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BOLETIM DA REPUBLICA 
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE 

A V I S O 

A matéria a publicar no «Boletim da República» deve 
ser remetida em cópia devidamente autenticada, uma 
por cada assunto, donde conste, além das indicações 
necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, 
assinado e autenticado: Para publicação no «Boletim 
ia República». 

Ministério do Comércio: 
Despacho: 

S U M A R I O 

Ministérios do Trabalho e das Finanças 
Diploma Ministerial n.° 48/91: 

Aprova o Regulamento das Carreiras Profissionais da Procu-
radoria-Geral da República. 

Ministério da Informação: 
Despachos: 

Determina a intervenção do Estado e a reversão para o mesmo 
do Cinema Scala. 

Determina a intervenção do Estado e a reversão para o mesmo 
da empresa N O V O C I N E - Nova Organização de Cinemas, 
SARL. 

Determina a intervenção do Estado e a reversão para o mesmo 
da empresa F. Dicca. Limitada, pertencente a F Dicca. Limi-
tada; Fundação Dicca-Fekete; Manuel João Correia; 
Dr . Zlatko Azinovic; Alvaro Augusto de Sousa; Augusto Basí-
lio de Olive ra e Savo Kadic, nos valores de 22 125 000,00 MT; 
22 125 000,00 M T ; 6 000 000,00 M T ; 6 000 000,00 M T ; 
1 500 000,00 MT; 1500 000,00 MT e 750 000,00 MT, respec-
tivamente. 

Determina a intervenção do Estado e a reversão tiara o mesmo 
da Sociedade de Construções Montalto, Limitada, sita na 
c dade de Chimoio, província de Manica, pertencente a 
Engenheiro Jaime Eurico Pereira Guedes; António Carmo 
de Sousa Magalhães; J. Guedes, Limitada; Coronel Celso 
Mendes de Magalhães; André M. Babiolakis e) Sociedade 
Moçambicana de Distribuição Cinemáfrica, Limitada - SOMOCINE, nos valoras de 1 700 000 00 MT, 600 000 00 MT; 

500 000,00 MT; 400 000,00 MT; 400 000,00 M T e 400 000,00 M T , 
respectivamente. 

Determina a intervenção do Estado e a reversão para o mesmo 
do Cinema P r e c i s a , sito em Gondola, província de Manica. 

Ministério da Indústria e Energia: 
Despacho: 

Determina a cessação de funções de Luís Santiago Alvarado 
Cardenas como director-geral da empresa Indústria de Elec-
trodomésticos, E. E. - INDEL, E .E . , e a nomeação de 
Manuel Camela Rafael para o cargo de direçtor-geral da 
mesma empresa. 

Determina a reversão para o Estado, das participações sociais 
dé Jorge de Abreu, Mário de Abreu, Alvaro de Abreu, 
Vasco de Abreu e Adão da Conce ção Castro, nos valo-
res de 1 050 000,00 MT, 1 050 000,00 MT, 525 000,00 MT, 
525 000,00 M T e 350 000,00 MT, respectivamente, na f irma 
Sociedade de Hotéis de Moçambique, Limitada 

'Ministério da Agricultura: 
Despacho: 

Designa o Doutor César Salvador Xlhone, médico veteriná-
rio B para, em comissão de serviço, exercer as funções de 
Director Nacional de Pecuária. 

Nota. - Foram publicados 2.o e 1.o suplementos aos Bole-
tins da República, 1.o série, n.os 14 e 15, datados de 
3 e 10 de Abril últ imo, inserindo o seguinte: 

Conselho de Ministros: 
Decreto n.o 3/91: 

Fixa novas taxas de potência de energia eléctrica. 

Decreto n.* 4/91: 

Aprova o estatuto orgânico do Insti tuto Nacional do Livro 
e do Disco - INLD e revoga a Portaria n.° 119/75, de 
22 de Novembro. 

Decreto n.° 5/91: 

Concernente à alteração do artigo 5 do Decreto n.° 17/88, 
de 27 de Dezembro. 

Resolução n.° 2/91: 

Ratifica o Acordo de Empréstimo celebrado entre o Governo 
da República de Moçambique e o Fundo Africano de De-
senvolvimento, em Maputo, no dia 27 de Novembro de 
1990, no montante de catorze milhões oitocentos e setenta 
mil unidades de conta do Fundo para financiamento do 
Projecto de Reabilitação da Pecuária do Sector Familiar. 

Presidência da República: 

Decreto Presidencial n.° 23/91: 

Nomeia Pedro Gaivão Odallah para o cargo de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário da República de Moçam-
bique junto da República do Quénia . 

MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DAS FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.° 48/91 
d» 5 de Junho 

Aprovado o Diploma Orgânico da Procuradoria-Geral 
da República em conformidade com o estabelecido no n.° 3 
do artigo 2 do Estatuto do Ministério da Justiça posto em 
vigor por força do Diploma Ministerial n.° 42/85, de 18 



de Setembro, torna-se agora necessário regulamentar a defi-
nição da progressão nas várias ocupações profissionais 
existentes, a qual poderá ser feita com base nas habilita-
ções literárias, formação, aptidão técnico profissional e 
anos de trabalho. 

Nestes termos, é aprovado o Regulamento das Carreiras 
Profissionais da Procuradoria-Geral da República que faz 
parte integrante do presente diploma. 

Maputo, 1 de Abril de 1991. - O Ministro do Tra-
balho, Teodato Mondim da Silva Hunguana. - O Ministro 
das Finanças, Abdul Magid Osman. 

Regulamento das Carreiras Profissionais 
da Procuradoria-Geral da República 

C A P I T U L O I 

Âmbito de aplicação 

ARTIgO 1 

1. O presente Regulamento aplica-se aos funcionários 
do Aparelho Central e dos Órgãos Locais da Procuradoria-
-Geral da República. 

2. Constituem Aparelho Central e Órgãos Locais da 
Procuradoria Geral da República, designadamente: 

a) Os Departamentos e a Secretaria da Procuradoria-
-Geral da República; 

b) Às Procuradorias Provinciais e Distri tais da Re-
pública. 

ARTIGO 2 

As ocupações profissionais especificas e comuns que 
integram o quadro de pessoal da Procuradoria-Geral da 
República são as da nomenclatura constante do Anexo I. 

ARTIGO 3 

1. Os funcionários da Procuradoria-Geral da República 
distribuem-se pelas funções de direcção e chefia e pelas 
seguintes carreiras: 

a) Carreira de Oficiais de Justiça; 
b) Carreira de Administração Estatal; 
c) Carreira de Secretariado; 
d) Outras ocupações comuns. 

2. A carreira de oficiais de justiça é a seguinte: 

a) Secretário judicial; 
b) Escrivão de direito provincial de 1.a classe; 

c) Escrivão de direito provincial de 2.a classe; 
d) A j u d a n t e d e e s c r i v ã o d e d i r e i t o p r o v i n c i a l d e 

1.a classe; 
e) Escrivão de direito distrital de 1.a classe; 
f) Ajudante de escrivão de direito distrital de 

1.a classe; 
g) Oficial de diligências provincial de 1.a classe; 
h) Oficial de diligências distrital de 1.a classe. 

3. A carreira de administração estatal é a seguinte: 

a) Técnico de administração de 1.a classe; 
b) Técnico de administração de 2.a classe; 
c) Primeiro-oficial de administração; 

d) Segundo-oficial de administração; 
e) Terceiro-oficial de administração; 

f) Aspirante. 

4. A carreira de secretariado é a seguinte: 

a) Secretário de direcção de 1.a classe; 
ti) Secretário de direcção de 2.a classe; 
c) Secretário-dactilógrafo; 
d) Dactilógrafo de 1.a classe; 
e) Dactilógrafo de 2.a classe; 

f) Dactilógrafo de 3.a classe; 
g) Escri turário-dacti lógrafo. 

5. As ocupações comuns são integradas por: 

a) Documentalista D principal; 
b) Arquivista D principal; 
c) Arquivista D de 1.a classe; 
d) Preparador controlador D de 1.a classe; 
e) Transcritor-intérprete C principal; 

f) Tradutor-intérprete D de 2.a classe; 
g) Tradutor-intérprete auxiliar de 3.a classe; 
h) Recepcionista; 
i) Telefonista de 1.a classe; 
j) Condutor de veículos ligeiros de 1.a classe; 

l) Condutor de veículos ligeiros de 2.a classe; 
m) Contínuo; 
n) Servente de 1.a classe; 
o) Servente de 2.a classe; 
p) Jardineiro de 1.a classe. 

ARTIGO 4 

1. Os quadros de pessoal da Procuradoria-Geral da 
República são aprovados e alterados pelo Procurador-Geral 
da República e pelos Ministros das Finanças e da Admi-
nistração Estatal e estabelecem o número de lugares a se-
rem dotados em cada uma das ocupações e categorias 
profissionais, incluindo os cargos de direcção e chefia, 
correspondendo cada um desses lugares a um posto de 
trabalho. 

2. Os quadros de pessoal previstos no número anterior 
poderão ser revistos anualmente, observando-se sempre 
os limites do fundo de salários fixados no Orçamento 
Geral do Estado para o respectivo ano. 

C A P Í T U L O II 

Carreiras profissionais 

ARTIGO 5 

O ingresso nas carreiras profissionais da Procuradoria-
-Geral da República referidas no n.° 1 do artigo 3 do 
presente Regulamento faz-se-

a) Pelas categorias de oficial de diligências distrital 
d e 1.a c l a s s e , d e a s p i r a n t e o u d e e s c r i t u r á r i o -

-dactilógrafo, nas carreiras de oficial de justiça, 
de administração estatal ou de secretariado, 
respectivamente; 

ti) Pelas categorias definidas pela lei geral nos res-
tantes casos. 

ARTIGO 6 

Podem progredir da categoria de ingresso para categoria 
superior, bem como de uma categoria para outra na mesma 
ocupação profissional apenas os funcionários que reúnam 
a totalidade dos requisitos para o provimento. 



C A P Í T U L O I I I 

Funções de direcção e chefia 

ARTIGO 7 

São funções de direcção e chefia na Procuradoria-Geral 
da República as seguintes: 

a) Secretário-Geral; 
b) Chefe de Departamento; 
c) Secretário judiciai; 
d) Chefe de Secção. 

C A P Í T U L O I V 

Salários 

ARTIGO 8 

Com ressalva do disposto nos artigos seguintes, os salá-
rios a praticar relativamente aos funcionários da Procura-
doria-Geral da República são os resultantes da aplicação 
das correspondentes tarifas, segundo a tabela de venci-
mentos vigente no aparelho do Estado. 

ARTIGO 9 

Tratando-se de cargos de direcção ou de chefia e re-
caindo a designação em funcionário de quadro aprovado, 
o salário efectivo a praticar não poderá ser inferior ao 
que, nos termos deste Regulamento, conjugado com a 
aplicação da correspondente tabela de tarifas, caberia no 
exercício das funções da respectiva categoria, com acrés-
cimo de 10 por cento. 

ARTIGO 10 

1. Quando, no caso de funcionário com direito a bónus 
de antiguidade, se verifique a designação para novo cargo 
de trabalho e distinta ocupação profissional, a remunera-
ção total a ser-lhe abonada não poderá, em caso algum, 
ser inferior à que lhe corresponderia se permanecesse no 
exercício das suas anteriores funções. 

2 Verificando-se tal designação para os cargos de direc-
ção e chefia ou de substituição observar-se-á ainda que: 

a) Continuará a contar o tempo de serviço prestado 
neste último posto de trabalho como tempo de 
serviço na respectiva categoria profissional; 

b) Findo o período de substituição e regressando o 
funcionário ao exercício das funções inerentes 
à sua categoria profissional, será reestabelecido 
o direito ao abono integral de antiguidade que 
se mostrar devido. 

C A P I T U L O V 

Disposições transitórias 

ARTIGO 11 

1. As categorias profissionais constantes do Anexo I são 
atribuídas aos actuais funcionários da Procuradoria-Geral 
da República, procedende-se igualmente aos reajustamentos 
correspondentes às designações e respectivos salários de 
acordo com as suas aptidões técnico-profissionais e demais 
requisitos inerentes a cada tipo de funções. 

2. A integração de funcionários nos termos do disposto 
no número anterior não poderá, em caso algum, significar 
a redução dos salários que estes vinham percebendo ha 
anterior categoria profissional. 

3. Para efeitos do disposto neste artigo, o Procurador-
-Geral da República estabelecerá, por despacho, a lista 

de equivalências a observar relativamente às actuais cate-
gorias profissionais. 

ARTIGO 12 

1. A integração dos actuais funcionários de nomeação 
definitiva far-se-á nas categorias que lhes correspondam, 
de acordo com a lista de equivalências que se refere o 
artigo anterior. 

2. Passam ainda a ser de nomeação definitiva, os funcio-
nários que, embora de nomeação provisória ou interina, 
ou assalariados, vinham exercendo há mais de cinco anos 
e com boas informações de serviço, funções de categoria 
profissional equivalentes à da lista de equivalências. 

3. A integração dos restantes funcionários que vinham 
exercendo as funções inerentes às categorias profissionais 
a que se refere o número anterior, far-se-á em regime de 
nomeação provisória desde que, sendo interinos ou assa-
lariados, reúnam boas informações de serviço. 

4. Os casos em que não existam boas informações de 
serviço serão objecto de ponderação casuística, permane-
cendo os interessados no exercício das respectivas funções 
como trabalhadores de nomeação interina ou eventual, 
enquanto decorre a apreciação das respectivas situações. 

ARTIGO 13 

Para os casos dos funcionários da Procuradoria-Geral 
da República que, à data da entrada em vigor das carreiras 
profissionais previstas neste Regulamento, se encontrem 
em regime de actividade fora do quadro ou de inactivi-
dade, a respectiva integração nas categorias profissionais 
correspondentes far-se-a apenas no momento em que ve-
nham a retomar a actividade nos quadros ou a requeri-
mento do interessado para efeitos de admissão a concurso 
ao qual não esteja impedido de apresentar-se como can-
didato. 

ARTIGO 14 

A atribuição das novas categorias profissionais e reajus-
tamentos referidos no presente Regulamento efectuar-se-á 
independentemente de quaisquer formalidades devendo, 
contudo, ser as respectivas listas nominais anotadas pelo 
Tribunal Administrativo, cujos efeitos, quanto às novas 
remunerações, se produzem a partir da data da sua publi-
cação no Boletim da República. 

ARTIGO 15 

1. O funcionário que se sinta lesado na sequência da 
aplicação das regras de integração previstas neste Regu-
lamento poderá apresentar a competente reclamação em 
exposição dirigida ao Procurador-Geral da República. 

2. O prazo para apresentação da reclamação referida 
no número anterior é de dez dias contados a partir da data 
da publicação das listas mencionadas no artigo precedente. 

ARTIGO 16 

Quando da aplicação do disposto neste capítulo se cons-
tate manifesto desajustamento entre a categoria profissio-
nal anteriormente atribuída e o conteúdo efectivo do 
trabalho desenvolvido pelo funcionário, compete ao Procu-
rador-Geral da República, excepcionalmente, ponderada 
a respectiva situação e os requisitos de habilitações lite-
rárias, qualificações técnico-profissionais e outros exigidos 
pelo qualificador da correspondente ocupação profissional, 
determinar a designação para categoria profissional que 
melhor se lhe ajuste. 
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ARTIGO 17 

São parte integrante deste Regulamento os Anexos I e II 
que correspondem, respectivamente, à nomenclatura e ao 
qualificador das ocupações específicas e comuns. 

ARTIGO 18 

As dúvidas que surjam na aplicação do presente Regu-
lamento serão resolvidas por despacho do Procurador-Geral 
da República. 

ARTIGO 19 

O presente Regulamento entra imediatamente em vigor 
e produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1990. 

ANEXO I 

Nomenclatura das ocupações profissionais 
da Procuradoria-Geral da República 

A - Funções d e d i recção e chef ia 

A.1. Secretário-Geral. 
A.2. Chefe de Departamento. 
A.3. Secretário judicial. 
A.4. Chefe de Secção. 

B - Lugares de conf iança 

B.1. Secretário particular. 

C - Carre i ra de of ic ia is d e jus t iça 

C 1 Secretário judicial. 
C.2. Escrivão de direito provincial de 1.a classe. 
C.3. Escrivão de direito provincial de 2.a classe. 
C.4. Ajudante de escrivão de direito provincial de 

1.a classe. 
C 5. Escrivão do direito distrital de 1a classe. 
C.6. Ajudante de escrivão de direito distrital de 1.a classe. 
C.7. Oficial de diligências provincial de 1.a classe. 
C.8. Oficial de diligências distrital de 1.a classe. 

D - Carre i ra de admin i s t ração es ta ta l 

D.1. Técnico de administração de 1.a classe. 
D.2. Técnico de administração de 2.a classe. 
D.3. Primeiro-oficial de administração. 

D.4. Segundo-oficial de adminis t ração 
D.5. Terceiro-oficial de administração. 
D.6. Aspirante. 

E - Carre i ra d e s ec re t á r i ado 

E.1. Secretário de direcção de 1* classe. 
E.2. Secretário de direcção de 2.a classe. 
E.3. Secretário-dactilógrafo. 

E .4. Dactilógrafo de 1 a classe. 
E- 5 Dactilógrafo de 2.a classe. 

E.6. Dactilógrafo de 3.a classe. 
E.7. Escriturário-dactilógrafo. 

F - O c u p a ç õ e s prof i s s iona is c o m u n s 

F. 1. Documentalista D principal. 
F. 2. Arquivista D principal. 
F. Arquivista D de 1.a classe. 
F. 4. Preparador controlador D de 1.a classe. 
F. 5. Transcritor-intérprete C principal. 

F. 6. Tradutor-intérprete D de 2.a classe. 
F.7. Tradutor-intérprete auxiliar de 3.a classe. 

F. 8. Recepcionista. 
F. 9. Telefonista de 1.a classe. 
F.10. Condutor de veículos ligeiros de 1.a classe. 
F.11. Condutor de veículos ligeiros de 2.a classe. 
F.12. Contínuo. 
F.13. Servente de 1.a classe. 
F.14. Servente de 2.a classe. 
F.15. Jardineiro de 1.a classe. 

ANEXO II 

Qualificador das ocupações profissionais específicas 
e comuns da Procuradoria-Geral da República 

A - Funções d e d i recção e chef ia 

A.1. Secretário-Geral 

Conteúdo de trabalho: 

a) Exerce a actividade de direcção, organização, plani-
ficação, coordenação e controle da Secretaria 
da Procuradoria-Geral de acordo com as com-
petências que lhe são delegadas pelo Procura-
dor-Geral da República; 

b) Responde pela organização, eficácia e disciplina, 
formação e capacitação dos funcionários da 
Procuradoria-Geral da República; 

c) Corresponde com outras Repartições Públicas e 
entidades sobre assuntos da sua competência; 

d) Submete a despacho superior os assuntos da sua 
área de actividade; 

e) Prepara e secretaria as sessões do Conselho Téc-
nico e assiste às reuniões do Procurador-Geral 
da República, vice-procurador-geral da repú-
blica e dos procuradores-gerais-adjuntos da re-
pública; 

f ) Zela pela conservação e manutenção do patrimó-
nio do Estado afecto a Procuradoria-Geral da 
República; 

g) Abre a correspondência oficial e redige aquela de 
que os seus superiores hierárquicos o encarre-
guem; 

h) Apresenta aos seus superiores hierárquicos as 
questões que estes hajam de resolver e o expe-
diente pendente para ter o devido destino, 
prestando-lhes todos os esclarecimentos neces-
sários para o seu regular andamento; 

i) Faz o índice dos assuntos importantes cujos ter-
mos tenham corrido na Procuradoria-Geral da 
República; 

j) Assina cartões de identificação profissional dos 
funcionários da Procuradoria-Geral da Repú-
blica; 

l) Assina guias de marcha dos funcionários da Pro-
curadoria-Geral da República; 

m) Desempenha as demais funções conferidas por lei 
ou aquelas que resultem de delegação de com-
petências ou de determinação superior. 

Requisitos de qualificação: 

- O lugar de Secretário-Geral da Procuradoria-Geral 
da República é provido por um Magistrado Pro-
vincial livremente escolhido pelo Procurador-
-Geral da República. 
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- Ou por funcionário experiente e de reconhecida 
competência de entre aqueles que exercem os 
cargos de direcção e chefia com pelo menos, 
três anos de serviço e com boas informações. 

A.1. Chefe de departamento. 
A.2. Chefe de secção. 

- O conteúdo de trabalho e os requisitos de quali-
ficação são os constantes do qualificador anexo 
ao Estatuto Geral dos Funcionários do Estado. 

B - Lugares de confiança 

B.1. Secretário particular 

Nos termos do artigo 20 do Estatuto Geral dos Funcio-
nários do Estado. 

C - Carreira de oficiais de justiça 

C.1. Secretário judicial 

Conteúdo de trabalho: 

a) Efectua o manuseamento dos processos e o registo 
dos requerimentos dirigidos à Procuradoria-Ge-
ral da República e bem assim dos despachos 
proferidos pelo procurador-geral e vice-procu-
dor-geral da República; 

b) Procede à distribuição de processos e papéis pelos 
departamentos especializados da Procuradoria-
-Geral da República; 

c) Regista e controla o movimento processual; 
d) Apresenta os processos prontos para notificação 

e outros actos; 
e) Regista e colige as alegações e pareceres dos repre-

sentantes do Ministério Público no Tribunal 
Supremo; 

f) Passa e conta certidões relativas a processos pen-
dentes; 

g) Orienta a colheita e tratamento de dados estatís-
ticos relativos a processos e zela pelo preenchi-
mento e arquivamento dos respectivos verbetes; 

h) Organiza o arquivo do sector e respectivos índices; 
i) Participa na formação e capacitação dos oficiais 

de justiça do Ministério Público; 
j) Desempenha quaisquer outras funções conferidas 

por lei ou por determinação superior. 

Requisitos de qualificação: 

- O lugar de secretário judicial é provido mediante 
aprovação em concurso documental, por escri-
vães de direito provinciais de 1.a, com pelo 
menos, três anos de serviço efectivo na classe 
e classificação de serviço não inferior a Muito 
Bom; 

- Possuir como habilitações literárias a 11.a classe 
ou equivalente. 

C.2. Escrivão de direito provincial de 1.a classe 

Conteúdo de trabalho: 

a) Chefia uma secretaria da Procuradoria Provincial 
da República, respondendo pela sua organiza-
ção, eficácia e disciplina; 

b) Efectua o controlo e a fiscalização do movimento 
processual; 

c) Procede, sob orientação do procurador provincial 
da república, à distribuição dos processos e 

papéis que dão entrada na Procuradoria Provin-
cial da República; 

d) Assegura o registo e tramitação normal de todos 
os processos, requerimentos e demais papéis 
dirigidos à Procuradoria Provincial da Repú-
blica; 

e) Garante que os processos sejam apresentados na 
devida altura prontos para notificação ou outras 
diligências; 

f ) Controla o registo e cumprimento das cartas pre-
catórias e rogatórias e dos mandados; 

g) Controla e fiscaliza o cumprimento dos despachos 
proferidos pelo procurador provincial da repú-
blica e por outros Magistrados do Ministério 
Público do mesmo escalão; 

h) Orienta a colheita e tratamento de dados estatís-
ticos relativos a processos a nível provincial, 
bem como garantir o preenchimento dos res-
pectivos verbetes e sua remessa à Procuradoria-
-Geral da República; 

i) Garante o registo, em livro próprio, das directivas, 
circulares e ordens de serviço de execução per-
manente; 

j) Guarda o selo branco e zela pelo uso correcto dos 
carimbos, chancelas e demais instrumentos le-
gítimos da Procuradoria Provincial da Repú-
blica; 

/) Guarda os objectos respeitantes a processos, en-
quanto não lhes for dado o destino legal; 

m) Controla a execução orçamental da Procuradoria 
Provincial da República, fiscaliza o processa-
mento das despesas respeitantes às Procuradorias 
Distritais da República e garante a organização 
dos processos de contas dos fundos disponibili-
zados pelo Cofre Geral dos Tribunais; 

ri) Garante o processamento de folhas de vencimentos 
e emolumentos devidos a Magistrados e Oficiais 
de Justiça ou a outros funcionários da Procu-
radoria Provincial da República; 

o) Controla o registo e tramitação de processos dis-
ciplinares e zela pelo cumprimento das. respec-
tivas decisões; 

p) Participa na formação e capacitação dos oficiais 
de justiça e de outros funcionários da Procu-
radoria Provincial da República; 

q) Desempenha quaisquer outras funções que lhe se-
jam conferidas por lei ou por determinação su-
perior. 

Requisitos de qualificação: 

- O acesso ao cargo de escrivão de direito provin-
cial de 1.a faz-se por promoção, mediante apro-
vação em concurso documental aberto a escri-
vães de direito provinciais de 2.a com pelo 
menos, três anos de serviço efectivo na categoria 
e classificação de serviço não inferior à de Bom. 

- Deve possuir conhecimentos profundos da técnica 
processual e da legislação geral em vigor nas 
áreas da sua competência. 

C.3. Escrivão de direito provincial de 2.a classe 

Conteúdo de trabalho: 

Ao escrivão de direito provincial de 2 a compete a chefia 
das secretaria de uma das procuradorias provinciais da 
república indicadas na alínea c) do quadro de pessoal da 
Procuradoria-Geral da República e realiza, com as neces-



sárias adaptações, as funções atribuídas ao escrivão de 
direito provincial de 1.a, bem como as que lhe venham 
a ser cometidas por lei. 

Requisitos da qualificação: 

- O acesso ao cargo de escrivão de direito provincial 
de 2.a faz-se por promoção, mediante aprovação 
em concurso de provas práticas aberto a aju-
dantes de escrivão de direito provincial com 
pelo menos, três anos de serviço efectivo na 
classe e boas informações de serviço. 

C.4. Ajudante de escrivão de direito provincial de 1.a classe 

Conteúdo de trabalho: 

Compete-lhe coadjuvar o escrivão de direito provincial 
nas suas funções, de acordo com a distribuição de serviço 
que tiver sido feita, e substituí-lo nas suas ausências ou 
impedimentos. 

Requisitos de qualificação: 

- Os lugares de ajudantes de escrivão de direito 
provincial serão providos mediante aprovação 
em concurso documental aberto aos escrivães 
de direito distritais e aos oficiais de diligências 
provinciais com pelo menos, três anos de serviço 
efectivo na classe e classificação de serviço não 
inferior a de Bom 

C.5 Escrivão de direito distrital de 1.a classe 

Conteúdo da trabalho. 

a) Chefia uma secretaria da Procuradoria Distrital da 
República; 

b) Movimenta os processos com a colaboração de 
outros funcionários e efectua o respectivo re-

gisto; 
c) Executa as demais tarefas atribuídas ao escrivão 

da direito provincial de 2.a a nível de compe-
tências da Procuradoria Distrital da República. 

Requisitos de qualificação: 

- Os lugares de escrivão de direito distrital são pro 
vidos mediante aprovação em concurso docu-
mental, por ajudantes de escrivão de direito 
distrital com pelo menos, três anos de serviço 
efectivo na categoria e classificação de serviço 
não inferior à de Bom 

C.6. Ajudante de escrivão de direito distrital de 1.a classe 

Conteúdo da trabalho 

Compete-lhe coadjuvar o escrivão de direito distrital 
nas suas funções, de acordo com a distribuição de serviço 
que tiver sido feita, e substituí-lo nas suas ausências ou 
impedimentos. 

Requisitos da qualificação. 

- Os lugares de ajudante de escrivão de direito dis 
trital são providos mediante aprovação cm con-
curso de provas práticas aberto a oficiais de 
diligências distritais com pelo menos, três anos 
de serviço efectivo na classe e' informação de 
serviço não inferior à de Bom 

- Possuir noções básicas de. 
- Técnica processual; 
- Legislação aplicável às procuradorias da re-

pública. 

C.7. Oficial de diligências provincial de 1.a classe 

Conteúdo de trabalho: 

a) Efectua serviço externo da procuradoria; 

b) Presta assistência às audiências instrutórias e a 
outras diligências em que intervenham Magis-
trados do Ministério Público; 

a) Prepara a expedição de correspondência e faz o 
seu registo; 

d) Faz serviço na secção de processos ou no cartório 

Requisitos de qualificação 

- Os lugares de oficial de diligências provincial são 
providos mediante aprovação em concurso do-
cumental aberto a oficiais de diligências distri-
tais com pelo menos, três anos de serviço efec-
tivo na classe e classificação de serviço não 
inferior à de Bom, 

- Possuir a 9.a classe do Sistema Nacional de Edu-

cação ou equivalente. 

C.8. Oficial de diligências distrital de 1.a classe 

Conteúdo de trabalho: 

Realiza com as necessárias adaptações, todas as funções 
que cabem ao oficial de diligências provincial a nível de 
uma procuradoria distrital da república. 

Requisitos de qualificação 

- Possuir a 6.a classe do Sistema Nacional de Edu-
cação ou equivalente, 

- Ter tido aproveitamento em estágio com a duração 
de seis meses, efectuado nos cartórios ou nas 
secções de processos das procuradorias distritais 
da república, precedida de provai de aptidão 

- - N o ç õ e s elementares de dactilografia; 

- Aprovação em testes ou provas públicas a realizar 
nos termos do estágio. 

D - Carreira de administração estatal 

D.1. Técnico de administraçao de 1.a 

D.2. Técnico de administração de 2.a 

D.3. Primeiro-oficial de administração 
D.4. Segundo-oficial de administração. 
D.5. Terceiro-oficial de administração 
D.6. Aspirante. 

O conteúdo de trabalho e os requisitos de qualificação 
são os constantes do qualificador anexo ao Estatuto Geral 
dos Funcionários do Estado. 

E - Carreira de secretariado 

E.1. Secretário de direcção de 1.a classe 
E.2. Secretário de direcção de 2.a classe. 

E.3. Secretario-dacti lografo 
E.4. Dactilógrafo de 1.a classe. 
E.5. Dactilógrafo de 2.a classe 
E.6. Dactilógrafo de 3.a classe. 
E.7 Escriturário-dactilógrafo 

O conteúdo de trabalho e os requisitos de qualificação 
são os constantes do qualificador anexo ao Estatuto Geral 
dos Funcionários do Estado 
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F - Ocupações profissionais comuns 

F.1. Documentalista D principal 

Conteúdo de trabalho: 

a) Concebe o sistema de organização da biblioteca; 
b) Efectua a classificação documental; 
c) Selecciona documentos e trata-os bibliografica-

mente; 
d) Organiza os ficheiros; 
e) Habilita os serviços a fornecerem prontamente as 

informações bibliográficas que forem pedidas 
e a responderem às consultas que respeitem aos 
fins da biblioteca; 

f ) Faz a busca dos elementos bibliográficos que lhe 
sejam solicitados; 

g) Promove a distribuição, pelos órgãos da Procura-
doria-Geral da República, dos catálogos dos 
livros e publicações existentes e a difusão de 
documentos de interesse jurídico; 

h) Abre a correspondência dirigida à biblioteca e 
corresponde-se com outras entidades sobre as-
suntos da sua competência; 

i) Mantém constantemente actualizados os códigos, 
para consulta dos magistrados; 

j) Prepara o expediente referente à edição das deci-
sões doutrinais; 

l) Compila os pareceres emitidos pelo Conselho Téc-
nico da Procuradoria-Geral da República; 

m) Submete a despacho do procurador-geral da re-
pública propostas para aquisição de livros e 
documentos; 

n) Realiza quaisquer outros serviços impostos por 
determinação do procurador-geral da república. 

Requisitos de qualificação: 

- Deve reunir boas noções sobre: 

- Classificação, catalogação e árquivo de livros 
e outros documentos; 

-Registo e controlo da circulação de livros 
e documentos; 

- Possuir como habilitações literárias o nível 
secundário do Sistema Nacional de Edu-
cação ou equivalente. 

F. 2. Arquivista D principal. 
F. 3. Arquivista D de 1.a classe; 
F. 4. Transcritor-intérprete C principal. 
F. 5. Tradutor-intérprete D de 2.a classe. 
F. 6. Tradutor-intérprete auxiliar de 3.a classe. 
F. 7. Telefonista de 1.a classe. 
F. 8. Condutor de veículos de 1.a e de 2.a classe. 
F. 9. Contínuo. 
F.10. Servente de 1.a e de 2.a classe. 
F.11. Jardineiro de 1.a classe. 

Os conteúdos de trabalho e requisitos de qualificação 
das presentes ocupações profissionais são os constantes 
do qualificador das ocupações comuns de operários e em-
pregados, aprovado pelo Diploma Ministerial n.° 76/85, 
de 25 de Dezembro. 

F.12. Preparador controlador D de 1.a classe 

Conteúdo de trabalho: 

а) Gere o sistema operativo do computador; 
b) Procede à recepção de informação; 

c) Organiza e prepara a informação para. o registo 
em suporte magnético; 

d) Reúne os elementos necessários para execução em 
computador das operações constantes do manual 
de operação de cada projecto; 

e) Providencia para o seguimento correcto das ope-
rações e toma as medidas convenientes para su-
peração dos problemas que ocorram na execu-
ção das mesmas; 

f) Controla a qualidade e exactidão de dados resul-
tantes do processamento e organiza o seu registo 
e expedição. 

Requisitos de qualificação: 

- Possuir como habilitações literárias o nível secun-
dário do Sistema Nacional de Educação ou equi-
valente; 

- Ter o curso de programação. 

F.13. Transcritor-intérprete C principal. 
F.14. Tradutor-intérprete D de 2.a classe 
F.15. Tradutor-intérprete auxiliar de 3.a classe. 

Conteúdo de trabalho: 

Faz a tradução oral ou escrita das línguas nacionais para 
a língua oficial e vice-versa. 

Requisitos de qualificação: 

- Possuir como habilitações literárias mínimas a 
6.a classe do Sistema Nacional de Educação ou 
equivalente; 

- Ter domínio falado e escrito de, pelo menos, duas 
línguas nacionais. 

F.16. Recepcionista 

Conteúdo de trabalho: 

a) Recebe e fixa audiências e encaminha todas as 
pessoas que pretendam ser recebidas pelo pro-
curador provincial da república; 

b) Anota e controla a distribuição do tempo de todas 
as reuniões, visitas e demais actividades do 
procurador provincial da república, avisando-o 
com a devida antecedência; 

c) Mantém actualizados os registos das obrigações 
periódicas ou ocasionais do procurador provin-
cial da república, bem como as relações de 
telefones e endereços mais usados; 

d) Recebe e regista a correspondência, separando-a 
por critério de prioridade e importância, sub-
mete-la ao procurador provincial da república 
e encaminhá-la posteriormente aos serviços a 
que se destina; 

e) Redige e dactilografa a correspondência ou outro 
expediente, conforme as instruções do procura-
dor provincial da república; 

f ) Procede e providencia para que o gabinete do 
procurador provincial da república se mantenha 
em devida ordem; 

g) Realiza as demais tarefas afins que lhe sejam 
determinadas. 

Requisitos de qualificação: 

Ter, no mínimo dois anos de serviço, com boas infor-
mações em outro posto de trabalho e, além disso: 

a) Possuir boas noções sobre classificação e arquivo 
de documentos; 
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b) Conhecer a regulamentação sobre a circulação, 
distribuição e arquivo de informação qualifi-
cada; 

c) Possuir conhecimentos razoáveis das normas gerais 
de protocolo; 

d) Dactilografar com grau considerável de precisão 
e velocidade; 

e) Possuir como habilitações literárias mínimas a 
9.a classe do Sistema Nacional de Educação ou 
equivalente. 

MINISTÉRIO DA INFORMAÇÃO 

Despacho 

O Cinema Scala, sito na Avenida 25 de Setembro, 
n.° 38, nesta cidade, encontra se na situação prevista nos 
n.os 1, 2 e alínea c) do n.° 3 do artigo 1 do Decreto-Lei 
n.° 16/75, de 13 de Fevereiro, conjugado com o n.° 1 do 
artigo 22 do Decreto-Lei n.° 18/77, de 28 de Abril, nesta 
conformidade, determino: " 

1. A intervenção do Estado no referido cinema. 
2. A reversão a favor do Estado do Cinema Scala, 

incluindo todo o seu equipamento que fica sob gestão do 
Instituto Nacional de Cinema. 

3. Ficam sem efeitos todas as formas de representação 
do referido cinema anteriormente existentes. 

Ministério da Informação, em Maputo, 2 de Janeiro 
de 1991. - O Ministro da Informação, Teodato Mondim 
da Silva Hunguana. 

Despacho 

A empresa NOVOCINE - Nova Organização de Cine-
mas,. SARL, encontra-se na situação prevista na alínea c) 
do n.° 3 do artigo 1 do Decreto-Lei n.° 16/75, de 13 de 
Fevereiro, conjugado com o n.° 1 do artigo 22 do Decreto-
-Lei n.° 18/77, de 28 de Abril, nesta conformidade, deter-
mino: 

1. A intervenção do Estado na referida empresa. 
2. A reversão a favor do Estado do capital social e dos 

direitos dela emergentes da empresa NOVOCINE SARL, 
representado por dezasseis mil acções do valor de qui-
nhentos meticais cada. 

3. Ficam sem efeitos todas as formas de representação 
da referida sociedade anteriormente existentes. 

Ministério da Informação, em Maputo, 2 de Janeiro 
de 1991. - O Ministro da Informação, Teodato Mondim 
da Silva Hunguana. 

Despacho 

A empresa F. Dicca, Limitada, encontra-se na situação 
prevista nas alíneas d), e), f ) e h) do n.° 3 do artigo 1 do 
Decreto-Lei n.° 16/75, de 13 de Fevereiro, conjugado com 
o n.° 1 do artigo 22 do Decreto Lei n.° 18/77, de 28 de 
Abril. 

Apurada esta situação há necessidade de assegurar a 
gestão da referida empresa, nesta conformidade, deter-
mino: 

1. A intervenção do Estado na referida empresa. 
2. A reversão a favor do Estado do capital social e 

dos direitos dela emergentes da empresa F. Dicca, Limi-
tada, que fica sob gestão do Instituto Nacional de Cinema, 
dividido em sete quotas pertencentes a: 

F. Dicca, Limitada 22 125 000,00 MT. 
Fundação Dicca-Fekete 22 125 000,00 MT. 
Manuel João Correia 6 000 000,00 MT. 
Dr. Zlatko Azinovic 6 000 000,00 MT. 
Álvaro Augusto de Sousa 1 500 000,00 MT. 
Augusto Basílio de Oliveira . . . 1 500 000,00MT. 
Savo Kadic 750 000,00 MT. 

3. Ficam sem efeitos todas as formas de representação 
da referida sociedade anteriormente existentes. 

Ministério da Informação, em Maputo, 13 de Maio 
de 1991. - O Ministro da informação, Rafael Benedito 
Afonso Maguni. 

Despacho 

A Sociedade de Construções Montalto, Limitada, sita 
na cidade de Chimoio, província de Manica, encontra-se 
na situação prevista nas alíneas d), e), f ) e h) do n.° 3 do 
artigo 1 do Decreto-Lei n.° 16/75, de 13 de Fevereiro, 
conjugado com o n.° 1 do artigo 22 do Decreto-Lei n.° 18/ 
/77, de 28 de Abril, nesta conformidade, determino: 

1. A intervenção do Estado na referida empresa. 
2. A reversão a favor do Estado do capital social e 

dos direitos dela emergentes da Sociedade de Construções 
Montalto, Limitada, que fica sob gestão do Instituto Na-
cional de Cinema, dividido em seis quotas pertencentes a: 

Engenheiro Jaime Eurico Pereira 
Guedes 

António Carmo de Sousa Maga-
lhães 

J. Guedes, Limitada 
Coronel Celso Mendes de Maga-

lhães 
André M. Babiolakis 
Sociedade Moçambicana de Dis-

tribuição Cinemática, Limitada 
- SOMOCINE 

3. Ficam sem efeitos todas as formas de representação 
da referida sociedade anteriormente existentes. 

Ministério da Informação, em Maputo, 13 de Maio 
de 1991. - O Ministro da Informação, Rafael Benedito 
Afonso Maguni. 

Despacho 

O Cinema Preciosa, sito em Gondola, província de 
Manica, encontra-se na situação prevista nos n.os 1, 2 e 
alínea c) do n.° 3 do artigo 1 do Decreto-Lei n.° 16/75, 
de 13 de Fevereiro, conjugado com o n.° 1 do artigo 22 
do Decreto-Lei n.° 18/77, de 28 de Abril, nesta conformi-
dade, determino: 

1. A intervenção do Estado no referido cinema. 

1 700 000,00 MT. 

600 000,00 MT. 
500 000,00 MT. 

400 000,00 MT. 
400 000,00 MT. 

400 000,00 MT. 
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2. A reversão a favor do Estado do Cinema Preciosa 
incluindo todo o seu equipamento que fica sob gestão do 
Instituto Nacional de Cinema. 

3. Ficam sem efeitos todas as formas de representação 
do referido cinema anteriormente existentes. 

Ministério da Informação, em Maputo, 13 de Maio 
de 1991. - O Ministro da Informação, Rafael Benedito 
Afonso Maguni. 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E ENERGIA 

Despacho 

Por despacho de 23 de Maio de 1989, publicado no 
Boletim da República, 1.a série, n.° 36, de 5 de Setembro 
de 1990, foi nomeado Luís Santiago Alvarado Cardenas, 
para o cargo de director-geral da empresa Indústria de 
Electrodomésticos, E. E. - INDEL, E. E. 

Havendo necessidade de remodelar a direcção da refe-
rida empresa e, ao abrigo do n.° 1 do artigo 17 da Lei 
n.° 2/81, de 30 de Setembro, determino: 

1. A cessação de funções de Luís Santiago Alvarado 
Cardenas como director-geral da empresa Indústria de 
Electrodomésticos, E. E. - INDEL, E. E. 

2. É nomeado Manuel Camela Rafael director-geral da 
empresa Indústria de Electrodomésticos, E. E. - INDEL, 
E. E. 

3. No desempenho das suas funções o director-geral ora 
nomeado, terá as competências conferidas aos directores-
-gerais das empresas estatais, nos termos do artigo 15 da 
Lei n.° 2/81, de 30 de Setembro. 

Ministério da Indústria e Energia, em Maputo, 15 de 
Maio de 1991. - O Ministro da Indústria e Energia, 
Octávio Filiano Mutemba. 

MINISTÉRIO DO COMÉRCIO 

Despacho 

Jorge de Abreu, Mário de Abreu, Alvaro de Abreu, 
Vasco de Abreu e Adão da Conceição Castro, são titulares 
de quotas nos valores de 1 050 000,00MT; 1 050 000,00MT; 

525 000,00 MT; 525 000,00 MT e 350 000,00 MT, res-
pectivamente, na sociedade por quotas de responsabilidade, 
limitada, sob firma Sociedade de Hotéis de Moçambique, 
Limitada. 

Tendo tido parte activa ao serviço desta sociedade, 
estes indivíduos deixaram de participar na vida da mesma. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.° 1 do ar-
tigo 22 do Decreto-Lei n.° 18/77, de 28 de Abril, deter-
mino: 

1. A reversão para o Estado, das participações sociais 
de Jorge de Abreu, Mário de Abreu, Alvaro de Abreu, 
Vasco de Abreu e Adão da Conceição Castro, nos valores 
de 1 050 000,00 MT, 1 050 000,00 MT, 525 000,00 MT, 
525 000,00 MT e 350 000,00 MT, respectivamente, na so-
ciedade acima referida. 

2. As participações ora revertidas ficam sob gestão e 
controlo da Empresa Nacional do Turismo. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 13 de Maio 
de 1991. - O Ministro do Comércio, Daniel Filipe Gabriel 
Tembe. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

Despacho 

No uso da competência que me é atribuída pelo n.° 3 do 
artigo 11 do Decreto n.° 4/81, de 10 de Junho, conjugado 
com o n.° 1 do artigo 84 do Estatuto Geral dos Funcioná-
rios do Estado e alínea a) do n.° 2 do artigo 11 do Regu-
lamento das Carreiras Profissionais do Ministério da Agri-
cultura, aprovado pelo Diploma Ministerial n.° 117/87, 
de 14 de Outubro, designo o Doutor César Salvador 
Xlhone, médico veterinário B para, em comissão de ser-
viço, exercer as funções de Director Nacional de Pecuária. 

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de 
Janeiro de 1991. 

Ministério da Agricultura, em Maputo, 31 de Dezembro 
de 1990. - O Ministro da Agricultura, Alexandre José 
Zandamela. 


