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MINISTER O DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 11 /93 
dê 10 de Fevereiro 

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

Ê concedida a nacionalidade moçambicana, por natura-
lização, a José Gomes Garcia, nascido a 18 de 
Janeiro de 1967, em Angola 

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

MINISTÉRIOS DO COMÉRCIO, DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 
E DAS FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.o 1 2 / 9 3 
de 10 de Fevereiro 

Os quadros de pessoal em vigor no Ministério do 
Comércio tiveram como base o leque de ocupações pro-
fissionais, aprovadas pelos Diplomas Ministeriais n ° 4/88, 
de 13 de Janeiro, n ° 157/88, de 16 de Novembro, para 
as áreas do Comércio e Turismo respectivamente, carecendo 
de uma reformulação em obediência ao disposto no ar 
tigo 10 do Decreto n° 41/91, de 29 de Dezembro 

O Diploma Ministerial n.° 91/90, de 31 de Julho, publi-
cou o Estatuto Orgânico do Ministério do Comercio, .apro-
vado pela Comissão de Administração Estatal, ao abrigo 
do artigo 3 do Decreto n ° 3/85, de 22 de Maio, que 
recomenda a revisão das carreiras profissionais e dos qua-
dros de pessoal ora aludidos 

Nestes termos, ao abrigo das disposições do artigo 18 
do Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, aprovado 
pelo Decreto n ° 14/87, de 20 de Maio, os Ministros do 
Comércio, da Administração Estatal e das Finanças deter 
minam 

Artigo 1 ° É aprovado o quadro de pessoal do Ministério 
do Comercio, seus serviços dependentes e instituições su-
bordinadas, de conformidade com o mapa anexo 

Art 2 O número de funcionários dos cargos de con-
fiança e de inspecção e dos lugares de direcção e chefia 
esta contido nas diversas categorias profissionais dos qua-
dros de carreiras aprovados para o sector 

Art 3 Relativamente a quaisquer nomeações e outros 
movimentos de pessoal que aguardam o visto do Tribunal 
Administrativo, a criação de lugares rectroage à dara do 
respectivo despacho 

Art 4 São revogados os Diplomas Ministeriais n 0 5/88 
de 13 de Janeiro, n ° 8/89, de 18 de Janeiro, e n ° 101/90, 
de 21 de Novembro, no que respeita ao quadro de pessoal 

Maputo, 10 de Julho de 1992 — O Ministro do Comér-
cio, Daniel Filipe Gabriel Tembe — O Ministro da Admi-
nistração Estatal, Aguiar Jonassane Reginaldo Reel Mazula 
— O Ministro das Finanças, Enéas da Conceição Comiche 








