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PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPUBLICA DE MOÇAMBIQUE 

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE 

A V I S O 

A matéria a publicar no «Boletim da Repú-
blica» 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 Á R I O 

Ministério do Interior: 

Diploma Ministerial n.° 80/92: 
Concede a nacionalidade moçambicana, por naturalização, a 

Bibi Alias Bai Suleman Ahamad Mussa. 

Diploma Ministerial n.° 81/92: 
Concede a nacionalidade moçambicana, por naturalização, a 

Sikandar Haji Moosa. 

Ministério do Comércio: 
Despachos 

Determina o intervencionamento e a reversão para o Estado 
das participações sociais de Salim Dawood, Gulamo Ma-
homed, Mahomed Alimahomed e Amodxarif Nurmamodo, 
nos valores de 500 000,00 MT, cada um deles, na firma 
«Dawood Osman & Companhia, Limitada». 

Ministério da Construção e Águas: 
Despacho: 

Esclarece que o quadro de pessoal da Direcção Nacional de 
Estradas e Pontes encontra-se incorporado no quadro de 
pessoal do Ministério da Construção e Águas. 

Secretaria de Estado do Algodão: 
Despacho: 

Extingue a Empresa de Algodão de Inhambane e nomeia uma 
comissão liquidatária para a mesma. 

Nota. - Foi publicado o 4° Suplemento ao Boletim da 
República, 1.° série, n.° 52, datado de 31 de Dezembro 
de 1991, inserindo o seguinte: 

Assembleia da República: 

bei n.° 28/91: 
Lei das instituições de créditos. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 80/92 
d e 17 de Junho 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cum-
primento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, 
de 16 de Agosto, e no uso da faculdade que lhe é conce-
dida pelo artigo 12 da Lei da Nacionalidade, determina: 

E concedida a nacionalidade moçambicana, por natu-
ralização, a Bibi Alias Bai Bibi Suleman Ahamad 
Mussa, nascida a 27 de Outubro de 1926, em 
Sitpon-Broach - Índia. 

Ministério do Interior, em Maputo, 19 de Maio de 1992. 
- O Ministro do Interior, Coronel Manuel José António. 

Diploma Ministerial n.° 81/92 
de 17 de Junho 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cum-
primento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, 
de 16 de Agosto, e no uso da faculdade que lhe é conce-
dida pelo artigo 12 da Lei da Nacionalidade, determina: 

Ê concedida a nacionalidade moçambicana, por natu-
ralização, a Sikandar Haji Moosa, nascido a 19 
de Junho de 1941, em Porbandar - índia. 

Ministério do Interior, em Maputo, 20 de Maio de 1992. 
- O Ministro do Interior, Coronel Manuel José António. 

MINISTÉRIO DO COMÉRCIO 

Despacho 

Salim Dawood, Gulamo Mahomed, Mahomed Alima-
homed e Amodxarif Nurmamodo são titulares de quotas 
nos valores de 500 000,00 MT, cada um deles, na socie-
dade comercial por quotas de responsabilidade limitada, 
sob firma «Dawood Osman & Companhia, Limitada», sita 
na Avenida Filipe Samuel Magaia, n.° 196, nesta cidade, 
com o capital social de 2 000 000,00 MT. 

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

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.° 3 do ar-
tigo 10 do Decreto-Lei n.° 16/75, de 13 de Fevereiro, com 



a redacção dada pelo artigo 1 do Decreto n.° 18/75, de 
9 de Outubro, e em atenção ao disposto no artigo 8 da 
Lei n.° 13/91, de 3 de Agosto, determino: 

1. O intervencionamento e a reversão para o Estado das 
participações sociais de Salim Dawood, Gulamo Maho-
med, Mahomed Alimahomed e Amodxarif Nurmamodo, 
nos valores de 500 000,00 MT, cada um deles, na socie-
dade já referida. 

2. As participações ora revertidas bem como o patri-
mónio da sociedade ficam sob responsabilidade da Co-
missão de Alienação dos Bens do 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 por qualquer dos indivíduos referidos 
no n.° 1. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 5 de Dezembro 
de 1991. - O Vice - Ministro do Comércio, António Fran-
cisco Munguambe. 

MINISTÉRIO DA CONSTRUÇÃO E ÁGUAS 

Despacho 

No Diploma Ministerial n.° 46/92, de 8 de Abril, que 
aprova o Regulamento Interno da Direcção Nacional de 
Estradas e Pontes, publicou - se, por lapso, um quadro de 
pessoal. 

Com vista a desfazer possíveis equívocos, esclarece - se 
que o quadro de pessoal da Direcção Nacional de Estradas 
e Pontes encontra se incorporado no quadro de pessoal 
do Ministério da Construção e Aguas, aprovado pelo Di-
ploma Ministerial n.° 139/88, de 19 de Outubro. 

Ministério da Construção e Aguas, em Maputo, 11 de 
Junho de 1992. - O Ministro da Construção e Aguas, 
João Mário Salomão. 

SECRETARIA DE ESTADO DO ALGODÃO 

Despacho 

Ouvidos o Governador da Província de Inhambane e 
os sectores intervenientes, ao abrigo do artigo 4 do Decreto-
Lei n.° 18/77, de 28 de Abril; 

O Secretário de Estado do Algodão determina: 
1. A extinção da Empresa de Algodão de Inhambane. 
2. A nomeação de uma comissão liquidatária para a 

empresa referida no n.° 1 constituída por: 
António André - Presidente. 
Tibúrcio Fernando Paulino. 
Etelvina Pires. 
Matias Fernando António. 

3. A referida comissão liquidatária tem amplos poderes 
para: 

a) Representar a empresa em liquidação para todos 
os efeitos legais; 

b) Implementar as acções necessárias a concretização 
do processo de liquidação nomeadamente: 

- Proceder ao apuramento dos valores acti-
vos e passivos da empresa; 

- Promover a realização de cobrança das 
dívidas activas da empresa; 

- Proceder a transferência dos activos que 
hajam de incorporar - se enr alguma ou-
tra empresa estatal, de acordo com as 
determinações e instruções da Secre-
taria de Estado do Algodão; 

- Promover a realização dos restantes activos 
da empresa; 

- Propor para aprovação da Secretaria de 
Estado do Algodão e do Ministério das 
Finanças a resolução dos passivos lí-
quidos da empresa conforme instruções 
da Secretaria de Estado do Algodão. 

Secretaria de Estado do Algodão, em Maputo, 25 de 
Abril de 1991. - O Secretário de Estado do Algodão, 
Castigo João Chivite. 


