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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Diploma Ministerial n.° 49/2000 
de 12 de Abril 

A experiência de trabalho do Ministério da Justiça, em 
particular no quadro da implementação do Programa 
Quinquenal do Governo para 1995/1999, das competên-
cias definidas para as estruturas do nível Central criadas 
pelo Diploma Ministerial n.° 68/97, de 3 de Setembro, 
para a concretização do Decreto Presidencial n.° 5 /95 , 
de 1 de Novembro, bem como a necessidade de reajusta-
mento das funções do Ministério da Justiça às exigências 
da fase actual, impõem uma análise global do funciona-
mento do Ministério da Justiça, da sua organização e estru-
turação, bem como definição da sua política, estratégia 
e prioridades de implementação. 

Para o efeito uma consultoria de planificação sobre o 
Estudo da Capacidade Institucional do Ministério da Jus-
tiça realizada por quadros do Ministério e pela DANIDA, 
que intervém no processo ao abrigo da assistência a Mo-
çambique na área dos Direitos Humanos e Democracia 
em apoio ao sector legal em Moçambique fez um estudo 
preliminar que revelou uma relativa fraqueza do Minis-
tério da Justiça, em termos de meios e recursos humanos 
para levar a cabo um estudo global e completo da Capa-
cidade Institucional do Ministério da Justiça. 

A equipa de consultoria responsável pelo referido estudo 
recomendou o estabelecimento de uma Unidade de Plani-
ficação dotada de quadros qualificados e experientes em 
matérias objecto do Projecto de Estudo da Capacidade 
Institucional do Ministério da Justiça, a ser realizado com 
apoio financeiro do Governo da Dinamarca (DANIDA) 
e outros parceiros económicos e sociais. 

Nestes termos e havendo necessidade de se adoptar o 
Ministério da Justiça de um novo procedimento quanto 
aos estudos e consultas que se deverão realizar e quadro 
de pessoal próprio, ao abrigo do disposto no artigo 8, 
n.° 3, alínea c) do Decreto n.° 4 /81 , de 10 de Junho, 
o Ministro da Justiça determina: 

Artigo 1. É criada a Unidade de Planificação do Minis-
tério da Justiça, a funcionar junto do Gabinete do Ministro. 

Art. 2. É objectivo da Unidade de Planificação: 
a) Promover estudos, consultorias e elaboração de 

políticas, estratégias e propostas de projectos 
de planos de desenvolvimento do Ministério 
da Justiça a curto, médio e longo prazos no 
âmbito do programa de reforço da capacidade 
institucional do sector; 

b) Harmonizar o desenvolvimento da cooperação e 
apoio internacional ao Ministério da Justiça. 

Art. 3. Para a materialização dos objectivos fixados no 
artigo anterior compete à Unidade de Planificação do 
Ministério da Justiça, abreviadamente designado por 
UPJM: 

a) Organizar e dirigir o Projecto de Estudo da Capa-
cidade Institucional do Ministério da Justiça 
que compreende o processo de definição de 
políticas, estratégias e prioridades na sua im-
plementação, planificação e reestruturação do 
Ministério da Justiça; 

b) Organizar e dirigir o processo de implementação 
do estudo de desenvolvimento da capacidade 
institucional do Ministério da Justiça; 

c) Encomendar estudos e consultorias especializados 
sobre vários temas concernentes e promover ou 
organizar «workshops», seminários, trabalhos 
de grupos e outros processos consultivos; 

d) Estabelecer um sistema sectorial de informação 
estatística, tratamento, análise e de planifica-
ção do Ministério da Justiça; 

e) Sistematizar e aprofundar toda a informação dis-
ponível relativa a Justiça em Moçambique re-
sultante dos estudos efectuados ao sector; 

f) Promover e incentivar a harmonização, a coorde-
nação, a assistência e as actividades dos diferen-
tes financiadores externos de projectos de de-
senvolvimento sectorial do Ministério da Justiça; 

g) Criar as bases materiais e humanas para o funcio-
namento permanente de uma unidade de plani-
ficação e cooperação no Ministério da Justiça; 

h) Realizar outras actividades que lhe for cometida 
no domínio da implementação do estudo da 
capacidade institucional do Ministério da Jus-
tiça. 



Art. 4. Os estudos e consultoria a serem efectuados 
pela Unidade de Planificação devem visar a formulação 
de políticas nos diferentes domínios de actuação do Minis-
tério da Justiça, de acordo com os objectivos e funções 
definidos no Decreto Presidencial n.o 5/95, de 1 de No-
vembro, a preparação de legislação atinente as prisões, ao 
sistema de registo e notariado, a oferta e a procura de 
pessoal com formação jurídica. 

Art. 5. A Unidade de Planificação é dotada de quadro 
de pessoal próprio, constante do quadro em anexo, pro-
vido, por Contratos Fora dos Quadros, ao abrigo do artigo 
34 do Estatuto Geral dos Funcionários do Estado. 

Art. 6. O quadro de pessoal constante do anexo, sem-
pre que as necessidades exigirem poderá ser reajustado 
mediante proposta fundamentada do Director da Unidade, 
com parecer prévio do Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério da Justiça e dos financiadores do 
Projecto. 

Art. 7. No seu funcionamento a UPMJ é dirigida por 
um Director com estatuto de Director Nacional. 

Art. 8. O Director da Unidade de Planificação no pra-
zo de um mês, a contar da publicação do presente diploma 
ministerial deverá apresentar o Regulamento de funciona-
mento da Unidade para a sua aprovação. 

Art. 9. O presente diploma ministerial produz efeitos 
a partir de 1 de Junho de 1999. 

Ministério da Justiça, em Maputo, 1 de Junho de 1999. 
- O Ministro da Justiça, José Ibraimo Abudo. 

Anexo a que alude o artigo 6 do diploma ministerial. 
Quadro de pessoal da Unidade de Planificação do 

Ministério da Justiça 

Categorias/Funções N.o de 
lugares 

Director da Unidade 
Consultor Internacional (contraparte no Projecto) .. 

1 
Consultor Nacional 

5 
Consultor Internacional paira a área de economia .. 

1 
Técnico de estatística C 
Técnico de planificação C 

1 
Técnico de planificação B 
Técnico de cooperação C 

1 
Técnico jurídico B 

1 
Técnico de administração (Contabilista) 

1 
Secretário - dactilógrafo 

1 
Condutor de veículos 

1 
Contínuo 

1 
Total 17 

MINISTÉRIOS DA CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTOS 
E DA EDUCAÇÃO 

Despacho 
No quadro do redimensionamento das acções de for-

mação de professores de Educação Física, o Instituto 
Nacional de Educação Física passa de instituição central-
mente subordinada do Ministério da Cultura, Juventude 
e Desportos, para instituição do Ministério da Educação. 

Maputo, 12 de Janeiro de 2000. - O Ministro da Cul-
tura, Juventude e Desportos, José Mateus Muâria Katupa. 

- O Ministro da Educação, Arnaldo Valente Nhavoto. 

CONSELHO NACIONAL DA FUNÇÃO PUBLICA 

Resolução n.o 2/2000 
de 6 de Abril 

Havendo necessidade de se proceder à criação de ten-
ções não previstas no Decreto n.° 64/98, de 3 de Dezem-
bro, ao abrigo do disposto no n.° 4 do artigo 7 e no 
artigo 8, ambos do referido decreto, o Conselho Nacional 
da Função Pública, delibera: 

Único. É criada a função de Secretário do Conselho 
Nacional da Função Pública, incluída no 2.o grupo do 
Anexo II do Decreto n.o 64/98, de 3 de Dezembro, cujo 
qualificador consta em anexo à presente Resolução e dela 
faz parte integrante. 

Aprovada pelo Conselho Nacional da Função Pública. 

O Presidente, José Antônio da Conceição Chichava 
(Ministro da Administração Estatal). 

Código 3913 
Grupo 2 

Secretário do Conselho Nacional da Função Pública 

Conteúdo de trabalho: 
Elaborar ou assegurar a elaboração de estudos sobre 

as matérias que constituem atribuições do Conse-
lho Nacional da Função Pública; 

Emitir parecer sobre os assuntos submetidos ao CNFP; 
Coordenar a execução das deliberações do CNFP; 
Garantir a articulação do CNFP com o aparelho de 

Estado; 
Garantir a organização das sessões do CNFP; 
Propor a contratação de assessoria especializada sem-

pre que se torne necessário; 
Assistir o CNFP no exercício das respectivas funções; 
Dirigir as actividades do Secretariado do CNFP; 
Gerir os recursos humanos, materiais e financeiros 

do CNFP; 
Propor o quadro de pessoal para o funcionamento 

do CNFP; 

Requisitos: 

Licenciatura, de preferência, em Direito, com pelo 
menos cinco anos de experiência na administra-
ção pública, com boas informações ou; 

Estar enquadrado, pelo menos, na classe C da carreira 
de técnico superior de nível 1, de regime geral ou 
específico ou em carreira correspondente de regi-
me especial e ter experiência de direcção e chefia 
a nível central de, pelo menos três anos, com boas 
informações. 


