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da República». 

S U M Á R I O 
Ministério para os Assuntos dos Antigos 

Combatentes: 
Despacho: 

Prorroga o mandato da Comissão de Estruturação 
desce Ministério, cr ado peio despacho de 1 de 
Março de 2000 e anuncia a composição da Comissão 
actual. 

Ministérios da Justiça e do Plano e Finanças: 
Diploma Ministerial n.° 53/2000: 

Extingue as delegações de Boane na província de 
Maputo, Massinga, na província de Inhambane, Mueda 
e Mocimboa da Praia na província de Cabo De gado, 
Monapo, Memba e Lha de Moçambique na província 
de Nampula e cria em sua substituição as Conser-
varórias de Registos de 2.a classe de Boane, 
Marsinga, Mueda, Mocímbea da Praia, Monapo, 
Memba e Ilha de Moçambique. 

Diploma Ministerial n.° 54/2000: 
Extingue as Delegações dos Registos de Malema, Gúruè 

Angón a, Mcatize, Vi anculos e Manjacaze e cr a em 
sua substituição as Conservatórias de Registos de 
2.a classe de Malema, Gúruè, Moatize, Angón a, Vilan-
culos e Manjacaze. 

Ministério das Pescas: 
Diploma Ministerial n.° 55/2000: 

Publica o estatuto orgânico do Ministério das Pescas. 

MINISTÉRIO PARA OS ASSUNTOS DOS ANTIGOS COMBATENTES 

Despacho 

No âmbito das competências que me são conferidas 
pelo Decreto Presidencial n.° 2/2000, de 10 de Fevereiro, 
determino: 

1. Prorrogação do mandato da Comissão de Estrutu-
ração deste Ministério, criada pelo despacho de 1 de 
Março até 30 de Agosto de 2000. 

2. A comissão assume neste momento a tarefa de ela-
borar a Política Sectorial e a Estratégia da sua imple-
mentação, bem como o processo de auscultação de diversas 
sensibilidades junto dos Antigos Combatentes sobre a 
matéria. 

3. Actual composição da Comissão passa a ser a 
seguinte: 

1. Carlos Jorge Siliya - Presidente. 
2. Xadreque Paulino Sarea. 
3. Aleixo Jacob Caindi. 
4. Leonardo Jacinto Cumbe. 
5. Carlos Luanga Sabonete. 
6. Rock Vicente Chooly. 
7. Salvador André Zawangoni. 
8. Benedito Domingos António Buzi. 
9. Francisco Valentino Caba 

10. Gillion Michila. 
11. João António Nchonho. 
12. José Manuel Aidi Graminho. 
13. Amós Estevão Mahanjane. 
14. Claudino Dinis Mate. 
15. Francisco Momade Quiasse. 
16. Aurélio Bucuane. 

Ministério para os Assuntos dos Antigos Combatentes, 
em Maputo, 24 de Maio de 2000. - O Ministro para os 
Assuntos dos Antigos Combatentes, António Hama Thay. 

MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DO PLANO E FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.° 53/2000 
d e 7 d e J u n h o 

Tendo em vista o alargamento da rede de registo e 
notariado, ampliando a competência registrai no âmbito 
local para atender ao desenvolvimento sócio - económico 
que se verifica nos distritos de Boane, Massinga, Mueda, 
Mocímboa da Praia, Monapo, Memba e Ilha de Moçam-
bique, no uso da competência atribuída pelo Decreto - Lei 
n.° 35/76, de 19 de Outubro, conjugado com o n.° 4 
do artigo 1 do Decreto n.° 43 899/61, de 6 de Setembro, 
os Ministros da Justiça e do Plano e Finanças determinam: 

Artigo 1. São extintas as delegações de Boane na pro-
víncia de Maputo, Massinga, na província de Inhambane, 
Mueda e Mocímboa da Praia na província de Cabo Del-
gado, Monapo, Memba e Ilha de Moçambique na província 
de Nampula. 

Art. 2. São criadas em sua substituição as Conserva-
tórias de Registos de 2.a classe de Boane, Massinga, 
Mueda, Mocímboa da Praia, Monapo, Memba e Ilha de 
Moçambique. 



Art. 3. O quadro do pessoal irá sendo preenchido à 
medida que forem dotados os respectivos lugares, con-
forme as disponibilidades financeiras. 

Art 4. O património das Delegações extintas passa a 
pertencer às Conservatórias ora criadas. 

Art. 5. O pessoal até então em exercício nas Delega-
ções extintas transita para as Conservatórias dos Registos 
sem quaisquer formalidades de visto. 

Art. 6. Para efeitos do Registo Predial e Comercial a 
competência territorial fica assim definida: 

a) A Conservatória dos Registos de Boane abrange 
a área de jurisdição de Namaacha; 

b) A Conservatória dos Registos de Massinga abrange 
a área de jurisdição de Morrumbene; 

c) A Conservatória dos Registos de Mueda abrange 
a área de jurisdição de Muidumbe e Nangade; 

d) A Conservatória dos Registos de Mocímboa da 
Praia abrange a área de jurisdição de Palma; 

e) A Conservatória dos Registos de Monapo abrange 
a área de jurisdição de Meconta e Mossuril; 

f ) A Conservatória dos Registos de Memba abrange 
a área de jurisdição de Eráti e Nacarôa; 

g) A Conservatória dos Registos da Ilha de Moçam-
bique abrange a área de jurisdição do mesmo 
nome. 

Art. 7. O presente diploma ministerial entra imedia-
tamente em vigor. 

Maputo, 26 de Abril de 2000. - O Ministro da Justiça, 
José lbraimo Abudo. - A Ministra do Plano e Finanças, 
Luísa Dias Diogo. 

Diploma Ministerial n.° 54/2000 
de 7 de Junho 

Tornando - se necessário rever a organização e descen-
tralização dos serviços de registos e notariado no âmbito 
local para atender ao desenvolvimento sócio - económico 
que se verifica nos distritos de Malema, Gúruè, Moatize, 
Angónia, Vilanculos e Manjacaze, respectivamente nas 
províncias de Nampula, Zambézia, Tete, Inhambane e 
Gaza e tendo em vista o alargamento da rede de registo 
e tendo em vista o alargamento da rede de registo e 
notariado, ampliando a competência registrai, no uso da 
competência atribuída pelo Decreto - Lei n.° 35/76, de 19 
de Outubro, conjugado com o n.° 4 do artigo 1 do 
Decreto n.° 43 899/61, de 6 de Setembro, os Ministros 
da Justiça e do Plano e Finanças determinam: 

Artigo 1. São extintas as Delegações dos Registos de 
Malema, Gúruè, Angónia, Moatize, Vilanculos e Man-
jacaze. 

Art. 2. São criadas em sua substituição as Conserva-
tórias de Registos de 2 a classe de Malema, Gúruè, 
Moatize, Angónia, Vilanculos e Manjacaze, com quadro 
de pessoal estipulado pelo Diploma Ministerial n.° 115/91, 
de 30 de Outubro. 

Art. 3. O quadro do pessoal irá sendo preenchido à 
medida que forem dotados os respectivos lugares, con-
forme as disponibilidades financeiras. 

Art. 4. O património das Delegações dos Registos 
extintos passa a pertencer às Conservatórias ora criadas. 

Art. 5. O pessoal até então em exercício nas Delega-
ções dos Registos extintas transita para as Conservatórias 
dos Registos sem quaisquer formalidades de visto. 

Art. 6. Para efeitos de Registo Predial e Comercial a 
competência territorial fica assim distribuída: 

a) A Conservatória dos Registos de Malema abrange 
a área de jurisdição de Ribáue e de Lalaua; 

b) A Conservatória dos Registos de Gúruè abrange 
a área de jurisdição de lie, Gilé, Alto Molócuè 
e Namarrói; 

c) A Conservatória dos Registos de Angónia abrange 
a área de jurisdição de Macanga e de Tsangano; 

d) A Conservatória dos Registos de Moatize abrange 
a área de jurisdição de Mutarara; 

e) A Conservatória dos Registos de Vilanculos 
abrange a área de jurisdição de Inhassoro-
Guvuro; 

f ) A Conservatória dos Registos de Manjacaze 
abrange a área de jurisdição do distrito do 
mesmo nome. 

Art, 7. O presente diploma ministerial entra imedia-
tamente em vigor. 

Maputo, 26 de Abril de 2000. - O Ministro da Justiça, 
José lbraimo Abudo. - A Ministra do Plano e Finanças, 
Luísa Dias Diogo. 

MINISTÉRIO DAS PESCAS 

Diploma Ministerial n.° 55/2000 
de 7 de Junho 

O Decreto Presidencial n.° 6/2000. de 4 de Abril, 
definiu a natureza, objectivos, atribuições e competências 
do Ministério das Pescas. 

Havendo necessidade de se estabelecer o respectivo 
estatuto orgânico, após aprovação pelo Conselho Nacional 
da Função Pública, ao abrigo da alínea c), n ° 1, artigo 3 
do Decreto n.° 5/2000, de 4 de Abril, o Ministro das 
Pescas determina: 

Artigo único. É publicado o estatuto orgânico do Minis-
tério das Pescas que faz parte integrante do presente diplo-
ma. 

Maputo, aos 5 de Junho de 2000. - O Ministro das 
Pescas, Cadmiel Filiane Mutemba. 

Estatuto Orgânico do Ministério das Pescas 

CAPITULO I 

Sistema orgânica 
Secção I 

Disposições gerais 

ARTIGO 1 
Areas de actividade 

Para a realização dos seus objectivos, atribuições e 
competências, o Ministério das Pescas organiza - se de 
acordo com as seguintes áreas de actividades: 

a) Administração Pesqueira; 
b) Economia Pesqueira; 
c) Investigação e Tecnologia Pesqueira; 
d) Inspecção de Pescado; 



e) Aquacultura; 
f ) Recursos humanos; 
g) Infra - estruturas de pesca e equipamentos. 

ARTIGO 2 

Estrutura 

O Ministério das Pescas tem a seguinte estrutura: 
1. A nível central: 

a) Direcção Nacional de Administração Pes-
queira; 

b) Direcção Nacional de Economia Pesqueira; 
c) Direcção de Recursos Humanos; 
d) Departamento de Inspecção de Pescado; 
e) Departamento de Aquacultura; 
f ) Departamento de Cooperação Internacional; 
g) Departamento de Administração e Finanças; 
h) Gabinete do Ministro; 
i) Inspecção - Geral. 

2. A nível local funcionarão Direcções Provinciais 
das Pescas ou outras formas de representação. 

3. São instituições tuteladas do Ministério das Pescas: 
a) Instituto Nacional de Investigação Pes-

queira; 
b) Instituto Nacional de Desenvolvimento da 

Pesca de Pequena Escala; 
c) Escola de Pesca; 
d) Fundo de Fomento Pesqueiro. 

4. As entidades referidas no anterior n.° 3 exercem 
as suas funções de acordo com os seus Estatutos. 

5. Os portos de pesca funcionarão sob a superinten-
dência do Ministério das Pescas, 

Secção II 

Funções 
ARTIGO 3 

Direcção Nacional da Administração Pesqueira 

São funções da Direcção Nacional de Administração 
Pesqueira: 

1. No âmbito geral da actividade pesqueira e opera-
ções conexas: 

a) Licenciar as actividades de exploração dos 
recursos pesqueiros e as actividades de 
operações conexas de pesca e assegurar 
os mecanismos de cobrança das respec-
tivas taxas; 

b) Assegurar a fiscalização das actividades de 
pesca nas águas jurisdicionais moçam-
bicanas, proceder à instrução dos pro-
cessos de infracção de pesca e proceder 
à cobrança das multas aplicadas; 

c) Assegurar o registo das estatísticas de 
captura e de apanha de produtos da 
pesca, efectuar o seu processamento e 
respectivas análises e propor as respec-
tivas medidas de gestão das pescarias; 

d) Propor a distribuição dos Totais Admis-
síveis de Captura (TAC) das diferentes 
pescarias; 

e) Proceder à análise e emitir pareceres téc-
nicos, de acordo com os planos de 
desenvolvimento, sobre as características, 

construção, aquisição e modificação de 
embarcações de pesca e dos seus equi-
pamentos; 

f) Acompanhar o desenvolvimento das acções 
de extensão no âmbito da gestão parti-
cipativa dos recursos pesqueiros com as 
comunidades pesqueiras, perspectivan-
do a integração dos comités de co gestão 
no sistema de administração pesqueira; 

g) Organizar e manter actualizado o registo 
das empresas e das embarcações de 
pesca; 

h) Acompanhar as actividades das embarca-
ções moçambicanas nas águas jurisdicio-
nais estrangeiras e internacionais; 

i) Participar na definição da política nacional 
de pescas; 

j) Participar na elaboração de propostas de 
estratégias de desenvolvimento das pes-
cas e de ordenamento das pescarias; 

k) Participar na elaboração de propostas de 
regulamentação técnica e específica do 
sector pesqueiro; 

l) Acompanhar a monitorização do estado de 
exploração dos recursos pesqueiros; 

m) Acompanhar e executar as acções de 
cooperação internacional e regional, no 
domínio da administração pesqueira. 

2. No âmbito específico das infra - estruturas de pesca: 
a) Promover a concessão da gestão do serviço 

e da exploração do equipamento pes-
queiro; 

b) Promover a construção e reabilitação de 
infra - estruturas portuárias e coordenar 
a actividade e a administração geral dos 
portos de pesca; 

c) Promover a realização de empreendimentos 
multisectoriais no domínio das infra -

estruturas da pesca. 

ARTIGO 4 

Direcção Nacional de Economia Pesqueira 

São funções da Direcção Nacional de Economia Pes-
queira: 

a) Realizar estudos relativos à política nacional de 
pescas, efectuar as necessárias análises e propor 
medidas que visem a correcção dos desvios, 
com vista ao estabelecimento de um ambiente 
social, económico, fiscal e técnico favorável 
ao desenvolvimento do sector pesqueiro; 

b) Dirigir os processos de elaboração dos planos e 
orçamentos do sector pesqueiro, controlar a 
execução dos planos e acompanhar o processo 
de execução dos orçamentos; 

c) Emitir pareceres sobre a política de crédito e de 
incentivos para o desenvolvimento do sector 
pesqueiro, política de comercialização e distri-
buição dos produtos pesqueiros e complemen-
tares de pesca; 

d) Coordenar a elaboração e aplicação de modelos 
bio - económicos para a gestão dos recursos 
pesqueiros; 

e) Desenvolver acções tendentes à mobilização de 
financiamentos internos e externos com vista 



a promoção do investimento público e privado 
e de acções que visem o incremento e valori-
zação da produção pesqueira nacional; 

f) Emitir pareceres técnicos e de enquadramento nos 
planos de desenvolvimento sobre projectos de 
investimento nacionais e estrangeiros e coor-
denar a emissão dos pareceres internos multi-
sectoriais; 

g) Assegurar o registo das estatísticas económicas e 
financeiras do sector pesqueiro, efectuar o seu 
processamento e respectivas análises; 

h) Realizar periodicamente a avaliação dos resultados 
dos planos anuais e propor a aplicação de 
medidas necessárias à correcção dos desvios 
detectados; 

i) Coordenar as acções conducentes à informatização 
e à monitorização dos sistemas informáticos; 

j) Proceder à edição e divulgação de informação 
relativa ao sector pesqueiro; 

k) Participar na definição de políticas e na elabora-
ção de planos económicos e sociais relevantes 
para o sector pesqueiro. 

ARTIGO 5 
Direcção de Recursos Humanos 

São funções da Direcção de Recursos Humanos: 
a) Orientar e coordenar programas de formação 

técnico - profissional para os quadros técnicos 
e trabalhadores do sector pesqueiro e garantir 
a avaliação; 

b) Definir planos e estratégias de desenvolvimento 
dos recursos humanos dos quadros do Minis-
tério; 

c) Assegurar o registo das estatísticas da força de 
trabalho e salários do Ministério; 

d) Orientar técnica e normativamente os órgãos 
provinciais e instituições tuteladas em matéria 
de gestão e administração de recursos humanos; 

e) Coordenar e controlar a gestão e a administra-
ção dos recursos humanos do Ministério e das 
instituições tuteladas de acordo com a legisla-
ção aplicável; 

f ) Planificar as necessidades em pessoal técnico e 
administrativo e coordenar a sua afectação com 
os órgãos funcionais e instituições tuteladas; 

g) Executar as tarefas administrativas referentes a 
todo o pessoal dos órgãos do Ministério, 
incluindo a elaboração do expediente respeitante 
a abertura de concurso de ingresso e promoção 
do pessoal, bem como o relacionado com a 
constituição, modificação ou extinção de direi-
tos e situações de pessoal, cumprindo ,e fazendo 
cumprir as formalidades legais; 

h) Participar na definição do quadro legal pedagó-
gico das estabelecimentos de formação técnico -
profissional do sector pesqueiro. 

ARTIGO 6 
Departamento de Inspecção do Pescado 

São funções do Departamento de Inspecção do Pescado: 
a) Proceder à emissão de licenças sanitárias de esta-

belecimentos de processamento dos produtos 
da pesca e de embarcações e à cobrança das 
respectivas taxas; 

b) Proceder à emissão de Certificados Sanitários, 
Declarações de Verificação e Boletins de Ins-
pecção e proceder à cobrança das respectivas 
taxas; 

c) Proceder à analise e emitir pareceres técnicos de 
projectos de instalação de estabelecimentos de 
processamento dos produtos de pesca; 

d) Elaborar propostas de Plano Nacional de Inspec-
ção do Pescado; 

e) Coordenar e executar as actividades de inspecção 
dos produtos de pesca; 

f ) Propor os padrões e a regulamentação específica 
relativos à qualidade dos produtos de pesca; 

g) Assegurar o registo das estatísticas de certificação 
de produtos de pesca, dos resultados das aná-
lises laboratoriais e assegurar o seu proces-
samento, divulgação e conservação; 

h) Assegurar a fiscalização das condições higio-sani-
tárias e de garantia de qualidade, realizar a 
instrução dos processos de infracção e proceder 
à cobrança das multas aplicadas; 

i) Assegurar o funcionamento dos laboratórios de 
inspecção dos produtos de pesca. 

ARTIGO 7 

Departamento de Aquacultura 

São funções do Departamento de Aquacultura: 
a) Elaborar propostas de políticas de desenvolvi-

mento e ordenamento da actividade de aqua-
cultura marinha e de água doce; 

b) Elaborar propostas de regulamentação técnica e 
de outros elementos legais das actividades 
específicas de aquacultura; 

c) Proceder à análise e emitir pareceres técnicos, de 
acordo com os planos de desenvolvimento, 
sobre projectos de aquacultura; 

d) Licenciar as actividades de aquacultura e proceder 
à cobrança das respectivas taxas; 

e) Fiscalizar as actividades de aquacultura, instruir 
processos de infracção e proceder à cobrança 
das multas aplicadas; 

f) Assegurar o registo das estatísticas da actividade 
de aquacultura, efectuar o seu processamento 
e respectivas análises. 

ARTIGO 8 
Departamento de Cooperação Internacional 

São funções do Departamento de Cooperação Interna-
cional: 

a) Centralizar a informação relacionada com a acti-
vidade da cooperação internacional dos países 
e organizações estrangeiras nas áreas de acti-
vidade do Ministério; 

b) Avaliar os resultados dos programas e projectos 
de cooperação internacional e regional, man-
tendo, para tal, tuna base de dados sobre os 
referidos programas e projectos; 

c) Promover e desenvolver as relações e acordos de 
cooperação internacional e regional, económica, 
técnica e científica no âmbito das pescas; 

d) Preparar e organizar as deslocações das delega-
ções do Minitério ao exterior em coordenação 
com o Departamento de Administração e 
Finanças; 



e) Participar na definição e execução de políticas 
de cooperação internacional e regional que 
envolvam o sector pesqueiro, tendo em conta 
as directivas do Governo em matérias de 
cooperação; 

f ) Participar na elaboração de propostas de Acordos 
internacionais sobre o sector pesqueiro ou com 
ele relacionado. 

ARTIGO 9 
Departamento de Administração e Finanças 

São funções do Departamento de Administração e 
Finanças: 

a) Executar e controlar os orçamentos atribuídos ao 
Ministério das Pescas, efectuar a sua distribui-
ção pelas instituições tuteladas e controlar a 
sua execução; 

b) Proceder à liquidação e pagamento das despesas 
e garantir a escrituração dos livros obrigatórios; 

c) Elaborar os processos de prestação de contas e 
escriturar os respectivos livros de registo; 

d) Assegurar o processamento e pagamento de remu-
nerações e abonos do pessoal; 

e) Elaborar e executar o plano de aprovisionamento 
em meios necessários para o correcto funcio-
mento do Ministério; 

f ) Orientar técnica e normativamente os órgãos pro-
vinciais e as instituições tuteladas em matérias 
de orçamentos e de património; 

g) Estudar e propor regras de simplificação, unifor-
mização, ordenamento e coordenação da acti-
vidade administrativa e financeira; 

h) Zelar pelo cumprimento das leis, regulamentos 
e outras disposições legais de carácter adminis-
trativo e financeiro; 

i) Garantir o registo e inventário dos bens patri-
moniais do Ministério bem como assegurar a 
sua manutenção e conservação; 

j) Proceder à tramitação do expediente relativo a 
viagens internas e internacionais; 

k) Realizar tarefas de apoio logístico de carácter geral; 
l) Participar no processo de elaboração dos orça-

mentos do Ministério; 
m) Garantir a administração da conta de receitas 

próprias do Ministério. 

ARTIGO 10 
Gabinete do Ministro 

São funções do Gabinete do Ministro: 
a) Programar as actividades do Ministro e do Vice-

-Ministro; 
b) Secretariar, apoiar e assistir jurídica, administra-

tiva e logisticamente o Ministro e Vice - Ministro; 
c) Apoiar o Ministro, e Vice - Ministro na centralização 

de informações e no controlo das decisões 
relacionadas com as actividades do Ministro e 
Vice - Ministro; 

d) Assegurar a comunicação do Ministro e Vice-
-Ministro com terceiros e as suas relações com 
outras entidades; 

e) Assegurar o protocolo e relações públicas do 
Ministério; 

f) Assegurar a recepção e envio do expediente geral. 

ARTIGO 11 

Inspecção - Geral 

1. A Inspecção - Geral é dirigida pelo Inspector - Geral 
e funciona na dependência directa do Ministro das Pescas 
cabendo - lhe as seguintes funções: 

a) Controlar o cumprimento pelos órgãos do Minis-
tério e instituições subordinadas bem como por 
outras entidades tuteladas e /ou na superin-
tendência do Ministério das Pescas, dos diplo-
mas legais vigentes, realizando, de forma 
periódica e planificada, auditorias, inquéritos e 
outras acções de âmbito disciplinar que sejam 
superiormente determinadas, apresentando 

relatórios e propostas que achar convenientes, 
b) Garantir o cumprimento das normas sobre segredo 

de Estado; 
c) Verificar o relacionamento entre os órgãos do 

Ministério e os cidadãos, nomeadamente a 
nível dos serviços de atendimento ao público 
e do tratamento das petições, emitindo reco-
mendações e propondo, aos níveis de decisão 
competentes, acções correctivas; 

d) Realizar ou colaborar na realização de processos 
disciplinares e de revisão que lhe forem deter-
minados. 

2. Sempre que necessário, o Inspector - Geral organizará 
equipas de peritos que poderão ser solicitados aos diversos 
órgãos e instituições dependentes do Ministério para um 
determinado trabalho. 

CAPÍTULO II 

Colectivos 
ARTIGO 12 

Colectivos 

1. No Ministério das Pescas funcionam, obrigatoria-
mente, os seguintes colectivos: 

a) Conselho Consultivo; 
b) Conselho Coordenador; 
c) Conselho Técnico - Científico. 

2. Nos restantes níveis de Direcção do Ministério podem 
funcionar outros colectivos, como órgãos consultivos. 

ARTIGO 13 
Conselho Consultivo 

O Conselho Consultivo é um órgão consultivo dirigido 
pelo Ministro das Pescas que tem por função analisar e 
dar parecer sobre questões fundamentais relacionadas com 
o sector pesqueiro e efectuar o balanço periódico das 
actividades do Ministério das Pescas, nomeadamente: 

a) Estudar as decisões do Governo, relacionadas com 
a actividade do Ministério das Pescas tendo 
em vista a sua implementação planificada; 

b) Analisar a implementação das políticas e estra-
tégias do sector pesqueiro c das instituições 
sob tutela e propor acções que conduzam à 
melhoria das mesmas; 

c) Analisar e dar parecer sobre as actividades de 
preparação, execução e controlo do plano e 
do orçamento do Ministério; 

d) Promover a troca e valorização de experiência, 
informações e resultados entre os dirigentes e 
quadros. 



ARTIGO 1 4 

Composição e funcionamento do Conselho Consultivo 

1. O Conselho Consultivo tem a seguinte composição: 
a) Ministro; 
b) Vice - Ministro; 
c) Secretária - Geral; 
d) Inspector - Geral; 
e) Directores Nacionais; 
f ) Directores Nacionais Adjuntos; 
g) Directores das instituições tuteladas; 
h) Chefes de Departmentos Centrais Autónomos; 
i) Chefe do Gabinete; 
j) Outros convidadas em função das matérias agen-

dadas. 

2. O Conselho Consultivo é convocado e presidido 
pelo Ministro das Pescas e reúne - se ordinariamente uma 
vez por mês e extraordinariamente sempre que convocado. 

ARTIGO 1 5 

Conselho Coordenador 

O Conselho Coordenador é um órgão consultivo diri-
gido pelo Ministro das Pescas através do qual este coor-
dena, planifica e controla as acções das estruturas centrais, 
locais e das instituições sob tutela do Ministério das Pescas. 

ARTIGO 1 6 

Composição e funcionamento do Conselho Coordenador 

1. O Conselho Coordenador tem a seguinte composição: 
a) Ministro; 
b) Vice - Ministro; 
c) Secretário - Geral; 
d) Inspector - Geral; 
e) Directores Nacionais; 
f ) Directores Nacionais Adjuntos; 
g) Chefes de Departamentos Centrais; 
h) Chefe do Gabinete; 
i) Directores das instituições tuteladas; 
j) Directores Provinciais; 
k) Outros convidados em função das matérias agen-

dadas. 

2. O Conselho Coordenador é convocado e presidido 
pelo Ministro das Pescas e reúne - se ordinariamente uma 
vez por ano e extraordinariamente sempre que convocado. 

ARTIGO 17 

Conselho Técnico - Cientifico 

O Conselho Técnico é um órgão consultivo presidido 
pelo Ministro das Pescas com as funções de analisar e 
dar parecer, entre outras, sobre as seguintes questões: 

a) Planos e programas de desenvolvimento pesqueiro; 
b) Planos e programas de investigação científica e 

de tecnologia pesqueira; 
c) Planos e programas para a gestão responsável dos 

recursos pesqueiros; 
d) Planos de Inspecção do Pescado; 
e) Planos e programas de Aquacultura; 
f ) Planos e programas de formação técnico profis-

sional. 
ARTIGO 18 

Composição e funcionamento do Conselho Técnico 

O Ministro das Pescas, para cada reunião do Conselho 
Técnico e em conformidade com a especificidade das 
questões técnicas a tratar, indicará os Dirigentes, Técnicos 
e outros convidados que devam estar presentes. 

C A P I T U L O I I I 

Disposições finais 
ARTIGO 19 

Regulamento interno 

Compete ao Ministro das Pescas aprovar, por Diploma 
Ministerial, os regulamentos internos das diferentes estru-
turas do Ministério e das instituições sob tutela. 

ARTIGO 2 0 

Quadro de pessoal 

O Ministério das Pescas submeterá à aprovação das 
entidades competentes o quadro de pessoal, incluindo 
carreiras, categorias ocupacionais e sua descrição, no 
prazo até três meses a contar da publicação do presente 
diploma. 

ARTIGO 2 1 

As dúvidas surgidas na aplicação deste estatuto serão 
resolvidas mediante despacho do Ministro das Pescas. 

Aprovado pelo Conselho Nacional da Função Pública. 

Maputo, 1 de Junho de 2 0 0 0 . - O Presidente, 
José António da Conceição Chichava. (Ministro da Admi-
nistração Estatal. 


