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Primeiro-Ministro: 
Despachos. 

Cria a Comissão Técnica sobre o navio sinistrado «SHIN 
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Atribui a assistente socal A principal Calista Jesus Teresinma 
Francisco Luísa da Silva a categoria de especialista de 2 a 
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Diploma Ministerial n.° 105/94: 

Concede a nacionalidade moçambicana, por naturalização a 
Abdul Qadir 

Ministério da Educação: 

Diploma Ministerial n.° 106/94: 

Define o nível académico a que correspondem os cursos 
ministrados na Escola de Produção e Formação de Gestores 
«No Caminho da Vitória» da Machava província do Maputo 

Ministério do Comércio: 
Despachos: 

Integra na DIPROM, E. E. - Distribuidora da Provínc a do 
Maputo, a Sociedade Comercial J M. Santos Júnior e C a 

(Moç) Limitada 

Cria mecanismos, que permitam coordenar a realização no 
País da V Feira da Zona do Comércio Preferencial, para 
os Estados da Africa Oriental e Austral - PTA. 

Ministérios das Finanças e do Comércio: 
Despacho: 

Cria mecanismos que assegurem a disciplina e o rigoroso 
cumprimento do Decreto n.o 21/90, de 18 de Setembro. 

Ministério das Finanças: 
Despacho: 

Delega no Director Nacional do Tesouro poderes de gestão 
corrente. 

PRIMEIRO-MINISTRO 

Despacho 

Havendo necessidade de se acompanhar, em águas juris-
dicionais nacionais, a evolução da situação criada pelo 
navio nipónico sinistrado «SHIN KAKOGAWA MARU», 
de uma forma coordenada envolvendo os organismos nacio-
nais competentes, ao abrigo da alínea f) do artigo 154 
da Constituição determino: 

É criada a Comissão Técnica sobre o navio sinistrado 
«SHIN KAKOGAWA MARU», com a seguinte compo-
sição. 

- João Jaime Sitoe, do Ministério dos Transportes 
e Comunicações - Chefe; 

- Amâncio Maela Novelo, do Ministério dos Recursos 
Minerais - Adjunto; 

- Eduardo José Bacião Koloma, do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros; 

- Armindo Matos, do Ministério das Finanças; 
- Rogério Buque, da Procuradoria-Geral da Repú-

blica; 
- Samuel Jaime Comiche, do Banco de Moçambique; 
- Francisco Constâncio Mabjaia, da Comissão Nacio-

nal do Meio Ambiente; 
- Domingos Francisco Lopes Bainha, da Empresa 

Nacional de Portos e Caminhos de Ferro de 
Moçambique. 

A Comissão tem os seguintes objectivos e competências. 
1. Ocupar-se dos assuntos ligados ao navio sinistrado; 
2. Negociar e acordar as condições da entrada, estadia 

e reparação do navio sinistrado, nas águas jurisdicionais 
de modo a salvaguardar os interesses económicos, sociais 
e ambientais da República de Moçambique; 

3. Coordenar e supervisar no país todas as acções rela-
tivas à boa realização dos trabalhos de reparação do navio 
sinistrado. 

4. Promover todas as medidas adequadas com vista à 
prossecução dos seus objectivos, nomeadamente: 

a) Solicitar a colaboração de instituições, entidades 
e indivíduos nacionais e estrangeiros para o seu 
enquadramento em acções que visem a realização 
dos seus objectivos; 

b) Recomendar as acções necessárias durante a 
permanência do navio sinistrado em águas 
nacionais. 

A Comissão Técnica elaborará o relatório final a ser 
apresentado até 60 dias após a data da conclusão dos 
trabalhos de reparação do navio sinistrado. 



Cabe ao Ministério dos Transportes e Comunicações 
orientar, no âmbito das suas atribuições, os aspectos 
inerentes à actuação da Comissão Técnica. 

Maputo, 14 de Julho de 1994. - O Primeiro-Ministro, 
Mário Fernandes da Graça Machungo. 

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 a assistente social A principal 
Calista Jesus Teresinha Francisco Luísa da Silva, a cate-
goria de especialista de 2.a 

Maputo, 15 de Agosto de 1994. - O Primeiro Ministro, 
Mário Fernandes da Graça Machungo. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 105/94 
de 24 de Agosto 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado 
cumprimento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, 
de 16 de Agosto, e no uso da faculdade que lhe é concedida 
pelo artigo 12 da Lei da Nacionalidade, determina: 

Ê concedida a nacionalidade moçambicana, por natura-
lização, a Abdul Qadir, nascido a 15 de Junho 
dc 1948, em Karachi - Paquistão. 

Ministério do Interior, em Maputo, 22 de Agosto 
de 1994. - O Ministro do Interior, Manuel José António. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Diploma Ministerial n.° 106/94 
de 24 de Agosto 

Convindo definir o nível académico a que correspondem 
os cursos que vêm sendo ministrados pela Escola de Pro-
dução e Formação de Gestores «No Caminho da Vitória», 
situada na Machava, província do Maputo; 

Nesta conformidade, usando da faculdade que me é 
conferida pelo artigo 36 da Lei n.° 6/92, de 6 de Maio, 
determino: 

Único. Para efeitos de continuação de estudos e profis-
sionais, é reconhecida a equivalência do nível básico do 
Ensino Técnico-Profissional aos indivíduos que frequen-
taram ou venham a frequentar com êxito os cursos de 
Carpintaria, Preparação Alimentar, Agro-Pecuária, Mestre 
de Obras e Comércio, desde que se mostrem habilitados 
com o 2.° Grau do Ensino Primário do Sistema Nacional 
de Educação ou nível equivalente. 

Ministério da Educação, em Maputo, 19 de Julho 
de 1994. - O Ministro da Educação, Aniceto dos Mu-
changos. 

MINISTÉRIO DO COMÉRCIO 

Despacho 

A Sociedade Comercial J. M. Santos Júnior e C.a (Moç) 
Limitada, encontra-sc intervencionada por despacho do 
Ministro do Comércio Interno, de 31 de Maio de 1982, 
publicado no Boletim da República, 1.a série, n.° 21, 
de 2 de Junho do mesmo ano e integrada na DIPROM, 
E. E. - Distribuidora da Província do Maputo. 

Verificando-se providos os pressupostos previstos no 
artigo 1 da Lei n.° 13/91, de 3 de Agosto, o Ministro do 
Comércio nos termos do n.° 2 do artigo 2 da mesma lei, 
determina: 

É integrada na DIPROM, E. E. - Distribuidora da 
Província do Maputo, a Sociedade Comercial J. M. Santos 
Júnior e C.a (Moç) Limitada. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 19 de Julho 
de 1994. - O Ministro do Comércio, Daniel Filipe Gabriel 
Tembe. 

Despacho 

Considerando o interesse político e as vantagens econó-
micas tanto nacionais como regionais da realização no 
País da V Feira da Zona do Comércio Preferencial, para 
os Estados da África Oriental e Austral - PTA; 

Considerando-se que, para o sucesso da referida FEIRA 
é indispensável criar mecanismos, que permitam coordenar 
a sua realização. 

Nestes termos determino: 
1. Para o desenvolvimento de acções tendentes a reali-

zação da V Feira da PTA, em Maputo, são nomeados 
Comissário Geral e Comissário Geral-Adjunto, o Presi-
dente do Instituto de Promoção das Exportações - IPEX 
e o Director-Geral da Feira Internacional de Maputo -
FACJM, E. E., respectivamente. 

2. No desempenho das suas funções, os comissários ora 
nomeados, serão coadjuvados por uma comissão que, 
integra representantes dos Ministérios do Comércio, das 
Finanças, dos Negócios Estrangeiros, do Interior, Banco 
de Moçambique e Feira Internacional de Maputo - FA-
CIM, E. E. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 15 de Agosto 
de 1994. - O Ministro do Comércio, Daniel Filipe Gabriel 
Tembe. 

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DO COMÉRCIO 

Despacho 

Constatando-se que o Decreto n.° 21/90, de 18 de 
Setembro, que determina a obrigatoriedade da sujeição das 
importações a inspecção pré-embarque das mercadorias, 
compreendendo a verificação da qualidade, quantidade e a 
comparação de preços não tem sido cumprido com rigor, 
originando grandes subfacturações através de falsas decla-
rações com o intuito de se furtar ao pagamento integral 
das imposições devidas; 

Constituindo qualquer subfacturação um descaminho de 
direitos e outras imposições devidos nos termos do Conten-
cioso Aduaneiro; 



Convindo criar mecanismos que assegurem a disciplina 
e o rigoroso cumprimento do citado decreto; 

Considerando que a subfacturação constitui efectivamente 
um descaminho de direitos e outras imposições devidos; 

Os Ministros das Finanças e do Comércio determinam: 
1. Todas as mercadorias importadas sujeitas à inspecção 

pre-embarque e que desembarquem em todo o território 
nacional sem que a inspecção tenha sido efectuada, consi-
deram-se em situação de descaminho de direitos, nos 
termos do artigo 42 do Contencioso Aduaneiro em vigor, 
estando por isso sob alçada das penalidades previstas no 
artigo 44 do mesmo Contencioso. 

2. Nestes termos, tendo em consideração que as multas 
por descaminho de direitos estão graduados em quatro 
a dez vezes o valor dos direitos c outras imposições cujo 
pagamento se pretendia evitar, às mercadorias que não 
tenham sido sujeitas à inspecção pré-embarque serão 
aplicadas as penalizações seguintes: 

a) Pela primeira infracção, multa graduada em seis 
vezes, nos termos do artigo 44 do Contencioso 
Aduaneiro; 

b) Pela segunda infracção, multa graduada em dez 
vezes, nos termos do mesmo artigo 44 do 
Contencioso Aduaneiro; 

c) Pela terceira infracção, reexportação da mercado-
ria no prazo de trinta dias contados a partir 
da data do seu desembarque em território 
nacional, a expensas do importador; 

d) Edno o prazo referido na alínea anterior sem que 
a mercadoria tenha sido reexportada a mesma 
será considerada perdida a favor do Estado. 

3. Após a aplicação das penalizações previstas nas 
alíneas c) e d) deste despacho, aos importadores reinci-
dentes ser-lhe-á interdita a renovação da inscrição como 
importadores. 

Maputo, 27 de Julho de 1994. - O Ministro das Finan-
ças, Eneas da Conceição Comiche. - O Ministro do Co-

mercio, Daniel Gabriel Tembe. 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

Despacho 
A aprovação do Estatuto Orgânico do Ministério das 

Finanças e de seu quadro do pessoal, verificada pelos 
Diplomas Ministeriais n.os 29 e 30/90, ambos de 21 de 
Março, permitiu um melhor dimensionamento das suas 
áreas de acção bem como a elevação a um nível de 
desempenho desejável das correspondentes actividades. 

Adentro da mesma óptica de racionalização e também 
com o intuito de permitir maior celeridade na resolução de 
assuntos de execução corrente, torna-se necessário comple-
mentar essa evolução com a desconcentração de alguns 
poderes nas Direcções Nacionais, cujas competências me 
estão atribuídas por lei. 

Nesta conformidade, determino: 
É delegada no Director Nacional do Tesouro competência 

legal para: 
A) Autorizar: 

1. Os pedidos das Organizações Não-Governamentais 
para a utilização de contravalores, nos termos acordados 
com os respectivos doadores ou aprovados superiormente; 

2. A reprogramação do reembolso de dívidas ao Estado, 
por utilização de créditos ou donativos externos, desde 
que o montante cm dívida não seja superior a um milhão 
de contos, ou o prazo de reembolso superior a três anos; 

3. A liquidação dos subsídios concedidos às empresas 
e aos preços e a redistribuição dos saldos orçamentais dos 
referidos subsídios, quando existam e haja necessidades 
dos mesmos; 

4. A movimentação das contas do Tesouro referentes 
a contravalores. 

B) Outorgar: 

1. Nos Acordos de Retrocessão de Crédito ou Donativo, 
nos termos estabelecidos nos respectivos Acordos de 
Crédito ou Donativo ou de outra forma acordados com 
os financiadores; 

2. Em todos os instrumentos públicos relativos a actos 
da alçada da Direcção Nacional do Tesouro que, pela sua 
natureza, não justifiquem a intervenção do Ministro das 
Finanças mandando elaborar e fazer registar os referidos 
actos. 

C) Determinai 

1. O estabelecimento de condições de cedência da Ajuda 
alimentar à rede comercial, salvaguardando os interesses 
do Tesouro e respectivos doadores; 

2. A abertura de contas bancárias dos serviços públicos 
e organismos do Estado, para a movimentação de fundos 
orçamentais e exigir as respectivos extractos; 

3. A prestação de contas, por parte das empresas bene-
ficiárias do subsidio do OGE e, bem assim, o fornecimento 
dos dados necessários ao acompanhamento e avaliação da 
sua situação económico-financeira 

Para além das delegações contidas no número anterior, 
é-lhe também delegada competência legal para: 

a) Planear e orientar a actividade des serviços, em 
conformidade com a legislação aplicável e as 
directivas definidas pela direcção do Ministério; 

b) Mandar passar certidões de processos ou peças 
dos mesmos, e dos livros afectos à Direcção 
Nacional, desde que não sejam de natureza 
confidencial, restrita ou secreta; 

c) Aceitar garantias bancárias e autorizar o seu 
cancelamento; 

d) Ordenar, na área que presentemente lhe compete, 
o movimento de Operações de Tesouraria; 

e) Emitir ordens e instruções de serviço de carácter 
interno no âmbito das suas atribuições; 

f) Arquivar as petições que se enquadrem no dis-
posto no artigo 29 do Decreto n.° 36/89, de 
27 de Novembro. 

As delegações constantes dos números anteriores são 
extensivas ao Director Nacional-Adjunto, consoante a divi-
são de tarefas que se encontrar internamente estabelecida. 

Sem prejuízo da intervenção directa do Ministro das 
Finanças, mesmo na parte em que os actos tenham sido 
delegados, os responsáveis referidos no presente despacho 
seleccionarão os assuntos que, por sua natureza ou reserva 
explícita ou implícita, devam ser submetidos a despacho 
superior. 

Ministério das Finanças, em Maputo, 30 de Julho 
de 1994. - O Ministro das Finanças, Enéas da Conceição 
Comiche. 




