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PRIMEIRO - MINISTRO 

Despacho 

Tendo sido determinada a reestruturação da TEMPO-
GRÁFICA, empresa de propriedade do Estado abrangida 
pelo artigo 14 da Lei n.° 15/91, cumpre nomear a com-
petente Comissão Executora da Privatização. 

Nestes termos, e ao abrigo do artigo 46 do Decreto 
n.° 28/91, de 21 de Novembro, determino: 

1. É nomeada a Comissão Executora de Privatização da 
«TEMPOGRÁFICA», com a seguinte composição: 

a) Paulo Nhancale, Presidente; 
b) Albertina Alfredo Cuambe, em representação do 

Ministério do Plano e Finanças; 
c) Victor Bento Tivane, em representação do Centro 

de Promoção de Investimentos; 
d) Arminda Ernesto Novela, em representação do 

Banco de Moçambique; 
e) António Rosário, em representação dos Sindicatos. 

2. Em conformidade com o disposto no n.° 4 do artigo 46 
do citado Decreto n.° 28 /91 , à Comissão Executora de 
Privatização ora designada incumbe: 

a) Apreciar o memorando de venda; 
b) Analisar a proposta do candidato escolhido e con-

duzir o processo negocial, em conformidade 
com a decisão sobre o Memorando de Venda; 

c) Elaborar o relatório final do precesso negocial, 
devendo nele incluir os documentos conclusivos 
da negociação, e apresentá-lo à aprovação do 
Primeiro-Ministro; 

d) Outorgar no contrato entre as partes, após a apro-
vação do processo negocial. 

3. A Comissão deverá ainda estabelecer contactos com 
os organismos competentes de modo a obter os melhores 
e mais justos resultados do processo negocial. 

4. A Comissão tomará as suas decisões ou conclusões 
na base dos parâmetros fixados em reunião da Comissão 
Interministerial para a Reestruturação Empresarial (CIRE). 

Maputo, 31 de Maio de 1999. - O Primeiro-Ministro, 
Pascoal Manuel Mocumbi. 

MINISTÉRIOS DO PLANO E FINANÇAS E DA AGRICULTURA 
E PESCAS 

Diploma Ministerial n.° 76/99 
de 16 de Junho 

Havendo necessidade de se regulamentar a forma de 
distribuição das receitas resultantes da cobrança das taxas 
anuais relativas ao direito de uso e aproveitamento da terra 
e ao abrigo das competências atribuídas pelo n.° 2 do artigo 
43 do Decreto n.° 66 /98 , de 8 de Dezembro, os Ministros 
do Plano e Finanças e da Agricultura e Pescas determinam: 

Artigo 1. Nos termos do n.° 1 do artigo 43 do Decreto 
n.° 66 /98 , ,de 8 de Dezembro, 60 por cento das receitas 



resultantes da cobrança das taxas anuais relativas ao direito 
de uso e aproveitamento da terra foram consignadas a 
favor dos serviços de cadastro. 

Art, 2. O valor correspondente às receitas consignadas 
nos termos do artigo anterior terá a seguinte distribuição: 

a) 20% - Para a administração do distrito onde se 
situa a parcela de terreno em causa; 

b) 80% - Para os serviços de cadastro ou para os 
órgãos locais do Ministério da Agricultura e Pes-
cas que, por delegação daqueles, participem no 
processo de cobrança das taxas anuais. 

Art. 3. O Ministério da Agricultura e Pescas determinará 
por despacho os mecanismos e procedimentos para a distri-
buição dos valores a que se refere a alínea b) do artigo 
anterior. 

O presente Diploma Ministerial entra imediatamente em 
vigor. 

Maputo, 10 de Junho de 1999. - O Ministro do Plano 
e Finanças, Tomaz Augusto Salomão, - O Ministro da 
Agricultura e Pescas, Carlos Agostinho do Rosário. 

MINISTÉRIO DO PLANO E FINANÇAS 

Despacho 

O n.o 1 do artigo 46 do Diploma Ministerial n.° 10/99, 
de 24 de Fevereiro, estabelece que o Ministro do Plano 
e Finanças poderá, quando entenda que a estruturação 
do sistema financeiro nacional e o grau de desenvolvimento 
e circunstâncias do funcionamento do mercado o aconse-
lham, autorizar mediante despacho e com carácter geral, 
o exercício da actividade de operador da bolsa por bancos 
autorizados a operar em Moçambique. 

Nestes termos, detemino: 

1. Ficam os bancos com sede em território nacional 
autorizados a exercer a actividade de operador da bolsa, 
nos termos definidos no artigo 46 do Diploma Ministerial 
n.° 10/99, de 24 de Fevereiro. 

2. Compete ao Banco de Moçambique estabelecer, caso 
se revele necessário, normas de contabilidade especiais 
aplicáveis aos bancos que exerçam a actividade de operador 
da bolsa. 

3. O disposto no presente despacho não isenta os bancos 
do cumprimento de todas as obrigações gerais que vinculam 
os intermediários, assim como das normas de conduta e 
de deontologia profissional. 

Ministério do Plano e Finanças, em Maputo, 14 de Junho 
de 1999. - O Ministro do Plano e Finanças, Tomaz Augus-
to Salomão. 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 

Despacho 

Tornado-se necessário agilizar o processo de contra-
tação de pessoal fora do quadro para prestar serviço no 
Instituto Médio de Administração Pública de Maputo, 
IMAP e, usando da competência que me é atribuída pelo 
n.° 3, alínea c), do artigo 8 do Decreto n.° 4/81, de 10 de 
Junho, determino: 

Delegar competências ao Director do IMAP no que 
concerne à gestão corrente de pessoal fora do quadro, no-
meadamente: 

1. Celebrar contratos de prestação de serviço fora do 
quadro, nos termos do artigo 34 do Estatuto Geral dos 
Funcionários do Estado, tendo em conta as alterações intro-
duzidas pelo Decreto n.° 65/98, de 3 de Dezembro. 

2. Rescindir contratos de prestação de serviço fora do 
quadro com base na observância das formas previstas 
pelo artigo 235 do Estatuto Geral dos Funcionários do 
Estado e demais legislação aplicável. 

Ministério da Administração Estatal, em Maputo, 23 de 
Abril de 1999. - O Ministro da Administração Estatal, 
Alfredo Maria de São Bernardo Cepeda Gamito. 

Rectificação 

Tendo sido publicado no 2.° suplemento ao Boletim da 
República, 1,a série, n.° 48, com alguns erros o Decreto 
n.° 64/98, de 3 de Dezembro, rectifica-se o seguinte: 

No anexo I, na carreira de técnico profissional, onde 
se lê: «técnico de meteorologia C», deve ler-se: «técnico 
de metrologia C»; 

Nas carreiras específicas do Ministério para a Coorde-
nação da Acção Ambiental, a carreira de assistente plani-
ficador físico N2, deve ler-se: assistente planificador físico. 

Nas carreiras específicas do Ministério da Indústria, 
Comércio e Turismo, a carreira do grupo salarial 8 deve ser 
técnico profissional de indústria, comércio e turismo e não 
técnico superior de indústria, comércio e turismo N1, 
como vem publicado; 

Na carreira de assistente técnico de indústria, comércio 
e turismo as categorias são: técnico de comércio interna-
cional D, técnico de comércio interno D e técnico de 
turismo D e não C, como vem publicado; 

Nas carreiras específicas do Ministério do Interior o 
grupo salarial da carreira de assistente técnico de identi-
ficação civil deve ser 6 e não 7, 

Nas carreiras específicas do Ministério do Plano e 
Finanças, a categoria da carreira de técnico superior de 
orçamento e contabilidade N1, o Grupo salarial 10 deve 
ser substituído por 11 e a categoria de técnico de orça-
mento B, deve ser substituída por técnico de orçamento A; 

Na carreira de regime especial de Investigação Científica 
a categoria de Investigador, deve ser substituída por Inves-
tigador estagiário. 




