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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 no 3 3 / 9 3 : 

Concede a nacionalidade moçambicana, por naturalização, a 
Ali Juma 

Ministério da Justiça 
Diploma Ministerial n - 3 5 / 9 3 ; 

Determina a entrada em funcionamento dos Tribunais Mili-
tares Provinciais de Cabo De gado Manica e Inhambane 
e ena novas Secções nos tribunais militares provinciais 
constantes deste diploma 

Conselho Nacional da Função Pública: 
Resoluçao no 1/93: 

Esclarece dúvidas sobre a aplicação do disposto no no 2 do 
artigo 239 do Estatuto Ceral dos Funcionários do Estado, 
conjugado com o no 5 do artigo 242 relativamente à con-
tagem do tempo de serviço prestado em prorrogação do 
limite de idade para efeitos de aposentação 

Resoluçao no 2/93: 
Atribur aos Ministros da Admnistraçao Estatal e das Finan-

ças a competência de formalizar e materializar por des-
pacho ministerial conjunto a atribuição da remuneração 
referente à função cessante ou equiparada 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.o 34/93 
de 14 de Abril 

O Ministro do Interior, verificando ler 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-
ra'ização, a Ali Juma, nascido a 25 de Julho de 
1909, em Bombaim — Índia. 

Ministério do Interior, em Maputo, 2 de Novembro 
de 1992. — O Ministre do Interior, Coronel Manuel Josê 
Antônio. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Diploma Ministerial n.o 35/93 
de 14 de Abril 

Por Diploma Ministerial n° 42/89, de 28 de Junho, 
entraram em funcionamento os Tribuna s Minitares Pro-
vinciais do Niassa, Nampula, Sofala e Maputo assim como 
os Tribunais Militares da 1.a Brigada em Boane, 4.a Bri-
gada, em Tete, e 8a Brigada em Chókwè. 

Posteriormente, por Diploma Ministerial n° 51/89 de 
21 de Junho, cessou o funcionamento dos Tribunais Mili-
tares das 1 a, 4a e 8a Brigadas tendo o seu pessoal pas-
sado a integrar os Tribunais Militares de Gaza, Tete e 
Zambézia. 

A experiência colhida no funcionamen'o dos referidos 
Tribunais, aliada à necessidade de se garantir uma efectiva 
cobertura de todo o território nacional pelos Tribunais 
Militares, impõe a tomada de algumas medidas reorgani-
zativas. 

Assim, usando da competência que me é conferida pelo 
artigo 21 da Lei n.° 11/87, de 28 de Setembro, determino: 

Artigo 1 Entram imediatamente em funcionamento os 
Tribunais Militares Provinciais de Cabo Delgado, Manica 
e Inhambane. 

Art 2 Por esse motivo, os Tribunal Militares Provin-
ciais de Nampula, Sofala e Gaza deixam de ter jurisdição 
nas províncias referidas no número anterior 

Art. 3 São criadas novas Secções nos seguintes tribu-
nais militares provinciais: 

а) Maputo — 3a Secção; 
б) Gaza — 2 a Secção; 
c) Sofala — 3.a Secção; 
d) Zambézia — 2a Secção; 
é) Nampula —3. a Secção; 
f) Niassa — 2.a Secção. 

Ministério da Justiça, em Maputo, 29 de Março de 1993. 
— O Ministro da Justiça, Ussumane Aly Dauto. 



CONSELHO NACIONALIZE DA FUNCAO PUBLICA 
Resolucao n.o 1/98 
de 14 de Abril 

Tendo surgido dúvidas sobre a aplicação do disposto 
no n.° 2 do artigo 239 do Estatuto Geral dos Funcionários 
do Estado, conjugado cons e n.o 5 de atigo 242, relati-
vãmente à contagem do rempo de serviço prestade em 
prorrogação do limite de idade para afeitos da aposenta-
ção, o Conselho Nacional da Função Pública delibera; 

1. O parecer favorável da Junta de Saúde é condição 
indispensável para efeitos de prorrogaçao do limite de 
idade nos precisos termos dm disposto ao artigo 239 do 
Estatuto Geral dos Funcionarias do Estado. 

2. No caso de funcionários que se encontram abrangidos 
pelas disposições do n.° 2 do artigo 239 e que a prorro-
gação do limite de idade se tenha processado sem o parecer 
de Junta de Saúde, o tempo de serviço prestado naquelas 
condições é contado a título excepcional para efeitos de 
aposentação. 

3. A excepção estabelecida no número anterior extin-
gue-se seis meses após a publicação da presente resoluçao, 
devendo os funcionários abrangidos regularizarem a sua 
situação durante este período. 

Conselho Nacional da Função Pública, em Maputo, 5 
de Abril de 1993. — O Presidente do Conselho Nacional 
da Função Pública, Aguiar jonassane Reginaldo Real Ma-
tula (Ministro da Administração Estatal). 

ResOLUÇAO n.o 2/93 
da 14 de Abril 

Havendo nacionalidade dé estabelecer mecanismos de 
aquixxcao ao direite estabelecido no ponto 1 do artigo 3 
da Lei n.o 3/90, de 26 de Setembro, referente a equipa-
ração de funções para efeitos de remuneração para cida-
dãos abrangidos nos termos do definido no mapa anexo 
constante da referida lei. 

Neste contexto, o Conselho Nacional da Função Pública 
no uso da competência atribuída pela alínea a) do ponto 3 
do artigo 2 do Decreto n.o 14/87, de 20 de Maio, delibera: 

1. Atribuir os Ministros da Administração Estatal e das 
Finanças a competência de formalizar e materializar por 
despacho ministerial conjunto a atribuição da remuneração 
referente à função cessante ou equiparada. 

2. Criar um grupo técnico com a função de proceder 
com análise doa materiais indrentes ao processo da aqui-
sição do direito em causa. 

3. Compete os Ministros da Administração Estatal e das 
Finanças designar os funcionários que constituirão o grupo 
técnico referido. 

4. A concessão do direito acima referido será feita me-
diante solicitação dos interessados em requerimento que 
deverá ser dirigido ao Ministro da Administração Estatal. 

Conselho Nacional da Função Pública, em Maputo, 31 
de Março de 1993. — O Presidente do Conselho Nacional 
da Função Pública, Aguiar Jonassane Reginaldo Real Ma-
tuia (Ministro da Administração Estatal). 


