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BOLETIM DA REPUBLICA 
PUBLICAÇÃO OFICIAI DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

S U M A R I O 
Comissão Nacional do Plano 

Despacho* 
Regula a modalidade de passagem de uma classe para outra 

na mesma çategoria nas Carreiras Técnicas de Planificação, 
Estatística Demografia Informatica e Cartografia em vigor 
na Comissão Nacional do Plano nos termos do n.o J a 
Resolução n° 2/92, de 15 de Julho 

Ministério do Interior 
Diploma Ministerial n.o 66/93 

Concede a nacionalidade moçambicana por naturalização, 
a José Valentim Melo de Sousa 

Ministérios da Cooperação, da Administra 
ção Estatal e das Finanças 

Diploma Ministerial no 67/93: 
Aprova o quadro de pessoal da Comissão de Coordenação 

dos Programas de Informação e Cultura — CCPIC 

Ministérios das Finanças e da Construção e 
Aguas 

Despacho 
Concernente aos imóveis do Estado com hipotecas registadas 

a favor das companhias seguradoras cujo património for 
integrado na Empresa Moçambicana de Seguros, E E — 
EMOSE 

Nota — Foram publicados 1 e 2 suplementos aos Boletins da 
Republica 12 serie n 11 e P datados a 17 e 24 de Marco 
ltimo inserindo o seguinte 

Presidência da República 
Decreto Presidencial n° 1/93 

Determina a e x t i n g o por comutaçao dos efectos renais d i 
condenaçao rela n a a Caros Alexanare dos R e s constante 

do Processo de Policia Correccional n ° 549/82 de 27 d 
Dezembro (de 1985) do Tribunal Provicial de Zambez 

Conselho de Ministros 
Decreto n° 2/93 

Cria o Instituto Nacional de Normal zacao e Quaidade 
abreviadamente designado f o r INNOQ 

Resolução no 5/93 
Ratifica a Convençao que formaliza a constituicao da Uniao 

Latina assinada em 15 de Março de 1954, em Madrid 

COMISSÃO NACIONAL DO P I A N O 

Despacho 

Havendo necessidade de regular a modalidade de passa-
gem de uma classe para outra na mesma categoria nas 
Carreiras Técnicas de Planificação, Estatística, Demogra-

fia, Informatica e Cartografia em vigor na Comissão Na-
cional do Flano nos termos do n ° 3 2 da Resolução 
n ° 2/92, de 15 de Julho, que aprova os Qualificadores de 
Funções e Categorias Profissionais em vigor no aparelho 
de Estado, determino 

1 Que a passagem de uma classe para outra na mesma 
categoria nas Carreiras Técnicas de Planificação, Estatis 
tica, Demografia, Informatica e Cartografia, seja cumula-
tivamente condicionada ao seguinte 

a) A permanência mínima de três anos na classe an 
terior, 

b) Possuir as habilitações exigidas em cada categoria, 
c) Possuir informação de serviço de Bom em média 

nos últimos três anos 

2 O presente despacho entra imediatamente em vigor 

Comissão Nacional do Plano, em Maputo, 12 de Agosto 
de 1993 — O Ministro do Plano Mário da Graça Ma-
chungo 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 6 6 / 9 3 
de 18 de Agosto 

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, determino 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por na-
turalização, a José Valentim Melo de Sousa, nas-
cido em 25 de Dezembro de 1951, em Lisboa 

Ministério do Interior, em Maputo 5 de Agosto de 
1993 — O Ministro do Interior, Coronel Manuel José 
António 

MINISTÉRIOS DA C O O P E R A Ç Ã O . DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 
E DAS F I N A N Ç A S 

Diploma Ministeriai n.° 67/93 
de 18 de Agosto 

Por Decreto Presidencial n ° 34/91, de 24 de Agosto, 
publicado no Boletim da Republica 1 a serie, no 34, 
2 o suplemento de 24 de Agosto do mesmo ano for 
criada a Comissão de Coordenação dos Programas de Infor 
maçao e Cultura a nível da SADC abreviadamente 
designada por CCPIC 



Para o seu funcionamento, torna-se necessário estabelecer 
o respectivo quadro de pessoal. 

De acordo com as disposições do Decreto n ° 41/90, 
de 29 de Dezembro, e ao abrigo do artigo 18 do Estatuto 
Geral dos Funcionárias do Estado, os Ministros da 
Cooperação, da Administração Estatal e das Finanças, 
determinam 

Artigo 1. É aprovado o quadro de pessoal da CCPIC, 
constante do mapa anexo, que faz parte integrante do 
presente diploma 

Art 2 Poderá ser provido por contrato nos termos do 
artigo 32 do Estatuto Goal dos Funcionários do Estado 
o pessoal da carreira técnica e o de apoio geral e técnico. 

Art 3. O número de lugares criadot para as ocupações 
profissionais de apoio geral e técnico não integrados em 
carreiras, abrange, para efeitos de execução do disposto 
no artigo 11 do Regulamento Geral de Carreiras Profis-
sionais da área comum do aparelho de Estado, aprovado 
pelo DipIoma Ministerial n° 42/92, de 1 de Abril, o 
conjunto das classes atribuídas às respectivas ocupações 
devendo aquelas, quando for o caso, ser discriminadas 
no quadro de pessoal orçamentado. 

Maputo, 29 de Julho de 1993. — O Ministro da 
Cooperação, jacinto Soares Veloso. — O Ministró da 
Administração Estatal, Aguiar Jonassane Reginaldo Real 
Mazula — O Ministró das Finanças, Enéas da Conceição 
Comiché 

Quadro de pessoal da Comissao de Coordenaçao dos Programas 
da Infomacao e Cultura da SADC 

MINISTERIOS DAS FINANÇAS E DA CONSUMIÇÃO E AGUAS 

Despacho 

A fim da os imóveis do Estado, com hipotecas regis-
tadas a favor das companhias seguradoras cujo patrimó-
nio foi integrado na Empresa Moçambicana de Seguros, 
E.E — EMOSE, serem transmitidos livres de quaisquer 
ónus, como preconiza o artigo 14 do Decreto n.° 2/91, 
de 16 de Janeiro, torna-se necessário providenciar no 
sentido de as referidas hipotecas serem expurgadas. 

Assim, os Ministros das Finanças e da Construção e 
Aguas determinam-

1. A entrega à Empresa Moçambicana de Seguroao 
E.E. —EMOSE, do imóvel em construção, na cidade 
da Beira, designado por «Prédio ATCM». 

2. A transmissão do imóvel em causa destina-se a. 
a) Liquidação de todo o crédito concedido pelas com-

panhias seguradoras extintas e cujo património 
foi integrado na EMOSE, relativo aos prédios 
nacionalizados ou revertidos para o Estado e, 
consequentemente, o cancelamento global e 
imediato de todas as hipotecas que incidem so-
bre esses imóveis; 

b) Liquidação doa valores de prémios de seguros de 
incêndio devidos pela Administração do Parque 
Imobiliário do Estado — APIE 

Maputo, 21 de Maio de 1993 — O Ministró das Finan-
ças, Enéas da Conceição Comiche — O Ministro da Cons-
trução e Águas, João Mário Salomão 


