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S U M A R I O 

Primeiro-Ministro: 
Despacho: 

Atribui ao funcionário John William Kachamila a categoria 
de especialista de 1.a 

Ministério do Interior: 
Diplomas Ministeriais n.os 157 a 160/92: 

Concedem a nacionalidade moçambicana, por naturalização 
e reaquisição, a vários cidadãos. 

Ministérios da Cultura e Juventude e das Fi-
nanças: 

Despacho: 
Actualiza a composição da Comissão Nacional de Avaliação 

a funcionar no Ministério da Cultura e Juventude. 

Ministério das Finanças: 
Diploma Ministerial n.° 161/92: 

Atribui competências ao Cartório Notarial Privativo do Mi-
nistério das Finanças para lavrar todos os instrumentos 
jurídicos relativosl a quaisquer acordos e contratos que 
envolvam o património do Estado. 

Ministério do Trabalho: 
Despacho: 

Estende à Província de Sofala a aplicação do Sistema de 
Segurança Social. 

PRIMEIRO-MINISTRO 

Despacho 

Usando da competência que me é atribuída ao abrigo 
do parágrafo 5, da regra III, n.° 6, do anexo I, conjugado 
com o artigo 276, ambos do Estatuto Geral dos Funcio-
nários do Estado, e sob proposta do Conselho Nacional 
da Função Pública, atribuo ao funcionário John William 
Kachamila a categoria de especialista de 1.a 

Maputo, 5 de Outubro de 1992. - O Primeiro-Ministro, 
Mário Fernandes da Graça Machungo. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 157/92 
de 14 de Outubro 

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 Nacionali-
dade, determina: 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por rea-
quisição, a Mussá Zoolikal Abdul Karim, nascido 
a 20 de Novembro de 1962, em Maputo - Mo-
çambique. 

Ministério do Interior, em Maputo, 28 de Agosto de 
1992. - O Ministro do Interior, Coronel Manuel José 
Antônio. 

Diploma Ministerial n.° 158/92 
de 14 de Outubro 

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: 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por natu-
ralização, a Zoolekha Abdul Karim, nascida a 18 
de Junho de 1928, em Bhamad - índia. 

Ministério do Interior, em Maputo, 28 de Setembro 
de 1992. - O Ministro do Interior, Coronel Manuel José 
António. 

Diploma Ministerial n.° 159/92 
de 14 de Outubro 

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: 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por natu-
ralização, a Memuna Bai, nascida em 1939, em 
Paquistão. 

Ministério do Interior, em Maputo, 28 de Setembro 
de 1992. - O Ministro do Interior, Coronel Manuel José 
António. 

Diploma Ministerial n.° 160/92 
de 14 de Outubro 

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: 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por natu-
ralização, a Abdul Aziz Hassan Mehtar, nascido 
a 10 de Novembro de 1955, em índia. 

Ministério do Interior, em Maputo, 28 de Setembro 
de 1992. - O Ministro do. Interior, Coronel Manuel José 
António. 



MINISTÉRIO DA CULTURA E JUVENTUDE 

Despacho 

Pelo despacho conjunto de 15 de Fevereiro de 1991, 
publicado no Boletim da República, 1.a série, n.° 14, de 
3 de Abril do mesmo ano, os Ministros da Cultura e das 
Finanças definiram a composição da Comissão Nacional 
de Avaliação a funcionar no Ministério da Cultura, com 
a seguinte composição: 

a) Agy Amisse Abdula Aly, representante do Minis-
tério da Cultura e Presidente; 

b) João F. F. Correia, representante do Ministério 
das Finanças; 

c) Orlando Magalhães, representante do Banco de 
Moçambique; 

d) Pedro José Rosa Mondlane, representante da Orga-
nização dos Trabalhadores de Moçambique. 

Nestes termos, por ter cessado das suas funções o repre-
sentante do Ministério da Cultura e Juventude e, havendo 
necessidade de se actualizar a composição da comissão 
os Ministros da Cultura e Juventude e das Finanças, ao 
abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 12 do Decreto 
n.° 21/89, de 23 de Maio, determinam: 

1. A cessação de funções do representante do Minis-
tério da Cultura e Juventude, Agy Amisse Abdula Aly. 

2. A designação de Esteves António Camacho para 
representante do Ministério da Cultura e Juventude e Pre-
sidente da Comissão. 

Maputo, 23 de Setembro de 1992. - O Ministro da 
Cultura e Juventude, José Mateus Muária Katupha. -
O Ministro das Finanças, Eneas da Conceição Comiche. 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.° 161/92 
de 14 de Outubro 

Os artigos 15 — b) e 21 — c) e d) do Decreto n.° 125/ 
/72, de 20 de Abril, estabeleceram algumas normas rela-
tivas à execução de certo tipo de contratos que devam ser 
lavrados no Ministério das Finanças, envolvendo especial-
mente o património do Estado. Para facilitar este objec-
tivo fundamental foram reactivadas as funções e atribui-
ções notariais previstas no artigo 52 - 3 do dispositivo 
legal a que anteriormente se fez referência, sendo nomeado 
um Notário Privativo. Porém, muito embora tenham sido 
retomadas tais funções notariais ao nível deste Ministério, 
com o objectivo fundamental de garantir que aqui sejam 
lavrados os instrumentos jurídicos na forma de escrituras 
públicas, constata-se a existência de diversas situações que 
escapam ao controlo que se pretende alcançar. 

Por outro lado, a prática aconselha a que sejam toma-
das medidas correctivas para obviar situações de dúvidas 
que porventura se suscitem quanto à extensão da obriga-
toriedade de se lavrarem no Cartório Notarial Privativo 
os instrumentos jurídicos a que se vem aludindo. Na ver-
dade, tal obrigatoriedade vem estabelecida no já citado 
artigo 21 - c) e d) do Decreto n.° 125/72. Estas me-
didas enquadram-se tão somente no esforço de tornar 
mais operativa e abrangente a actividade do Ministério 
das Finanças, dentro do quadro jurídico legal estabelecido 
pelo Decreto Presidencial n.° 70/83, de 29 de Dezembro. 

As medidas que ora se preconizam não prejudicam 
nenhuma outra prática que vinha sendo observada neste 
âmbito. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto nos artigos 7 e 10, 
ambos do Decreto Presidencial n.° 70/83, de 29 de Dezem-
bro, o Ministro das Finanças determina: 

Artigo 1 - 1. Passam a ser lavrados no Cartório Nota-
rial Privativo do Ministério das Finanças todos os instru-
mentos jurídicos relativos a quaisquer acordos e contratos 
envolvendo especialmente o património do Estado. 

2. São abrangidos por esta disposição os acordos, quer 
de retrocessão de créditos quer outros, e de constituição 
de sociedades mistas, bem como os contratos de qualquer 
tipo que prevejam a intervenção do Estado através do 
seu património, incluindo os de empreitada e de forneci-
mento envolvendo as instituições públicas e as empresas 
estatais e intervencionadas, desde que não se trate de 
actos de mera gestão dentro das actividades específicas 
para as quais aquelas estão vocacionadas. 

Art. 2. A obrigatoriedade que ora se estabelece abrange 
quaisquer actos jurídicos envolvendo bens monetários ou 
patrimoniais cujo valor seja igual ou superior 
1 000 000,00 MT, exceptuados os contratos referidos no 
artigo 50 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.° 42/ 
/89, de 28 de Dezembro. 

Art. 3. Os instrumentos jurídicos a que se alude no pre-
sente diploma ministerial serão autenticados pelo Notário 
Privativo deste Ministério, a quem compete exarar certi-
ficados, certidões e fotocópias de tais instrumentos para 
uso quer do próprio Ministério das Finanças quer dos 
interessados. 

Art. 4. Este diploma entra imediatamente em vigor. 

Ministério das Finanças, em Maputo, 31 de Agosto 
de 1992. - O Ministro das Finanças, Eneas da Conceicão 
Comiche 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

Despacho 

Tornando-se necessário alargar o âmbito de aplicação 
territorial do Sistema de Segurança Social criado pela 
Lei n.° 5/89, de 18 de Setembro; 

Considerando estarem criadas as condições técnico-orga-
nizativas que permitem tal alargamento, e as experiências 
adquiridas com a implementação do Sistema na província 
e cidade de Maputo; 

Usando da competência que me é atribuída pelo n.° 2 
do artigo 27 da referida Lei n.° 5/89, de 18 de Setembro, 
determino: 

1. É extensiva à província de Sofala a aplicação do 
Sistema de Segurança Social. 

2. O pagamento das contribuições a que se refere o 
Decreto n.° 4/90, de 13 de Abril, terá início em Novembro 
e relativamente às contribuições do mês de Outubro 
de 1992. 

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de 
Outubro de 1992. 

Ministério do Trabalho, em Maputo, 4 de Outubro 
de 1992. - O Vice-Ministro do Trabalho, Guilherme Luís 
Mavila. 


