
Quarta-feira, 7 de Julho de 1999 I S É R I E - N ú m e r o 2 7 

BOLETIM DA REPUBLICA 
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE 
A V I S O 

A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser 
remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cacto 
assunto, donde conste, além das indicações necessárias para 

esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado: 
Para publicação no «Boletim da República». 

SUMÁRIO 

Ministério da Indústria, Comércio e Turismo: 
Despacho: 

Transfere para o Estado a empresa Pensão Finita loca-
lizada na Cidade de Maputo. 

Tribunal Supremo: 
Despacho: 

Delega no Secretário-Geral do Tribunal Supremo, pode-
res de gestão corrente. 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

Despacho 

A empresa Pensão Finita localizada na cidade de 
Maputo encontra-se sob gestão de facto pelo Estado. 

Tornando-se necessário regularizar a sua propriedade a 
favor do Estado, o Ministro da Indústria, Comércio e Tu-
rismo, ao abrigo do disposto n o n.° 3 do artigo 1, conju-
gado com o n.° 1 do artigo 2 da Lei n.° 1 3 / 9 1 , de 3 de 
Agosto, determina: 

Único. Ê transferida para o Estado a empresa Pensão 
Finita localizada na Cidade de Maputo. 

Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, em Ma-
puto, 11 de Junho de 1999. - O Ministro da Indústria, 
Comércio e Turismo, Oldemiro Júlio Marques Balói. 

TRIBUNAL SUPREMO 

Despacho 

Havendo necessidade de imprimir maior celeridade na 
resolução de questões correntes dos tribunais judiciais, ao 
abrigo d o disposto nos artigos 65, n.° 1, 70 e 46, alínea i), 
da Lei n.° 1 0 / 9 2 , de 6 de Maio, delego no Secretário-Geral 
do Tribunal Supremo as seguintes competências: 

1. Conferir posse e receber prestação de juramento dos 
funcionários e agentes do quadro do Tribunal Supremo, 
concedendo-lhes prorrogação de prazo de posse e assinar 
os diplomas de provimento. 

2. Decidir sobre as contagens de tempo de serviço 
prestado ao Estado pelos funcionários do Tribunal Supremo 
e dos demais tribunais judiciais. 

3. Autorizar as nomeações e transferências e, em geral, 
todos os actos de gestão de funcionários dos tribunais 
judiciais até à categoria de técnico profissional em admi-
nistração pública, na carreira de regime geral, escrivão de 
direito provincial, na carreira de oficiais de justiça, e todas 
as categorias da carreira de assistente de oficiais de justiça. 

4. Aprovar os planos de férias dos funcionários do 
Tribunal Supremo e autorizar o respectivo gozo, à excepção 
dos afectos ao Gabinete do Presidente do Tribunal Su-
premo. 

5. Autorizar a devolução de documentos e a passagem 
de certidões. 

6. Autorizar a apresentação à Junta de Saúde dos fun-
cionários do Tribunal Supremo e dos demais tribunais 
judiciais, bem como dos seus familiares e confirmar os 
mapas respectivos, desde que não envolvam incapacidade 
permanente para o serviço. 

7. Autorizar as deslocações dos funcionários dos tribu-
nais judiciais dentro e para fora do país. 

8. Autorizar todas as despesas correntes a pagar pelas 
verbas atribuídas ao Tribunal Supremo inscritas no Orça-
mento do Estado. 

Revogo o despacho de 25 de Maio de 1993. 

Tribunal Supremo, em Maputo, 3 de Maio de 1999. -
O Presidente do Tribunal Supremo, Mário Fumo Barto-
lomeu Mangaze. 


