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BOLETIM DA REPUBLICA 
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA BE MOÇAMBIQUE 

S U M Á R I O 
Ministério do Interior: 

Diplomas Ministeriais n.os 82 a 86/92: 
Concedem a nacionalidade moçambicana, por reaquisição, a 

vários cidadãos. 

Ministério do Comércio: 
Despacho: 

Designa o Director Nacional de Economia e Presidente da 
Comissão de Avaliação e Alienação dos Bens do Estado 
Raimundo Jorge Matule, como representante do Ministério 
do Comércio no Conselho Técnico da Comissão Interminis-
terial para a Reestruturação Empresarial (C. I. R. E.). 

Ministério das Finanças: 

Diploma Ministerial n.° 87/92: 
Publica o Estatuto Orgânico da Unidade Técnica para a 

Reestruturação de Empresas - UTRE, e o respectivo quadro 
de pessoal. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 82/92 
de 24 de Junho 

O Substituto Legal do 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 ar-
tigo 16 da Lei n.° 16/87, de 21 de Dezembro, e no uso 
da faculdade que lhe é conferida pelo artigo 12 da Lei 
da Nacionalidade, determina: 

Ê concedida a nacionalidade moçambicana, por rea-
quisição, a Zulekhan Ahamed Hassan Makda, 
nascida a 25 de Junho de 1953, em Maputo -
Moçambique. 

Ministério do Interior, em Maputo, 5 de Março de 1992. 
- O Substituto Legal do Ministro do Interior, Edmundo 

Carlos Alberto. 

Diploma Ministerial n.° 83/92 
de 24 de Junho 

O Substituto Legal do 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 ar-
tigo 16 da Lei n.° 16/87, de 21 de Dezembro, e no uso 

da faculdade que lhe é conferida pelo artigo 12 da Lei 
da Nacionalidade, determina: 

£ concedida a nacionalidade moçambicana, por rea-
quisição, a Ahmad Faizal Ali, nascido a 7 de No-
vembro de 1965, em Maputo - Moçambique. 

Ministério do Interior, em Maputo, 8 de Abril de 1992. 
- O Substituto Legal do Ministro do Interior, Edmundo 

Carlos Alberto. 

Diploma Ministerial n.° 84/92 
de 24 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, 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 Mussa Bhikha, nascido a 16 de Maio 
de 1937, em Maputo - Moçambique. 

Ministério do Interior, em Maputo, 16 de Abril de 1992. 
- O Ministro do Interior, Coronel Manuel José António. 

Diploma Ministerial n.° 85/92 
de 24 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, 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: 

Ê concedida a nacionalidade moçambicana, por rea-
quisição, a Rashid Ahmad Ismail Loonat, nascido 
a 11 de Setembro de 1950, em Maputo - Mo-
çambique. 

Ministério do Interior, em Maputo, 16 de Abril de 1992. 
- O Ministro do Interior, Coronel Manuel José António. 

Diploma Ministerial n.° 86/92 
de 24 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, conjugado com o artigo 16 da Lei n.° 16/ 
/87, de 21 de Dezembro, e no uso da faculdade que lhe 



e concedida pelo artigo 12 da Lei da Nacionalidade, 
determina: 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por rea-
quisição, a Hajira Bay, nascida a 3 de Março 
de 1945, em Nampula - Moçambique. 

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

MINISTÉRIO DO COMÉRCIO 

Despacho 

O Decreto n.° 27/91, de 21 de Novembro, que cria a 
Comissão Interministerial para a Reestruturação Empre-
sarial (C. I. R. E.), como órgão de assessoria do Primeiro-
Ministro na coordenação e análise do processo de reestru-
turação, transformação e redimensionamento do sector 
empresarial do Estado, estabelece no seu artigo 6 a com-
posição do conselho técnico de apoio àquela comissão. 

Nestes termos: 
1. Designo o Director Nacional de Economia e Presi-

dente da Comissão de Avaliação e Alienação dos Bens 
do Estado neste Ministério, Raimundo Jorge Matule, como 
o representante do Ministério do Comércio no Conselho 
Técnico da Comissão Interministerial para a Reestrutu-
ração Empresarial (C. I. R. E.). 

2. O presente despacho tem efeitos imediatos. 

Ministério do Comercio, em Maputo, 15 de Junho 
de 1992. - O Ministro do Comércio, Daniel Filipe Gabriel 
Tembe. 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.° 87/92 
de 24 de Junho 

Exigiram as responsabilidades cometidas ao Ministério 
das Finanças, no âmbito do Projecto de Reestruturação 
de Empresas Industriais, que fosse criada uma unidade 
técnica para assistir na preparação, coordenação e acom-
panhamento das diferentes fases da sua execução. 

Cedo veio a verificar-se que este projecto, em algumas 
das suas vertentes mais significativas, coincidia com o pro-
cesso de reestruturação, transformação e redimensiona-
mento do sector empresarial do Estado, ou nele se subsu-
mia, pelo que se tornava imperioso estabelecer critérios 
e mecanismos dc actuação articulada. 

A Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto, veio esclarecer este 
aspecto ao determinar, no seu artigo 14, que compete ao 
Ministério das Finanças assegurar, por intermédio de um 
órgão especializado, a condução do processo de reestru-
turação de empresas a identificar por decreto do Conselho 
dc Ministros, atendendo à sua dimensão, complexidade e 
importância na economia nacional, ou que envolvam quer 
a oferta ou venda pública de acções quer a alienação de 
participações a gestores, técnicos e trabalhadores. 

Poriforça do Decreto n° 27/91, de 21 de Novembro, 
que cria a Comissão Interministerial para a Reestruturação 
Empresarial (CIRE), é atribuído também ao Ministério das 

Finanças, a diferentes níveis, importante papel, cujo cabal 
desempenho cumpre assegurar 

Assim, 
Considerando a experiência de três anos de funciona-

mento da Unidade Técnica para a Reestruturação de Em-
presas - UTRE, cumpre aproveitar as virtualidades que 
a mesma encerra, dotando-a de uma estrutura e organização 
capazes de consolidar e desenvolver a sua aptidão para 
assumir as funções que, por delegação do Ministério das 
Finanças, lhe sejam atribuídas no âmbito tanto do Projecto 
de Reestruturação de Empresas Industriais como do pro-
cessso de reestruturação, transformação e redimensiona-
mento do sector empresarial do Estado. 

Nestes termos, o Ministro das Finanças determina: 
Artigo único. Publique-se, como parte integrante deste 

diploma, o Estatuto Orgânico da Unidade Técnica para a 
Reestruturação de Empresas - UTRE, que define a sua 
natureza, estrutura e funções, e o respectivo quadro de 
pessoal. 

Ministério das Finanças, em Maputo, 1 de Junho de 1992. 
- O Ministro das Finanças, Eneas da Conceição Comiche. 

Unidade Técnica para a Reestruturação 
de Empresas 

Estatuto Orgânico 

CAPITULO I 

Natureza, objecto e atribuições 
ARTIGO 1 

Denominação e natureza 

A Unidade Técnica para a Reestruturação de Empresas, 
abreviadamente designada por UTRE, é uma pessoa colec-
tiva de direito público, com autonomia administrativa e 
financeira. 

ARTIGO 2 

Regime 

1. A UTRE rege-se pelo disposto no presente estatuto 
e respectivos regulamentos e, subsidiariamente, pelas nor-
mas aplicáveis às pessoas colectivas de direito público. 

2. A UTRE subordina-se directamente ao Ministro das 
Finanças. 

ARTIGO 3 

Duração e sede 

1. A sua duração é por tempo indeterminado. 
2. A UTRE tem a sua sede em Maputo e poderá estabe-

lecer delegações ou outra forma de representação em dife-
rentes pontos do país sempre que a prossecução do seu 
objecto o exigir ou aconselhar. 

ARTIGO 4 

Objecto e atribuições 

1. A UTRE tem por objecto a planificação, gestão e 
supervisão de projectos de reabilitação empresarial e de 
acções no âmbito do processo de reestruturação, transfor-
mação ou redimensionamento do sector empresarial do 
Estado, cuja responsabilidade lhe caiba ou seja cometida. 



2. Para realização do seu objecto, são atribuições da 
UTRE: 

a) Elaborar o plano anual de acções a desenvolver, 
com a aprovação do Ministro das Finanças, no 
âmbito da reabilitação empresarial, em geral, 
e, em particular, do programa de reestruturação, 
transformação e redimensionamento do sector 
empresarial do Estado e assegurar, em estreita 
coordenação com os organismos de tutela, a 
respectiva execução; 

b) Exercer as competências que lhe forem delegadas 
pelo Ministro das Finanças relativamente ao 
processo de reestruturação de empresas, desig-
nadamente no que se refere à colaboração a 
prestar à Comissão Interministerial para a Rees-
truturação Empresarial - CIRE criada pelo De-
creto n.° 27/91, de 21 de Novembro, bem como 
coordenar e supervisionar a execução, em parti-
cular, dos respectivos planos; 

c) Preparar o relatório anual de execução das acções 
planificadas e submetê-lo à aprovação do Mi-
nistro das Finanças; 

d) Organizar e manter actualizado, por áreas, enti-
dades, empresas ou unidades, o registo global 
das acções empreendidas no âmbito do pro-
grama de reestruturação do sector empresarial 
do Estado; 

e) Gerir os meios financeiros afectos aos programas 
e acções de reestruturação e de reabilitação 
empresariais e promover as iniciativas atinentes 
ao reforço ou dotação de recursos financeiros; 

f ) Exercer as demais atribuições que lhe sejam co-
metidas ou que se mostrem necessárias à mate-
rialização do seu objecto. 

3. No desempenho das atribuições, a UTRE poderá 
solicitar a outros organismos do Estado e instituições perti-
nentes as informações ou colaboração que repute neces-
sárias. 

C A P Í T U L O I I 

órgãos e atribuições 
ARTIGO 5 

órgãos 

1. São órgãos executivos: 
a) Direcção; 
b) Departamento de Reabilitação de Empresas; 
c) Departamento de Reestruturação do Sector Empre-

sarial do Estado; 
d) Departamento de Administração e Finanças. 

2. órgãos consultivos: 
d) Conselho técnico; 
b) Comissão consultiva. 

SECÇÃO I 

órgãos executivos 
ARTIGO 6 

Direcção 

1. A direcção da UTRE é constituída por um director 
e um director-adjunto, nomeados pelo Ministro das Fi-
nanças. 

2. O director da UTRE é equiparado, para todos os 
efeitos, a Director Nacional e subordina-se directamente 
ao Ministro das Finanças. 

ARTIGO 7 

Atribuições da direcção 

São atribuições da direcção, assegurar: 
a) A coordenação geral e supervisão dos processos de 

reabilitação e de reestruturação empresariais; 
b) A uniformização de critérios e procedimentos de 

harmonia com a legislação em vigor, estabele-
cendo estreita colaboração com os organismos 
de tutela e instituições intervenientes; 

c) O desenvolvimento da capacidade técnica da 
UTRE, com vista ao cabal desempenho das suas 
funções; 

d) A contratação ou admissão de pessoal; 
e) A realização dos programas de actividade e a apre-

sentação dos respectivos relatórios; 
f) O controlo da utilização dos meios financeiros 

afectos à UTRE e a elaboração dos relatórios 
e prestação de contas anuais. 

ARTIGO 8 

Ao director-adjunto da UTRE, para além de substituir 
o director nas suas ausências e impedimentos, caberá 
coadjuvá-lo no exercício das suas funções. 

SECÇÃO I I 

Departamentos 

ARTIGO 9 

Departamento de Reabilitação de Empresas 

1. Ao Departamento de Reabilitação de Empresas (DRE) 
é atribuída, em geral, a planificação, gestão ou supervisão, 
conforme os casos, dos projectos de reabilitação empresa-
rial. 

2. De harmonia com as suas atribuições, caber-lhe-á em 
especial e em estreita coordenação com os organismos de 
tutela: 

a) Avaliar as necessidades de reabilitação de confor-
midade com os objectivos e critérios previa-
mente definidos; 

b) Coordenar a elaboração e implementação dos pla-
nos de reabilitação de empresas; 

c) Efectuar, em colaboração com as instituições finan-
ciadoras envolvidas, a avaliação dos planos de 
reabilitação com vista ao seu financiamento; 

d) Preparar a documentação relativa à utilização de 
fundos afectos à reabilitação empresarial, em 
geral, e a cada empresa envolvida, em particular. 

ARTIGO 10 

Departamento de Reestruturação do Sector 
Empresarial do Estado 

1. Cabe, em geral, ao Departamento de Reestruturação 
do Sector Empresarial do Estado (DRSEE), em colabo-
ração com os competentes sectores dos organismos de 
tutela, assegurar a implementação dos processos de rees-
truturação das empresas que forem identificadas para o 
efeito nos termos da legislação aplicável. 

2. Em especial, são atribuições do Departamento de 
Reestruturação do Sector Empresarial do Estado: 

a) Elaborar e propor para decisão das entidades com-
petentes, as modalidades e procedimentos a 
adoptar no âmbito da Reestruturação do Sector 
Empresarial do Estado; 



b) Promover, em articulação com os organismos de 
tutela, a identificação junto da CIRE das em-
presas objecto de reestruturação bem como pro-
por o plano de acção para cada uma delas; 

c) Coordenar, em estreita colaboração com os orga-
nismos de tutela, os processos de reestruturação 
de empresas do Estado, assegurando a elabo-
ração dos diagnósticos do potencial de reestru-
turação e dos memorandos de venda; 

d) Colaborar com as comissões executoras da priva-
tização, habilitando-as com os elementos técni-
cos necessários ao processo negocial de que, em 
cada caso, possa dispor. 

ARTIGO 11 

Departamento de Administração e Finanças 

São as seguintes as atribuições do Departamento de 
Administração e Finanças (DAF): 

a) Assegurar a gestão dos recursos humanos da UTRE, 
incluindo a elaboração do expediente respei-
tante à elaboração de concursos de ingresso, 
promoção e de capacitação do pessoal bem 
como o relacionado com a constituição, modi-
ficação ou extinção de direitos, cumprindo, e 
fazendo cumprir as formalidades legais; 

b) Elaborar os orçamentos de receitas e despesas a 
submeter à apreciação da direcção; 

c) Efectuar a gestão das verbas consignadas no orça-
mento da UTRE e realizar despesas de confor-
midade com as normas legais e com observância, 
em particular, dos procedimentos estabelecidos 
para a aquisição e utilização de bens e serviços 
e respectivo controlo; 

d) Organizar a contabilidade da UTRE e assegurar 
a respectiva escrituração, procedendo aos com-
petentes registos e ao controlo da utilização das 
contas e dos fundos disponibilizados; 

e) Zelar pelo cumprimento do Regulamento do Pa-
trimónio dos Bens do Estado e promover a con-
servação e manutenção dos bens móveis e imó-
veis; 

f) Realizar auditorias às empresas objecto de finan-
ciamento, aos processos de reestruturação de 
empresas e outras que sejam superiormente 
indicadas. 

SECÇAO III 

órgãos consultivos 

ARTIGO 12 

Conselho técnico 
Composição e funções 

1. O conselho técnico da UTRE assiste a direcção e é 
constituído pelo director e director-adjunto e pelos chefes 
dos departamentos e assessores. 

2. E função específica do conselho técnico dar apoio 
à direcção: 

a) Na apresentação periódica dos progressos e resul-
tados da execução das acções e processos de 
reestruturação, transformação ou reabilitação 
empresarial, bem como na elaboração dos rela-
tórios anuais; 

b) Na definição de critérios e na coordenação de 
acções que envolvam diferentes áreas de actua-
ção; 

c) Na compilação e sistematização de informações 
conducentes à organização de um Banco de 
Dados; 

d) Na preparação e organização de reuniões, seminá-
rios e palestras sobre matérias da especialidade 
da UTRE; 

é) Na definição de programas de formação ou capa-
citação e das suas modalidades de execução. 

3. O conselho técnico é presidido pelo director da 
UTRE e realizará, ordinariamente, reuniões quinzenais; 
sempre que se justificar e o director decidir, reunirá 
extraordinariamente. 

ARTIGO 13 

Comissão consultiva 

Composição 

1. A comissão consultiva será constituída pelo director 
da UTRE e por representantes das seguintes instituições: 

a) Ministério da Indústria e Energia; 
b) Ministério da Construção e Águas; 
c) Ministério da Agricultura; 
d) Ministério dos Transportes e Comunicações; 
e) Gabinete de Promoção do Investimento Estran-

geiro; 
f) Departamento do Património do Estado do Mi-

nistério das Finanças; 
g) Banco de Moçambique. 

2. Os representantes serão designados pelos Ministros 
ou dirigentes das instituições referidas no número anterior. 

3. A participação dos membros da comissão no desem-
penho das funções que lhes são definidas no presente 
Estatuto será remunerada mediante o estabelecimento de 
senhas de presença por cada sessão. O valor da remune-
ração por cada presença e as condições da sua atribuição 
serão fixados por despacho do Ministro das Finanças. 

4. O Presidente da comissão poderá determinar a parti-
cipação nas sessões da comissão de outras entidades, 
incluindo privadas, e de especialistas ou personalidades 
cuja presença considerar conveniente, para um melhor 
esclarecimento e análise dos assuntos a tratar. 

5. Sempre que necessário, participarão nas sessões da 
comissão, quadros ou técnicos e assessores da UTRE. 

ARTIGO 14 

Funções da comissão consultiva 

1. Cabe à comissão consultiva auxiliar a direcção da 
UTRE no exercício das suas funções, estabelecendo um 
ambiente de diálogo permanente entre este órgão, os 
agentes económicos e as instituições nela representadas, 
que contribua para aumentar a eficácia do processo de 
reabilitação e reestruturação empresariais. 

2. Em especial, a colaboração da comissão consultiva 
incidirá: 

a) Na avaliação global dos processos de reabilitação 
e de reestruturação empresariais, formulando 
propostas de actuação; 

b) Na coordenação, por intermédio dos seus mem-
bros, que deva existir entre a UTRE e as insti-
tuições que representam; 

c) Na promoção dos programas de reabilitação e de 
reestruturação empresariais, a nível do país e 
no estrangeiro; 



d) No balanço das actividades desenvolvidas no âm-
bito da sua acção, propondo sugestões ou me-
didas que visem o aperfeiçoamento do seu tra-
balho e a dinamização dos programas de reabi-
litação e reestruturação empresariais. 

ARTIGO 15 

Funcionamento da comissão consultiva 

1. A comissão consultiva funciona na UTRE e é presi-
dida pelo director desta. 

2. A comissão consultiva reunirá uma vez por mês ou 
quando convocada pelo seu Presidente. 

3. As conclusões, pareceres, sugestões e informações 
emitidos ou prestados pelos membros da comissão, em 
cada sessão, deverão constar da respectiva acta subscrita 
pelos membros presentes. 

4. A acta referida no número anterior deverá ser pre-
sente ao Ministro das Finanças. 

C A P I T U L O I I I 

Pessoal 
ARTIGO 16 

Estatuto e regime 

1. Os trabalhadores da UTRE regem-se, conforme o 
caso, pelas normas aplicáveis aos funcionários do Estado 
ou pelas que resultem dos respectivos contratos individuais 
de trabalho. 

2. Todos os trabalhadores da UTRE, incluindo o seu 
director, estão sujeitos ao dever de guardar sigilo profis-
sional, sob pena de responsabilidade civil, disciplinar e 
criminal, excepto quando se trate de prestação de infor-
mação de natureza estatística ou outra, que seja da com-
petência da UTRE e lhe caiba fornecer. 

3. O pessoal permanente da UTRE será constituído de 
acordo com o quadro em anexo. 

4. Para além do quadro, a UTRE poderá contratar a 
competente assessoria, que se mostrar necessária ou con-
veniente. 

C A P I T U L O I V 

Gestão patrimonial e financeira 
ARTIGO 17 

Gestão e contabilidade 

A gestão patrimonial e financeira da UTRE, bem como 
a organização e execução da sua contabilidade, regula-se 
pelas normas aplicáveis às instituições do Estado. 

ARTIGO 18 

Receitas e despesas 

1. Constituem receitas da UTRE, as seguintes: 
a) As dotações, comparticipações e subvenções que 

lhe sejam atribuídos pelo Estado e outras pes-
soas colectivas de direito público, incluindo as 

verbas afectas ao processo de reabilitação em-
presarial e de reestruturação do sector econó-
mico do Estado; 

b) O produto das vendas de boletins informativos ou 
outra documentação; 

c) Quaisquer outros rendimentos, bens ou direitos 
que provenham da sua actividade ou que, por 
lei ou contrato, lhe sejam atribuídos; 

d) Donativos, subsídios e financiamentos feitos por 
pessoa singular ou colectiva, nacional ou estran-
geira; 

e) Dotações específicas provenientes de outras fontes 
financeiras. 

2. Constituem despesas da UTRE: 
a) Os encargos com o seu funcionamento; 
b) Os valores dispendidos na aquisição, manutenção 

e conservação dos bens ou serviços necessários 
ao seu funcionamento e ao exercício das suas 
atribuições. 

C A P Í T U L O V 

Disposições finais 
ARTIGO 19 

Dúvidas 

As dúvidas surgidas na aplicação do presente estatuto 
serão definitivamente resolvidas por despacho do Ministro 
das Finanças. 

ANEXO 

Quadro de pessoal 

Categoria/função N ° de 
lugares 

I. Direcção: 
1 
1 
2 

II. Quadro técnico: 
4 
1 
3 
2 

10 
III. Pessoal de apoio: 

1 
Escriturários — dactilógrafos 2 

1 
3 
2 
9 

Total 21 




