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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 
da República». 

S U M A R I O 

Ministério do Interior. 

Diploma Ministerial n.° 117/91: 

Concede a nacional idade moçambicana , p o r reaquisição, a Rui 
Edua rdo Paredes da Silva. 

Ministério do Comércio: 

Despachos: 

Determina a intervenção do Estado do estabelecimento comer-
cial denominado Casa de Frescos a Tul ipa, per tencente a 
Manue l António Cristino. 

Determina o abandono do estabelecimento comercial d o t ipo 
cant ina, sito no Ta lhão n.° 246, em Catembe, e a sua inerente 
apropr iação pelo Estado, per tencente a Zuleha Cassamo 
Ussene Bicá. 

Determina a reversão pa ra o Estado da par t ic ipação social 
de Sakur Ali M u h a m a d , na f i rma Carmo e Fernandes , 
Limitada, n o valor de 30 000,00 M T . 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 117/91 
de 6 de Novembro 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cum-
primento 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 Nacionalidade, 
determina: 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por rea-
quisição, a Rui Eduardo Paredes da Silva, nascido 
a 15 de Setembro de 1933, em Pemba - Moçam-
bique. 

Ministério do Interior, em Maputo, 11 de Junho de 1991. 
- O Ministro do Interior, Coronel Manuel José António. 

Nota. - Foram publ icados suplementos aos Boletins da Re-
pública, 1.a série, n.os 33, 34 e 2.° suplemento, datados 
de 16, 23 e 24 de Agosto úl t imo, inser indo o seguinte: 

Assembleia da República: 

Lei n.° 19/91: 

Aprova a Lei dos Crimes contra a segurança d o Estado. 

Lei n.o 20/91: 

Cria o Serviço de Informações e Segurança do Estado, desig-
nado abreviadamente po r SISE. 

Presidência da República: 

Decreto Presidencial n.° 34/91: 

Cria a comissão de Coordenação dos Programas de In formação 
e Cul tura a nível da SADCC, abreviadamente designada p o r 
C C P I C e aprova o respectivo Esta tuto Orgânico. 

Despacho Presidencial n.° 4/91: 

Nomeia Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Coorde-
nação dos Programas de In fo rmação e Cul tura a nível da 
SADCC, os Ministros da In fo rmação e Cul tura respectiva-
mente . 

MINISTÉRIO DO COMÉRCIO 

Despacho 

O estabelecimento comercial denominado Casa de Fres-
cos a Tulipa, sito na Avenida 24 de Julho, n.° 1312, nesta 
cidade, encontra-se abandonado há mais de noventa dias, 
pelo seu proprietário Manuel António Cristino, situação 
prevista na alínea c) do n.° 3 do artigo 1 do Decreto-Lei 
n.° 16/75, de 13 de Fevereiro. 

Apurada esta situação, há necessidade de uma actuação 
imediata por forma a garantir o seu normal e legal funcio-
namento. 

Nestes termos, e ao abrigo da alínea a) do n.° 2 do 
artigo 3 do citado decreto-lei, determino: 

1. O intervencionamento pelo Estado do referido esta-
belecimento. 

2. O património do estabelecimento fica sob responsa-
bilidade da Comissão de Alienação dos Bens de Estado 
da Cidade de Maputo, a qual procederá aos trâmites com 
vista ao seu registo e venda nos termos do artigo 13 do 
regulamento aprovado pelo Decreto n.° 21/89, de 23 de 
Maio. 

3. São anuladas e dadas sem quaisquer efeitos as pro-
curações emitidas pelo proprietário referido no primeiro 
parágrafo. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 3 de Junho de 1991. 
- O Vice-Ministro do Comércio, António Francisco Mun-

guambe. 



Despacho 

O estabelecimento comercial do tipo cantina, sito no 
Talhão n.o 246, em Catembe, nesta cidade, encontra-se 
abandonado há mais de noventa dias, pela sua proprie-
tária Zuleha Cassamo Ussene Bicá, situação prevista na 
alínea c) do n.° 3 do artigo 1 do Decreto-Lei n.° 16/75, 
de 13 de Fevereiro. 

Apurada esta situação, há necessidade de uma actuação 
imediata por forma a garantir o seu normal e legal fun-
cionamento. 

Nestes termos, e ao abrigo do disposto no n.° 3 do 
artigo 10 do referido decreto-lei, com a redacção dada 
pelo artigo 1 do Decreto n.° 18/75, de 9 de Outubro, 
determino: 

1. O abandono do estabelecimento comercial referido 
e a sua inerente apropriação pelo Estado. 

2. O património do estabelecimento fica sob responsa-
bilidade da Comissão da Cidade de Alienação dos Bens 
do Estado de Maputo, a qual procederá aos trâmites com 
vista ao seu registo e venda nos termos do artigo 13 do 
regulamento aprovado pelo Decreto n.° 21/89, de 23 de 
Maio. 

3. São anuladas e dadas sem quaisquer efeitos as pro-
curações emitidas pela sua proprietária. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 10 de Agosto 
de 1991. - O Vice-Ministro do Comércio, António Fran-
cisco Munguambe. 

Despacho 

Sakur Ali Muhamad, é titular de uma quota no valor 
de 30 000,00 MT, na sociedade comercial por quotas de 
responsabilidade limitada, sob firma Carmo e Fernandes, 
Limitada, sita na Avenida 25 de Setembro, n.° 1972, nesta 
cidade, com o capital social de 60 000,00 MT. 

Tendo tido parte activa ao serviço desta sociedade, 
este indivíduo há muito deixou 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 da participação social de 
Sakur Ali Muhamad, no valor de 30 000,00 MT, na socie-
dade já referida. 

2. A participação ora revertida e os direitos dela emer-
gentes ficam sob responsabilidade da Comissão da Cidade 
de Alienação dos Bens do Estado de Maputo, a qual pro-
cederá aos trâmites com vista ao seu registo e venda nos 
termos do artigo 13 do regulamento aprovado pelo Decreto 
n.o 21/89, de 23 de Maio. 

3. São anuladas e dadas sem quaisquer efeitos as pro-
curações emitidas pelo indivíduo referido no n.° 1. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 6 de Setembro 
de 1991. - O Vice-Ministro do Comércio, Antônio Fran-
cisco Munguambe. 


