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S U M Á R I O 

Ministério da Industria e Energia 
Despacho. 

Transfere pata o Estado a empresa União Fabril de Moçam 
bique S A R I (UFA) 

Ministério das Finanças 
Diploma Ministerial n* 142/93 

Actua iza o subsidio referido no artigo 1 do Diploma Minis 
tenal n ° 04/93 de 30 de Junho 

Ministério do Trabalho 
Diploma Ministerial n ' 143/93 

Cria no Instituto Nacional de Segurança Social o Fundo 
Especial dos Trabalhadores 

Ministério dos Transportes e Comunicações 
Rectificação 

Referente ao despacho pub içado no Bolelim da República, 
1* sene n° 15 de 11 de Abril de 1990 

Ministério da Construção e Águas 

Nomera o economista B de 1 a o bacharel Victonno Joaquim 
para em comissão de servido exercer as funções de Direc-
tor Nacional de Economia t de Planificaçao 

Ministérios da Construção e Águas e das 
Finanças 

Despacho* 
Integra no património da E N I E L — Empresa Nacional de 

InstaTações Eléctricas E E (em formaçao) os prédios cons 
(antes desre despacho 

Secretaria de Estado das Pescas 
Despachos 

Reverte a sociedade comercial Industna de Peixe Nossa 
Senhora de Fatima Limitada — Anglo Amer ica — Inos para 
o Estado 

Reverte a sociedade comercial Somariscos Limitada para o 
Estado 

Reverte a Sociedade Exportadora de Mariscos Estrela do Mar 
Limitada para o Estado 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E ENERGIA 

Despacho 

Por despacho do Ministro da Industria e Comercio de 
19 de Março de 1976, publicado no Boletim da Republica 

1a te le, n ° 34, de 23 de Março do mesmo ano for 
intervencionada a empresa União Fabril de Moçambique, 
S A R L (UFA) 

Havendo necessidade de proceder a regularização da 
sua situação jurídica ao abrigo do preceituado no n ° 1 
dos artigos 1 e 2 ambos da Lei n ° 13/91, de 3 de Agosto 
do mesmo ano determino 

Único É transferida para o Estado a empresa União 
Fabril de Moçambique, S A R L (UFA) 

Ministério da Indústria e Energia, em Maputo, 3 de 
Novembro de 1993 — O Ministro da Industria e Energia 
Octávio Filiano Mutemba 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.° 142/93 
de 8 de Dezembro 

Com o objectivo de conferir maior dinamismo e estimulo 
ao aumento da produção agrícola e, simultaneamente, 
conter o agravamento dos custos de produção do sector 
agrano, por Diploma Ministerial n° 54/90, de 50 de 
lunho, for criado um subsidio unitário por litro de 
gasoleo consumido a ser concedido aos agricultores para 
a campanha 1993/1994 

Tendo-se verificado um incremento no preço do gasoleo 
em 22 de Novembro do ano em curso, toma se necessário 
proceder ao ajustamento do valor do referido subsidio 
com a finalidade de manter o nível estabelecido aquando 
da sua criação 

Assim, no uso das competências que me são atribuídas 
na alínea b) do artigo 3 do Decreto n ° 11/82 de 22 
de Junho, e depois de ouvida a Comissão Nacional de 
Sa la nos e Preços, determino 

Artigo 1 O subsidio referido no artigo 1 do Diploma 
Ministerial n ° 54/93, de 30 de Junho, passa a ter o valor 
de 425,00 MT por litro de gasoleo 

Art 2 Os restantes artigos do Diploma Ministerial 
n ° 54/93, mantêm se em vigor 

Art 3 O presente diploma ministerial entra imediata-
mente em vigor 

Ministério das Finanças, em Maputo, 22 de Novembro 
de 1993 — O Ministro das Finanças, Enéas da Conceição 
Comiche 



MINISTERIO DO TRABALAO 

Diploma Ministerial n.o 143/93 de 8 de Dezembro 

Considerando que no contesto da actual conjuntura 
económica do país as prestações do sisterna de segurança 
social, a par com outros rendimentos do trabalho, têm 
sofrido uma sensível diminuicao do seu valor efectivo, 
torna-se necessária a adopção, ainda que a título excep-
cional, de medidas tendentes a socorrer e apoiar os tra-
balhadores e suas famílias em determinadas situações de 
extraordinária necessidade de assistência 

Assim, não se encontrando ainda reunidas as condiçiões 
para a imediata instituição do Fundo de Acção Sanitária 
e Social mas existindo reçursos para apoiar rasoavelmente 
os trabalhadores nas situações acima referidas, no âmbito 
do disposto no n° 2 do artigo 19 do Regulamento de 
Aplicação da Lei de Segurança Social, o Ministro do 
Trabalho determina 

Artigo único É criado, no Instituto Naeional de Segu-
raça Social, o Fundo Especial a que se refere o n° 2 
do artigo 19 do Regulamento de Aplicação da Lei de 
Segurança Social, aprovado pelo Decreto n ° 46/89, de 28 
de Dezembro, cujo Regulamento em anexo é parte inte-
grante do presente diploma 

Ministério do Trabalho, em Maputo, de Novembro 
de 1993 — O Ministro do Trabalho, Teodato Mondim 
da Silva Hunguana 

Regulamento do Fundo Especial dos Trabalhadores 

C A P I T U L O 1 

Disposições gerais 
ARTIGO 1 

1 O fundo Especial dos Trabalhadores, abreviadamente 
designado por Fundo Especial, tem por objectivo subsidiar, 
no todo ou em parte, as despesas decorrentes do interna-
mento em estabelecimentos hospitalares do Serviço Nacio-
nal de Saúde, bem como os encargos com a realização 
de funerais dos beneficiários abrangidos pelo regime geral 
de segurança social 

2 À medida em que os recursos económicos e finan-
ceiros o permitirem e as necessidades dos beneficiários 
o justificarem, as prestares do Fundo Especial poderão 
ser alargadas a outros fins não previstos no número 
antenor 

ARTIGO 2 

A concessão dos benefícios do Fundo Especial obede-
cerá aos critérios e programas adoptados anualmente pelo 
Conselho de Administração do Instituto Nacional de 
Segurança Social 

ARTIOO 3 

O Fundo Especial terá um orçamento anual aprovado 
pelo Conselho de Administração do Instituto Nacional de 
Segurança Social 

ARTIGO 4 

1 São receitas do Fundo Especial-
a) Dotações inscritas no Orçamento do Instituto 

Nacional de Segurança Social; 

b) Subsídios não reclamados nos termos do n ° 6 do 
artigo 18 e prestações prescritas ao abrigo do 
artigo 45, ambos do Regulamento de Aplicação 
da Lei de Segurança Social, aprovado pelo 
Decreto no 46/89, de 28 de Dezembro; 

c) Prestações caducadas e as não reclamadas nos 
termos dos artigos 57 e 74, n.° 3, ambos das 
Normas de Aplicação e Procedimentos do 
Regulamento da Lei de Segurança Social apro-
vadas pelo diploma Ministerial n° 45/90, de 
9 de Maio, 

d) Outras receitas provenientes de actividades de 
carácter social 

2 São encargos do Fundo Especial o valor dos 
subsídios a conceder nos termos previstos no presente 
Regulamento 

CAPlTULO II 

Critérios para a concessão dos benefícios 
ARTIGO 5 

1 Têm direito às prestações suplementares de Interm 
mento os beneficiários do sistema de segurança social 
desde que, estando internados em quarto normal de esta-
belecimento hospitalar do Serviço Nacional de Saúde, 
preencham os requisitos estabelecidos nos termos dos 
artigos 1 e 2 do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n° 46/89, de 28 de Dezembro 

2 Para que os trabalhadores possam beneficiar das 
prestações suplementares de internamento, as respectivas 
entidades empregadoras deverão remeter ao Instituto 
Nacional de Segurança Social, no prazo de dez dias úteis 
contados da data da apresentação do trabalhador no 
local de trabalho, o original da factura emitida pelo 
estabelecimento hospitalar em que esteve internado 

ARTIGO 6 

As prestações suplementares de internamento serão 
pagas até ao máximo de trezentos e sessenta e cinco dias 
contínuos, nas condições estabelecidas pelo artigo 6 do 
Regulamento aprovado pelo Decreto n° 46/89, de 28 
de Dezembro 

ARTIOO 7 

1 Têm direito ao subsídio de funeral os familiares 
directos ou em 1 ° grau na linha recta dos trabalhadores 
que à data do falecimento tivessem preenchido os requi-
sitos estabelecidos no artigo 16 do Regulamento anexo ao 
Decreto n° 46/89, de 28 de Dezembro 

2 Têm igualmente direito, ao subsídio de funeral, os 
familiares dos pensionistas do sistema de segurança social, 
independentemente do valor da sua pensão à data da 
morte 

ARTIGO 8 
J 

Para poder beneficiar do subsídio de funeral que ora 
se fixa em cem mil meticaic, os familiares do trabalhador 
ou pensionista falecido, referidos no artigo 18 do Regula-
mento mencionado no artigo anterior, deverão apresentar 
no Instituto Nacional de Segurança Social ou suas dele-
gações os seguintes documentos 

a) Requerimento a solicitar a concessão do subsídio; 
b) Certidão de óbito do trabalhador ou pensionista; 
c) Cartão de segurança social do trabalhador ou 

pensionista falecido, 



d) Atestado da entidade administrativa competente 
a indicar o grau de parentesco 

e) Bilhete de Identidade ou Cédula Pessoal do 
requerente 

ARTIGO 9 

O direito ao subsidio de funeral caduca no prazo de 
trinta dias, a contar da data do obito do trabalhador ou 
pensionista 

A t i g o 10 

Os peticionários que prestarem falsas declarações, bem 
como as autoridades e funcionários que subscrevem as 
respectivas confirmações serão solidariamente responsa 
veis perante o Instituto, pelas importâncias indevidamente 
liquidadas sem prejuízo da responsabilidade criminal ou 
disciplinar que lhes couber 

C A P I T U L O III 

Administração e funcionamento do fundo especial 
Artigo II 

1 O Fundo Especial e dirigido centralmente por uma 
Comissão Administrativa designada por despacho do 
Ministro do Trabalho sob proposta do Conselho de Admi-
nistração do Instituto Nacional de Segurança Social e 
integra um presidente um vogal e um secretario 

2 A Comissão Administrativa compete nomeadamente 
a) Gerir o Fundo Especial dando execução as 

decisões do Conselho de Administração do 
instituto Nacional de Segurança Social 

b) Angariar L mobilizar donativos e outras formas 
de contribuiçoes 

c) Elaborar e submeter ao Conselho de Adminis 
tração do Instituto Nacional de Segurança 
Social o relatório de actividade c as contas 
anuais do Fundo Especial bem como as pro-
postas de programa t respectivo orçamento 

3 A Comissão Administrativa prestara semestralmente 
uma informaçao sobre a situaçao operativa e financeira 
do Fundo Especial ao Conselho de Administração do 
Instituto Nacional de Segurança Social 

ARTIGO 12 

1 As normas de contabilização das receitas e dos 
subsidios concedidos constarao de regulamento próprio 

2 O Fundo Especial possuíra uma conta propria para 
depositos em instituição bancaria 

CAPÍTULO IV 

Disposições finais Artigo 13 
Os subsídios de funeral esta sujeito a actualizações 

periódicas em razao da alterações monetarias que se 
operarem 

ARTIGO 14 

O Inst i tuto Nac iona l de S e g u r a n ç a Soc ia l p r o m o v e r a as 
acções destinadas ao funcionamento do Fundo Especial 
e mobilizara os recursos Humanos e materiais adequados 

ARTIGO 15 

Os casos omissos e as duvidas resultantes da execução 
do presente Regulamento serão resolvidas por despacho 
do Ministro do Trabalho ouvido o Conselho de Admi 
nistracao do Instituto Nacional de Segurança Social 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

Rectificação 

Em virtude de ter havido lapso na indicaçao de um 
dos nomes dos titulares de quotas e por ter faltado a 
mencao do outro socio que também perdeu a residencia 
em Moçambique e ter deixado de participar na vida da 
sociedade SMAL — Laboratories SIMMS I M Limitada 
despacho publicado no Boletim da Republica 1 a serie 
n° 15 de 11 de Abril de 1990 rectifica se 

1 Onde se lê «Camilo Nuno» deve ler se «Camilo 
Nuno Gonçalves da Silva Cordeiro» 

2 Ao abrigo do disposto no n° 3 do artigo 10 do 
Decrcto-Lei n° 16/75, de 13 de Fevereiro conjugado 
com o artigo 1 do Decreto n° 18/75 de 9 de Outubro 
e pelo artigo 8 da Lei n° 13/91 de 3 de Agosto deter 
mino a reversão para o Estado da quota e dos direitos 
dele emergente de João Duarte Mendes na sociedade 
acima referida no valor de 325 000 00 MT 

Ministério dos Transportes e Comunicacoes em Maputo, 
30 de Setembro de 1993 — O Ministro dos Transportes 
e Comunicações Armando Emilio Guebuza 

MINISTÉRIO DA CONSTRUÇÃO E ÁGUAS 

Despacho 

Nos termos do n ° 3 do artigo 11 do Decreto n 4/81 
de 10 de Junho, conjugado com o Regulanento das Car 
reiras Profissionais do Ministério da Construção e Águas 

aprovado pelo Diploma Ministerial n 151/87 de 2 de 
Dezembro nomero o economista B de 1o o bacharel 
Victorino Joaquim para em comissão de serviço exercer 
as funções de Director Nacional dc Economia e dc Plam 
ficação com efeitos a partir de I de Junho proximo 

Ministério da Construção c Águas em Maputo 31 de Maro de 1993 — O Ministro da Construção e Águas 
foão Mano Salomao 

MINISTÉRIOS DA CONSTRUÇÃO E ÁGUAS E DAS FINANÇAS 

Despacho 

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1991 do Ministro 
da Construção e Aguas e de 16 de Mato de 1992 
do Ministro das Finanças foi decidida a l i e n a c a o da 
ENIEL — Empresa Nacional de Instalações Flectricas 
E E (em formação) 



Para que se possa proceder a uma real avaliação do 
património desta empresa, ao nível da cidade de Maputo, 
os Ministros da Construção e Águas e das Finanças 
determinam que os prédios a seguir descritos e rever-
tidos para o Estado sejam integrados no património da 
ENIEL— Empresa Nacional de Instalações Eléctricas, 
E E (em formação) 

— Prédio n ° 8528 a folhas 4 do livro B barra 24, 
com a área de 3187,8 m\ localizado na parcela 
1 do talhão 129 do cadastro da cidade 

— Prédio n ° 535 a folhas 55 do livro B barra 5, 
com a área de 18 10132 m', localizado na 
parcela 1 do talhão 114 do cadastro da cidade 

Maputo, 30 de Setembro de 1993 — O Ministro da 
Construção e Águas, João Mário Salomão — O Minis-
tro das Finanças, Enéas da Conceição Comiche 

SECRETARIA DE ESTADO DAS PESCAS 

Despacho 
1 A gestão da empresa lndústria de Pence Nossa Senhora 

de Fátima, Anglo América — Inos, foi assumida pelo 
Estado, logo após a Independência Nacional, mediante 
uma comissão administrativa — intervenção do Estado. 

2 Verificados os pressupostos legais pertinentes, nos 
termos do artigo 1, n ° 3, Lei n° 13/91, de 3 de Agosto, 
a citada empresa é tida por abandonada. 

3 Verificando-se a necessidade de proceder à regulari-
zação da situação jurídica da mencionada empresa, face 
ao disposto no artigo 6, n.° 4, da citada lei determino 

A reversão da sociedade comercial Indústria de Peixe 
Nossa Senhora de Fatima, Limitada — Anglo América — 
Inos, com todo o seu património a favor do Estado. 

4 Mais determino a integração do respectivo patrimánio 
na Empresa Moçambicana de Pescas, E E . — EMOPESCA 

Secretaria de Estado das Pescas, em Maputo, 20 
de Maro de 1993 — O Secretário de Estado das Pescas, 
Moises Rafael Massinga 

Despacho 
1 A sociedade Somanscos, Limitada, foi intervencio-

nada, funcionando a competente comissão administrativa, 
por despacho do Ministro da Indústria e Comércio, de 20 
de Setembro de 1976, considerando a situação descrita 
no artigo 1, n.° 3, alínea c) do Decreto-Lei n ° 16/75, 
de 13 de Fevereiro, encontrando-se o seu património 
integrado na EMOPESCA, E. E 

2. Com o objectivo de legalizar a situação jurídica 
da mencionada empresa, nos termos do artigo 1, n° 2, 
do artigo 2, nos 2 e 3 e artigo 6, nos 1, 3 e 4 da Lei 
n° 13/91, de 3 de Agosto, determino 

A reversão da sociedade comercial Somanscos, Limitada, 
a favor do Estado, com todo o seu património 

3 Decido ainda a integração do respectivo património na 
Empresa Moçambicana de Pescas, E. E —EMOPESCA 

Secretaria de Estado das Pescas, em Maputo, 20 
de Maro de 1993. — O Secretário de Estado das Pescas, 
Moisés Rafael Massinga 

Despacho 
1 A Sociedade Exportadora de Mariscos Estrela do Mar, 

Limitada, foi intervencionada, funcionando a competente 
comissão administrativa, por despacho do Ministro da 
da Indústria e Comércio, de 20 de Setembro de 1976, 
considerando a situação descrita no artigo 1, n ° 3, 
alínea c) do Decreto-Lei n.° 16/75, de 13 de Fevereiro, 
encontrando-se o seu património integrado na EMOPESCA, 
E E 

2 Com o objectivo de legalizar a situação jurídica 
da mencionada empresa, nos termos do artigo 1, n° 2, 
do artigo 2, n.os 2, e 3 e artigo 6, nos 1, 3 e 4 da Lei 
n° 13/91, de 3 de Agosto, determino 

A reversão da sociedade comercial Sociedade Exporta-
dora de Mariscos Estrela do Mar, Limitada, a favor do 
Estado, com todo o seu património 

3 Decido ainda a integração do respectivo património na 
Empresa Moçambicana de Pescas, E. E —EMOPESCA 

Secretarie de Estado das Pescas, em Maputo, 20 
de Maro de 1993. — O Secretário de Estado das Pescas, 
Moisés Rafael Massinga 


