Plásticos J. Santos, Limitada, 
foram os únicos sócios da sociedade comercial por quotas 
denominada EMEL - Empresa Moçambicana de Edifica-
ções, Limitada. 

A partir de 1977 deixaram de participar na vida daquela 
sociedade. 

Assim, ao abrigo do disposto no 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, na sociedade por quotas EMEL - Em-
presa Moçambicana de Edificações, Limitada, pertencente 
a Carlos Alberto de Castilho Martins Penha, Hans Einer 
Thorbjornsen e a Fábrica de Plásticos J. Santos, Limitada. 



2. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as 
eventuais procurações passadas por qualquer dos sócios 
referidos no n.° 1. 

Ministério da Construção e Águas, em Maputo, 27 de 
Fevereiro de 1991. - O Ministro da Construção e Águas, 
João Mário Salomão. 

Despacho 

Engenheiros Construtores, Limitada, Carlos Manuel Men-
des Nogueira Martins e Arménio Martins Rodrigues, foram 
os únicos sócios da sociedade comercial por quotas deno-
minada Engenheiros Construtores, Limitada. A partir de 1977 deixaram de participar na vida daquela 
sociedade. 

Assim, ao abrigo do disposto no 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, na sociedade por quotas Engenheiros 
Construtores, Limitada, pertencente a Engenheiros Cons-
trutores, Limitada, Carlos Manuel Mendes Nogueira Mar-

t i n s e a Arménio Martins Rodrigues. 
2. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as 

eventuais procurações passadas por qualquer dos. sócios 
referidos no n.° 1. 

Ministério da Construção e Águas, em Maputo, 27 de 
Fevereiro de 1991. - O Ministro da Construção e Águas, 
João Mário Salomão. 

Despacho 

Humberto de Oliveira Serras e João Nicolau da Silva 
Perdigão Júnior, foram os únicos sócios da sociedade co-
mercial por quotas denominada COR POP, Limitada. 

A partir de 1976 deixaram de participar na vida daquela 
sociedade. 

Assim, ao abrigo do disposto no 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, na sociedade por quotas COR POP, 
Limitada, pertencente a Humberto de Oliveira Serras e 

João Nicolau da Silva Perdigão Júnior. 
2. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as 

eventuais procurações passadas por qualquer dos sócios 
referidos no n.° 1. 

Ministério da Construção e Águas, em Maputo, 27 de 
Fevereiro de 1991. - O Ministro da Construção e Águas, 
João Mário Salomão. 

Despacho 

José Estevam de Oliveira, José Pereira Lopes, Joaquim 
Ribeiro, Álvaro dos Santos, Tomaz Henriques de Almeida 
e Francisco Dias Graça, foram os únicos sócios da socie-
dade comercial por quotas denominada CRISTÁLIA, Li-
mitada. 

A partir de 1976 deixaram de participar na vida daquela 
sociedade. 

Assim, ao abrigo do disposto no 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, na sociedade por quotas Cristália, Limi-
tada, pertencente a José Estevam de Oliveira, José Pereira 

Lopes, Joaquim Ribeiro, Álvaro dos Santos, Tomaz Hen-
riques de Almeida e a Francisco Dias Graça. 

2. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as 
eventuais procurações passadas por qualquer dos sócios 
referidos no n.° 1. 

Ministério da Construção e Águas, em Maputo, 27 de 
Fevereiro de 1991. - O Ministro da Construção e Águas, 
João Mário Salomão. 

Despacho 

Manuel Bronze Júnior e António dos Santos Bronze, 
foram os únicos sócios da sociedade comercial por quotas 
denominada M. Bronze, Limitada. 

A partir de 1978 deixaram de participar na vida daquela 
sociedade. 

Assim, ao abrigo do disposto no 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, na sociedade por quotas M. Bronze, 
Limitada, pertencente a Manuel Bronze Júnior e a António 
dos Santos Bronze. 

2. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as 
eventuais procurações passadas por qualquer dos sócios 
referidos no n.° 1. 

Ministério da Construção e Águas, em Maputo, 27 de 
Fevereiro de 1991. - O Ministro da Construção e Águas, 
João Mário Salomão. 

D e s p a c h o 

Kersasp Godrej Ginwala, Pinturas Eliseu, Limitada, e 
Diana. Limitada, foram os únicos sócios da sociedade 
comercial por quotas denominada CIVACC - Comércio 
e Indústria de Vidros e Acabamentos de Construção Civil, 
Limitada. 

A partir de 1977 deixaram de participar na vida daquela 
sociedade. 

Assim, ao abrigo do disposto no 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, na sociedade por quotas CIVACC - Comércio e Indústria de Vidros e Acabamentos de Cons-
trução Civil, Limitada, pertencente a Kersasp Godrej 
Ginwala, Pinturas Eliseu, Limitada, e a Diana, Limitada. 

2. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as 
eventuais procurações passadas por qualquer dos sócios 
referidos no n.° 1. 

Ministério da Construção e Águas, em Maputo, 27 de 
Fevereiro de 1991. - O Ministro da Construção e Águas, 
João Mário Salomão. 

Despacho 

Raimundo Durão da Silva Magalhães, António Bento 
Franco e Joaquim Durão Pereira Magalhães, foram os 
únicos sócios na sociedade comercial por quotas denomi-
nada Construtora do Niassa, Limitada. 

A partir de 1978 deixaram de participar na vida daquela 
sociedade. 

Assim, ao abrigo do disposto no 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, na sociedade por quotas Construtora 



do Niassa, Limitada, pertencente a Raimundo Durão da 
Silva Magalhães, António Bento Franco e a Joaquim Durão 
Pereira Magalhães. 

2. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as 
eventuais procurações passadas por qualquer dos sócios 
referidos no n.o 1. 

Ministério da Construção e Aguas, em Maputo, 27 de 
Fevereiro de 1991. - O Ministro da Construção e Aguas, 
João Mário Salomão. 

Despacho 

SAUL - Sociedade de Administrações Urbanas SARL, 
Ferragens de Moçambique, Limitada, João da Silva Zarro 
e Romão Francisco Marques Clero, foram os únicos sócios 
da sociedade comercial por quotas denominada Centro 
Comercial de Tintas e Empreitadas, Limitada. 

A partir de 1977 deixaram de participar na vida daquela 
sociedade. 

Assim, ao abrigo do disposto no 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, na sociedade por quotas Centro Comer-
cial de Tintas e Empreitadas, Limitada, pertencente a 
SAUL - Sociedade de Administrações Urbanas, SARL, 
Ferragens de Moçambique, Limitada, João da Silva Zarro 
e a Romão Francisco Marques Clero. 

2 São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as 
eventuais procurações passadas por qualquer dos sócios 
referidos no n.° 1. 

Ministério da Construção e Aguas, em Maputo, 27 de 
Fevereiro de 1991. - O Ministro da Construção e Aguas, 
João Mário Salomão. 

Despacho 

António Joaquim Lopes, foi p único proprietário da 
empresa denominada António Joaquim Lopes - Constru-
tor, com sede em Chimoio. 

A partir de 1977 deixou de participar na vida daquela 
empresa. 

Assim, ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 22 do 
Decreto-Lei n.° 18/77, de 28 de Abril, determino: 

1. A reversão para o Estado da empresa António Joa-
quim Lopes - Construtor, pertencente a António Joaquim 
Lopes. 

2. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as even-
tuais procurações passadas pelo proprietário referido no 
n.° 1. 

Ministério da Construção e Aguas, em Maputo, 6 de 
Março de 1991. - O Ministro da Construção e Águas, 
João Mário Salomão. 

SECRETARIA DE ESTADO DE HIDRÁULICA AGRÍCOLA 

Despacho 

A GARLI, estabelecimento oficinal sito na Av. Filipe 
Samuel Magaia, n.° 1141/19, está virada a assistência 
técnica de viaturas e outros equipamentos de Hidráulica 
Agrícola pertencentes a SEHA e instituições dela depen-
dentes. 

No seu funcionamento a GARLI tem enfrentado pro-
blemas de diversa ordem decorrentes de dificuldades na 
sua gestão e capacidade operacional. Importa, no entanto, 
assegurar a melhoria progressiva nos serviços por ela 
prestados alargando a sua carteira de clientes o funções. 

Tudo visto e ponderado, determino: 

1. Dada a afinidade do objecto das actividades, a GARLI 
é integrada na Tecnomecânica. 

2. A integração compreendo a transferência da titulari-
dade e dos poderes de gestão dela decorrentes para a 
Tecnomecânica. 

3. A transferência deverá ser precedida de inventário 
de todo o equipamento fixo e circulante existente no esta-
belecimento. 

4. Para tanto, designo Gonçalves Augusto António Ma-
lissane, responsável do Sector de Transportes para repre-
sentar a SEHA. 

Secretaria de Estado de Hidráulica Agrícola, em Maputo, 
31 de Janeiro de 1991. - O Secretário de Estado, Rui 
Gonzalez. 


