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A V I S O 

A matéria a publicar no «Boletim da República» deva 
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 

Primeiro - Ministro: 
Despachos: 

Homologa à Sociedade de Investimentos, Limitada, a 
aquisição de cem por cento do património líquido 
do Hotel Estrela Vermelha de Chókwè. 

Nomeia Argentina Victoria Salvador Maússe Secretária 
Executiva da Comissão de Relações Económicas 
Externas. 

Anula com todos os efeitos legais, a adjudicação feita 
a favor da Natair, Limitada, da Área de Manutenção 
da Empresa Nacional de Transporte e Trabalho Aéreo 
EE - TTA, sem meios circulantes financeiros e pas-
sivo. 

Anula com toaos os efeitos legais, a adjudicação feita 
a favor de Eduardo Jorge Nhancule e Pascoal Alberto 
Bacela da Delegação Regional Norte da Hidromoc, 
EE. 

PRIMEIRO - MINISTRO 

Despacho 

No quadro de reactivação da economia nacional, em 
geral, e do processo de reestruturação do sector empresarial 
do Estado, em particular, o Hotel Estrela Vermelha de 
Chókwè foi objecto de autorização para negociação directa 
com a Sociedade de Investimentos, Limitada, ao abrigo 
da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto, e do Decreto n.° 28/91, 
de 21 de Novembro. 

Concluídas as negociações com a Sociedade de Investi-
mentos, urge formalizar a homologação da adjudicação, 
definindo-se os direitos e as obrigações das partes, no 
âmbito da privatização da referida unidade. 

Nestes termos, e ouvido o Ministério do Plano e Finan-
ças, o Primeiro-Ministro, usando da competência definida 
no n.° 1 do artigo 10 da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto, 
conjugado com o disposto na alínea g) do n.° 4 do artigo 46 

do Decreto n.° 28/91, de 21 de Novembro, e conjugado 
ainda com o artigo 30, n.° 1 do regulamento aprovado 
pelo Decreto n.° 21/89, de 23 de Maio, decide: 

1. Ê homologada à Sociedade de Investimentos, Limi-
tada, a aquisição de cem por cento do património líquido 
do Hotel Estrela Vermelha de Chókwè. 

2. De harmonia com o artigo 46 do Decreto n.° 28/91, 
de 21 de Novembro, é designado o Presidente da Comissão 
Nacional de Avaliação e Alienação do Ministério da Indús-
tria, Comércio e Turismo, Dr. Ângelo Sitole, para outorgar 
em representação do Estado de Moçambique na escritura 
a celebrar, bem como no acto de entrega daquela unidade 
aos adjudicatários. 

Maputo, 20 de Fevereiro de 1997. - O Primeiro-Minis-
tro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Despacho 

As medidas organizativas da Comissão de Relações 
Económicas Externas - CREE - ditadas pelas alterações 
introduzidas na estrutura do Governo, aconselham a to-
mada de decisões visando melhorar a capacidade de fun-
cionamento dos órgãos que a compõe. 

Uma das decisões que se impõem na presente etapa, é a 
estruturação do Secretariado, dotando-o de uma orgânica 
e quadros capazes de conduzir com eficácia a realização 
dos trabalhos, permitindo que a CREE execute com efi-
ciência a sua função global de coordenação, consulta, aná-
lise e decisão sobre matéria ligada a Relações Económicas 
Externas do país. 

Assim, usando da competência que me é conferida pelo 
n.° 1 do artigo 3 do Decreto Presidencial n.° 12/96, de 8 
de Novembro, nomeio Argentina Victoria Salvador Maússe 
Secretária Executiva da Comissão de Relações Económicas 
Externas. 

Maputo, 27 de Fevereiro de 1997. - O Primeiro-Minis-
tro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Despacho 

Por despacho de 12 de Setembro de 1996, publicado no 
Boletim da República, 1 .a série, n.° 39, de 25 de Setembro, 
foi adjudicada à Natair, Limitada, a aquisição de oitenta 
por cento do património líquido da Área de Manutenção 
da Empresa Nacional de Transporte e Trabalho Aéreo, EE 

- TTA, sem meios circulantes financeiros e passivo. 
Tornando-se necessário, em face da desistência do con-

corrente apurado, rever a decisão tomada, ouvida a Comis-
são Interministerial para a Reestruturação Empresarial 



(CIRE), e ao abrigo das competências que lhe são atri-
buídas pelo disposto no artigo 10 da Lei n.° 15/91, de 3 
de Agosto, o Primeiro-Ministro determina: 

Único, É anulada, com todos os efeitos legais, a adjudi-
cação feita a favor da Natair, Limitada, por despacho de 
12 de Setembro de 1996, publicado no Boletim da Repú-
blica, 1.a série, n.° 39, de 25 de Setembro, relativamente á 
aquisição de oitenta por cento do património líquido da 
Area de Manutenção da Empresa Nacional de Transporte 
e Trabalho Aéreo, EE - TTA, sem meios circulantes 
financeiros e passivo. 

Maputo, 18 de Março de 1997. - O Primeiro-Ministro, 
Pascoal Manuel Mocumbi. 

Despacho 
Por despacho de 2 de Agosto de 1996, publicado no 

Boletim da República, 1.a série, n.° 33, de 14 de Agosto, 
foi adjudicada a Eduardo Jorge Nhancule e Pascoal Alberto 

Bacela a aquisição de cem por cento do património líquido 
da Delegação Regional Norte da Hidromoc, EE. 

Tornando-se necessário, em face de motivos superve-
nientes, rever a decisão tomada, ouvida a Comissão Inter-
ministerial para a Reestruturação Empresarial. (CIRE), e 
ao abrigo das competências que lhe são atribuídas pelo 
disposto no artigo 10 da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto, 
o Primeiro-Ministro determina: 

Único. É anulada, com todos os efeitos legais, a adjudi-
cação feita a favor de Eduardo Jorge Nhancule e Pascoal 
Alberto Bacela por despacho de 2 de Agosto de 1996, 
publicado no Boletim da República, 1.a série, n.° 33, de 14 
de Agosto, relativamente à aquisição de cem por cento do 
património líquido da Delegação Regional Norte da Hidro-
moc, EE. 

Maputo, 18 de Março de 1997. - O Primeiro-Ministro, 
Pascoal Manuel Mocumbi. 


