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MINISTÉRIO DO PLANO E FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.o 142/2000 
de 25 de Outubro 

O Diploma Ministerial n.° 74/99, de 2 de Junho, 
estabelece o regime aplicável ao pagamento de imposi-
ções aduaneiras na actividade de «rent a car». 

Este regime, prevê que a amortização do pagamento 
dos impostos seja realizada ao longo de um período de 
tempo, que é determinado em função do número de 
viaturas que são importadas para a actividade. 

Tornando - se necessário criar um sistema de segurança 
para a receita em risco, através de uma garantia que seja 
accionada nos casos de não cumprimento do plano de 
amortização; 

No uso das atribuições que me são conferidas pela 
alínea f) do artigo 4 do Decreto Presidencial n.° 2/96, 
de 21 de Maio, determino: 

Artigo 1. - 1, Em adição ao previsto no Diploma 
Ministerial n.° 74/99, de 2 de Junho, as empresas que 
desejem aceder ao regime especial aplicável à actividade 
de «rent a car» deverão depositar uma garantia equi-
valente a 15% dos impostos devidos pela importação das 
viaturas que se encontram ao abrigo daquele regime 

2. A garantia poderá ser realizada através de depósito 
em numerário, cheque visado, títulos ou obrigações do 
Tesouro ou através de garantia, emitida por um banco 
ou instituição financeira idóneos. 

Art. 2. O diferimento do pagamento dos impostos, 
mesmo que autorizado pelo Departamento de Regimes 
Aduaneiros, apenas se tomará efectivo no momento do 
desalfandegamento da mercadoria, perante a apresentação 
da prova de constituição da garantia, por parte do 
importador. 

Ministério do Plano e Finanças, em Maputo, 19 de 
Outubro de 2000. - A Ministra do Plano e Finanças, 
Luísa Dias Diogo. 

MINISTÉRIO DAS PESCAS 

Despacho 

Tomando - se necessário estabelecer, para a Baía de 
Maputo, o período de veda da pescaria de camarão para 

o ano 2001 ao abrigo do artigo 98 do Decreto n.o 16/96, 
de 28 de Maio, ouvida a Comissão de Administração 
Pesqueira, determino: 

1. É interdita a pesca de camarão, em toda a Baia de 
Maputo, a Sul e a Oeste de uma linha que une o Cabo 
da Inhaca e a Ponta da Maçaneta, durante o período de 
1 de Janeiro a 1 de Março, inclusive. 

2 O período de veda efectiva aplica - se às seguintes 
embarcações de pesca nacionais e estrangeiras, licenciadas 
para pescar nas águas jurisdicionais de Moçambique: 

a) Embarcações de pesca semi-industrial de arrasto 
a motor; 

b) Embarcações de pesca artesanal de arrasto a motor 
e arrasto para bordo. 



3. As dúvidas que surgirem na aplicação do presente 
despacho serão esclarecidas pela Direcção Nacional de 
Administração Pesqueira. 

Ministério das Pescas, em Maputo, 16 de Outubro de 
2000. - O Ministro das Pescas, Cadmiel Filiane Mutemba. 

Despacho 
Tornando - se necessário estabelecer, no Banco de Sofala, 

o período de veda da pescaria de camarão para o ano 
2000/2001, ao abrigo do artigo 98 do Decreto n.° 16/96, 
de 28 de Maio, ouvida a Comissão da Administração Pes-
queira, determino: 

1. É estabelecido um período de veda efectiva para a 
pesca de camarão, na zona compreendida entre os paralelos 
16 graus Sul e 21 graus Sul durante o período de 1 de 
Dezembro de 2000 a 1 de Março de 2001, inclusive. 

2. O período de veda efectiva aplica - se às seguintes 
embarcações de pesca, nacionais e estrangeiras, licenciadas 
para pescar nas águas jurisdicionais de Moçambique: 

a) Embarcações de pesca industrial e semi - industrial 
de arrasto a motor; 

b) Embarcações de pesca artesanal de arrasto a motor, 
arrasto para bordo e arrasto para terra. 

3. É interdita na zona e período indicados no número 
1 do presente despacho a pesca, por arrasto, do peixe, 
da gamba e de outros crustáceos de profundidade. 

4. A medida não abrange a pesca de arrasto para a terra, 
exercida manualmente pelos pescadores artesanais, nas 
zonas costeiras dos distritos de Moma e Angoche, com-
preendida entre os paralelos 15.° 37' Sul e 16.o 48' Sul. 

5. Todas as embarcações de pesca licenciadas para o 
arrasto do peixe e da gamba deverão apresentar - se no porto 
base antes do início e no fim do período de veda indicado 
no número 1 do presente despacho, para verificação das 
existências a bordo. 

6. Os estabelecimentos de processamento de produtos 
da pesca que processam camarão proveniente da pes-
ca semi-industrial e artesanal ficam interditos, durante 
o período da veda, de adquirir, transportar, manipular 
ou processar camarão fresco devendo para tal apresentar 
às autoridades locais de inspecção de pescado a declara-
ção das existências de matéria - prima e de produto final 
a 1 de Dezembro de 2000. 

7. O não cumprimento das disposições do presente 
despacho implicará a revogação da licença de pesca da 
embarcação ou da licença de funcionamento do estabele-
cimento de processamento para além das sanções estabe-
lecidas na legislação pesqueira para tais infracções. 

8. As dúvidas que surgirem na aplicação do presente 
despacho serão esclarecidas pela Direcção National de 
Administração Pesqueira. 

Ministério das Pescas, em Maputo, 16 de Outubro de 
2000. - O Ministro das Pescas, Cadmiel Filiane Mutemba. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

Diploma M i n i s t e r i a l n. o 143/2000 
de 25 d e Outubro 

Havendo necessidade de reajustar a estrutura orgânica 
do Instituto Nacional de Segurança Social, com vista a 

corresponder ao contínuo crescimento da instituição, das 
exigências do sistema e demanda dos serviços pelos 
beneficiários e contribuintes, 

Nestes termos, após a aprovação do estatuto orgânico 
pelo Conselho Nacional da Função Pública, ao abrigo 
do artigo 3 do Decreto n.° 5/2000, de 4 de Abril, 
determino: 

Artigo 1. É publicado o estatuto orgânico do Instituto 
Nacional de Segurança Social, que é parte integrante do 
presente diploma. 

Art. 2. E revogado o estatuto orgânico do Instituto 
Nacional de Segurança Social, aprovado pelo Diploma 
Ministerial n.o 62/94, de 27 de Abril. 

Art. 3. O presente diploma produz efeitos a partir de 
8 de Setembro de 2000. 

Ministério do Trabalho, em Maputo, 6 de Outubro 
de 2000. - O Ministro do Trabalho, Mário Lampião 
Sevens. 

Estatuto Orgânico do Instituto Nacional de Segurança Social 

C A P Í T U L O I 

(Natureza, objectivos e atribuições) 
ARTIGO 1 

O Instituto Nacional de Segurança Social, doravante 
designado por INSS, é uma pessoa colectiva pública, 
dotada de personalidade jurídica, de autonomia admi-
nistrativa, financeira e patrimonial. 

ARTIGO 2 

O INSS tem a sua sede em Maputo podendo, sempre 
que o exercício das suas actividades o justificar, criar 
delegações e serviços locais em todo o país ou designar 
representantes. 

ARTIGO 3 

1. O objectivo do INSS é a gestão dos regimes de 
segurança social, criados pela Lei n.° 5/89, de 18 de 
Setembro. 

2. Para a prossecução deste objectivo, o INSS tem 
como atribuições: 

a) Contribuir para a definição da política e objec-
tivos da segurança social, designadamente sobre 
as modalidades de resposta às situações de 
carência, gestão financeira e dos recursos hu-
manos e materiais; 

b) Participar na concepção e formulação do plano 
nacional de protecção social; 

c) Contribuir para a elaboração de disposições legais 
e normativas, no âmbito do seu objecto; 

d) Inscrever os trabalhadores e as entidades empre-
gadoras abrangidas pelo sistema de segurança 
social e assegurar a existência dos respectivos 
ficheiros centrais, bem como os de titulares de 
prestações; 

e) Cobrar e gerir os recursos financeiros afectos à 
segurança social; 

f) Promover acções tendentes à efectiva realização 
do direito às prestações; 

g) Elaborar o orçamento e a conta anual da segu-
rança social; 

h) Acompanhar e avaliar a execução orçamental; 



i) Assegurar os trabalhos de notação, recolha, apu-
ramento e divulgação de dados estatísticos 
sobre o sistema; 

j) Promover a realização dos estudos actuariais; 
k) Informar os utentes sobre o funcionamento do 

sistema, designadamente através da difusão de 
sínteses informativas adequadas; 

l) Assegurar a representação em organismos inter-
nacionais especializados e participar na pre-
paração e execução de medidas integradas na 
cooperação internacional, em matéria de segu-
rança social. 

C A P Í T U L O I I 

Sistema orgânica 
SECÇÃO I 

(órgãos do Instituto) 

ARTIGO 4 

1. São órgãos do INSS: 
a) O Conselho de Administração; e 
b) A Direcção. 

2. A composição, atribuições e funcionamento dos 
órgãos referidos no número anterior, são os definidos no 
Decreto n.° 17/88, de 27 de Dezembro, que cria o INSS 
e no Diploma Ministerial n.° 45/90, de 9 de Maio. 

SECÇÃO II 

(Estrutura) 
ARTIGO 5 

1. O INSS é formado por órgãos de nível central e 
local, em número e atribuições variáveis de acordo com 
as necessidades do seu desenvolvimento, designadamente: 

a) Ao nível central, compreende as direcções de 
serviços, os departamentos, as repartições e as 
secções; 

b) Ao nível local, compreende as delegações provin-
ciais, departamentos, repartições e secções pro-
vinciais; bem assim as delegações distritais e 
representações. 

2. Os departamentos, repartições e secções que fazem 
parte das direcções de serviços e respectivas atribuições, 
serão fixados por regulamento interno, a ser aprovado 
pelo Ministro do Trabalho. 

SECÇÃO III 

(Direcções de serviços) 
ARTIGO 6 

O INSS integra as seguintes direcções de serviços: 
a) Direcção do Seguro Social; 
b) Direcção de Administração e Finanças; 
c) Direcção de Auditoria e Contencioso, 
d) Direcção de Estudos e Planeamento. 

ARTIGO 7 

São funções da Direcção do Seguro Social: 
a) Criar e manter actualizados os ficheiros que per-

mitem conhecer e avaliar a situação dos bene-
ficiários e contribuintes; 

b) Dar execução às acções necessárias ao conhe-
cimento e avaliação dos beneficiários; 

c) Organizar os processos relativos à atribuição de 
prestações e proceder aos respectivos proces-
samentos; 

d) Desenvolver campanhas de esclarecimento com 
vista à divulgar informações sobre o sistema 
de segurança social e actividades do INSS; 

e) Colaborar na organização de programas de capa-
citação e formação na esfera da sua compe-
tência; 

f) Organizar os processos relativos à atribuição de 
benefícios suplementares e extraordinários aos 
trabalhadores inscritos no sistema; 

g) Colaborar na criação, gestão e reabilitação de 
centros de acção sanitária e social, para pro-
tecção dos utentes do sistema; 

h) Propor a concessão de prestações não pecuniárias 
aos familiares dos trabalhadores mais carentes, 
inscritos na sistema; 

i) Propor a ajuda financeira ou colaborar nos pro-
gramas de instituições públicas ou privadas, 
cuja actividade se revista de interesse para a 
população abrangida pelo sistema; 

j) Ajudar na construção ou melhoria das condições 
habitacionais dos trabalhadores inscritos no 
sistema; 

k) Elaborar a proposta de programa anual da acção 
sanitária e social. 

ARTIGO 8 

São funções da Direcção de Administração e Finanças: 
a) Promover a gestão financeira, o controlo orça-

mental e a organização contabilística do INSS; 
b) Elaborar o orçamento global e a conta anual da 

segurança social e respectivos relatórios; 
c) Analisar a integridade das prestações e propor o 

seu melhoramento; 
d) Colaborar na organização de programas de capa-

citação e formação na esfera da sua compe-
tência; 

e) Elaborar inventários do património do INSS; 
f) Garantir a utilização racional dos recursos 

materiais disponíveis; 
g) Aprovisionar os materiais e equipamentos neces-

sários para o funcionamento do INSS. 

ARTIGO 9 

São funções da Direcção de Auditoria e Contencioso: 
a) Representar o INSS em juízo; 
b) Emitir pareceres, elaborar informações, e fazer 

consultas de natureza jurídica; 
c) Elaborar minutas de escrituras e de outros con-

tratos; 
d) Preparar os processos inerentes à acção conten-

ciosa sobre questões de interesse do INSS e 
proceder ao respectivo acompanhamento: 

e) Apreciar os processos de dívidas de contribuições, 
multas e juros de mora, promovendo em caso 
de necessidade, a remessa ao juízo; 

f) Reclamar créditos por dívidas de contribuições e 
de origem diversa; 

g) Promover o reembolso de prestações indevida-
mente pagas, sempre que seja necessário o 
recurso à via judicial; 



h) Organizar e manter actualizados ficheiros de 
legislação e efectuar a análise e difusão interna 
de diplomas legais; 

i) Zelar pelo cumprimento das obrigações impostas 
aos utentes, mormente em matéria de inscri-
ção e declaração de remunerações; 

j) Verificar junto de entidades hospitalares e simi-
lares a autenticidade dos atestados submetidos 
ao INSS pelos beneficiários, bem assim a 
origem da doença e da invalidez declarados; 

k) Proceder à confirmação, não confirmação, des 
confirmação e revisão dos autos de notícias; 

l) Realizar auditorias no domicílio do trabalhador 
e nos centros de saúde; 

m) Educar e persuadir as entidades empregadoras 
e beneficiários para cumprirem os seus deveres 
e exercerem os seus direitos nos termos de 
legislação de Segurança Social; 

n) Propor medidas de coordenação de toda a acti-
vidade de auditoria e fiscalização e unificar 
procedimentos; 

o) Assegurar a elevação do nível técnico dos audi-
tores; 

p) Colaborar na elaboração de projectos de legis-
lação de segurança social; 

k) Colaborar na organização de programas de capa-
citação e formação na esfera da sua compe-
tência. 

ARTIGO 10 

São funções da Direcção de Estudos e Planeamento: 
a) Promover estudos prospectivos de segurança social; 
b) Identificar as áreas a realizar estudos de inves-

tigação e desenvolvimento nos domínios de 
segurança social; 

c) Preparar os planos periódicos das áreas de actua-
ção do INSS, tendo em conta as directrizes 
superiormente definidas; 

d) Controlar os planos sectoriais do INSS, detec-
tando os desvios com vista à tomada de acções 
correctivas; 

e) Proceder à análise global dos programas realizados 
pelo INSS e elaborar os respectivos relatórios; 

f) Realizar estudos relativos à evolução do sistema 
de segurança social, administração e finanças 
e recursos humanos; 

g) Recolher, processar e divulgar dados estatísticos 
produzidos contribuindo, assim, para a cons-
tituição de um banco de dados do INSS; 

h) Articular com outros organismos, nacionais e 
internacionais, de investigação na recolha de 
dados, com vista a fundamentar as acções a 
desenvolver no âmbito da execução da política 
de segurança social: 

i) Colaborar na organização de programas de capa-
citação e formação na esfera da sua com-
petência. 

ARTIGO 11 

O Instituto integra ainda os seguintes departamentos 
individualizados: 

a) Departamento de Recursos Humanos; 
b) Departamento da Auditoria Interna, 

ARTIGO 12 

São funções do Departamento de Recursos Humanos: 
a) Colaborar na definição da política de desenvol-

vimento dos Recursos Humanos; 
b) Adequar o estatuto do pessoal, de acordo com as 

normas estabelecidas e objectivos do INSS; 
c) Zelar pelo recrutamento, selecção e admissão de 

pessoal, segundo as exigências requeridas pelas 
funções a desempenhar, em harmonia com o 
plano de recrutamento; 

d) Assegurar o cumprimento do Estatuto Geral dos 
Funcionários do Estado, e demais legislação 
aplicável no âmbito jurídico laboral, designa-
damente em matéria de avaliação de desem-
penho, classificações, reclamações, assiduidade, 
plano de férias, processo disciplinar e movi-
mento de pessoal afecto ao INSS; 

e) Organizar e manter actualizados os processos 
individuais dos funcionários; 

f) Manter actualizado o banco de dados através do 
Sistema de Informação de Pessoal; 

g) Elaborar, executar e controlar o plano de forma-
ção de pessoal, tendo em conta às necessidades 
específicas do desenvolvimento da instituição; 

h) Propor e implementar medidas tendentes à reso-
lução de problemas de carácter social dos 
funcionários do Instituto. 

ARTIGO 13 

São funções do Departamento da Auditoria Interna: 
a) Verificar o cumprimento das normas e instruções 

em vigor no INSS e propor eventuais cor-
recções; 

b) Alertar os sectores auditados das anomalias veri-
ficadas e riscos inerentes; 

c) Averiguar e investigar situações anómalas suscep-
tíveis de perigar os interesses, o prestígio e a 
imagem da instituição e produzir recomenda-
ções ou instruções; 

d) Assegurar a materialização das orientações ema-
nadas dos órgãos de direcção, supervisão e 
controlo; 

e) Controlar a actividade e qualidade do trabalho 
dos órgãos dependentes da direcção do Insti-
tuto Nacional de Segurança Social; 

f) Propor o plano anual de auditoria interna. 
SECÇÃO IV 

(Colectivos) 
ARTIGO 14 

No INSS funcionam os seguintes colectivos: 
a) Conselho Consultivo; 
b) Conselho Técnico, 

ARTIGO 15 

1. Conselho Consultivo que é o órgão de apoio ao 
director - geral, sendo por ele convocado e presidido, e 
tem por funções pronunciar - se sobre aspectos de progra-
mação, organização e análise do funcionamento do INSS. 

2. O Conselho Consultivo é composto pelo director -
geral, directores de serviços e chefes de departamentos 
individualizadas. 



3. Podem ser convidados a participar nas sessões do 
Conselho Consultivo outros quadros do INSS, de acordo 
com a agenda dos trabalhos. 

4. O Conselho Consultivo reúne ordinariamente, uma 
vez por mês e extraordinariamente, sempre que o director 
o convocar. 

ARTIGO 16 

1. O Conselho Técnico é convocado e presidido pelo 
director - geral e tem por funções analisar assuntos de 
natureza técnica, relacionados com as actividades do 
INSS, bem como emitir pareceres sobre os mesmos. 

2. O Conselho Técnico é constituído pelo director -
geral, pelos directores de serviços, chefes de departa-

mentos e quadros designados pelo director, podendo ser 
presidido por um outro dos seus membros, de acordo com 
a natureza da matéria que se trate. 

CAPITULO V 

(Pessoal) 
ARTIGO 17 

O quadro de pessoal do INSS será aprovado de acordo 
com as normas em vigor no aparelho de Estado. 

ARTIGO 18 

A admissão do pessoal e a progressão nas carreiras 
profissionais obedece aos preceitos do regulamento das 
carreiras profissionais em vigor no INSS. 

CAPITULO VI 

(Disposições finais) 

ARTIGO 19 

Compete ao Ministro do Trabalho aprovar, sob proposta 
do Conselho de Administração, o regulamento interno 
do INSS. 

ARTIGO 2 0 

As dúvidas surgidas na aplicação do presente Estatuto 
serão resolvidas pelo Ministro do Trabalho. 

Aprovado pelo Conselho Nacional da Função Pública. 

Maputo, 8 de Setembro de 2000. - O Presidente do 
Conselho Nacional da Função Pública, José António da 
Conceição Chichava (Ministro da Administração Estatal). 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 

Despacho 

Pelo Decreto Presidencial n.° 9/96, de 28 de Agosto, 
foi criado o Instituto Nacional de Estatística e aprovado 
o seu estatuto orgânico, e pelo Diploma Ministerial 
n.° 110/99, de 20 de Outubro, foi aprovado o seu regu-
lamento interno, permitindo uma clarificação na defi-
nição das funções que lhe são atribuídas. 

Convindo avançar - se na racionalização e descentrali-
zação de poderes, visando alcançar - se uma maior flexi-
bilidade no funcionamento do Gabinete do Presidente 

do Instituto Nacional de Estatística, ao abrigo do artigo 
34, alínea g) do Regulamento Interno do INE, delego 
no Chefe do Gabinete competências para: 

a) Conceder e indeferir licenças disciplinares aos 
trabalhadores do Gabinete do Presidente para 
serem gozadas no país; 

b) Autorizar a apresentação à Junta de Saúde dos 
trabalhadores e seus familiares, bem como 
confirmar e homologar os respectivos pareceres 
desde que, não envolvam incapacidade para o 
serviço ou saídas do País, não respeitem a 
acidentes em serviço, às doenças infecto - con-
tagiosas e assistidas por sofrerem de tais 
doenças ou que concedem mais de trinta dias 
de licença; 

c) Homologar atestados médicos para justificação 
de faltas ao serviço; 

d) Autorizar por motivos ponderosos de carácter 
particular, a dispensa de serviço até quinze 
dias, descontado - se as respectivas faltas na 
licença do ano seguinte; 

e) Autorizar despesas a pagar pelas verbas atribuídas 
no Orçamento do Estado, a actividade situada 
no âmbito da competência do Gabinete do 
Presidente, com excepção das despesas do 
artigo 6.°, n.° 4 - despesas de aquisição (n.° 3 
do artigo 6.° da Portaria n.° 25/79, de 20 
de Janeiro); 

f) Autorizar para efeitos de comprovação de aptidão 
física, a apresentação à Junta de Saúde dos 
candidatos a admitir, bem como confirmar os 
respectivos mapas; 

g) Decidir sobre os assuntos correntes de adminis-
tração do Gabinete, preservando - se o disposto 
no parágrafo 4 do artigo 35 do Regulamento 
Interno do INE; 

h) As delegações e poderes são extensivos ao subs-
tituto legal quando, por motivo de falta, 
ausência ou impedimento daquele, entre no 
exercício das respectivas funções; 

i) De acordo com a complexidade o delegado selec-
cionará as matérias que, devido a sua comple-
xidade e delicadeza, entenda submeter a con-
sideração superior. 

O presente despacho entra imediatamente em vigor. 

Maputo, 30 de Dezembro de 1999. - O Presidente, 
João Dias Loureiro. 

Despacho 

Havendo necessidade de delegar poderes de supervisão 
técnica e gestão corrente com o fim de dinamizar e flexi-
bilizar a execução das tarefas cometidas à Direcção de 
Integração, Coordenação e Relações Externas deste Insti-
tuto, e de acordo com o n.° 2 do artigo 19 do estatuto 
orgânico do INE aprovado pelo Decreto Presidencial 
n.° 9/96, de 28 de Agosto, e da alínea n) do artigo 10 
do Regulamento Interno do INE, aprovado pelo Diploma 
Ministerial n.° 110/99, de 20 de Outubro, determino: 

É delegada na Directora de Integração, Coordenação 
e Relações Externas, competência para: 

a) Conceder e indeferir licenças disciplinares para 
serem gozadas no País; 



b) Homologar atestados médicos para justificação 
de faltas ao serviço; 

c) Autorizar por motivos ponderosos de carácter 
particular, a dispensa de serviço até quinze 
dias, com desconto das respectivas faltas na 
licença do ano seguinte; 

d) Autorizar a deslocação em serviço dentro do 
País e ao exterior, por período não superior 
a trinta dias consecutivos, bem como as regalias 
previstas no artigo 14.°, n.° 1 do Decreto - Lei 

n.° 28/75, de 21 de Outubro; 
e) Autorizar despesas a pagar pelas verbas atribuí-

das no Orçamento do Estado, a actividade 
situada no âmbito do pelouro, com excepção das 
despesas do artigo 6.°, n.° 4 - despesas de 
aquisição (n.o 3 do artigo 6.° da Portaria 
n.° 25/79, de 20 de Janeiro); 

f) Decidir sobre assuntos correntes de administração 
e gestão da Direcção; 

g) Sempre que haja indeferimento ou denegação de 
pretensão, os interessados poderão interpor re-
cursos para o Presidente do INE nos prazos 
previstos na lei; 

h) A DICRE seleccionará os assuntos que, por natu-
reza ou reserva, devam ser submetidos a des-
pacho do Presidente do INE; 

i) As delegações e poderes são extensivos ao substituto 
legal quando, por motivo de falta, ausência ou 
impedimento daquele, entre no exercício das 
respectivas funções. 

O presente despacho entra imediatamente em vigor 

Maputo, 30 de Dezembro de 1999. - O Presidente, 
João Dias Loureiro, 

Despacho 

Havendo necessidade de delegar poderes dc super-
visão técnica e gestão corrente com o fim de dinamizar 
e flexibilizar a execução das tarefas cometidas ao Insti-
tuto Nacional de Estatística, em particular à sua Presi-
dência, de acordo com o artigo 12 do Estatuto Orgâ-
nico do INE aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 9/96, 
de 28 de Agosto, e do artigo 3 do Regulamento Interno 

do INE, aprovado pelo Diploma Ministerial n.° 110/99, 
de 20 de Outubro, determino: 

É delegada nos Vice - Presidentes do Instituto Nacional 
de Estatística, competência para; 

a) Supervisar técnica e metodologicamente o pelouro 
que lhe está adstrito; 

b) Coordenar e supervisar a assistência técnica e 
financeira internacionais de apoio as activi-
dades do pelouro; 

c) Conceder e indeferir licenças disciplinares para 
serem gozadas no País e no estrangeiro, pelos 
funcionários dos respectivos pelouros; 

d) Homologar atestados médicos para justificação 
de faltas ao serviço; 

e) Autorizar por motivos ponderosos de carácter 
particular, a dispensa de serviço até quinze 
dias, descontando - se as respectivas faltas na 
licença do ano seguinte; 

f) Autorizar a deslocação em serviço dentro do 
País e ao exterior, por período não superior a 
trinta dias consecutivos, bem como as regalias 
previstas no artigo 14.°, n.° 1 do Decreto - Lei 
n° 28/75, de 21 de Outubro; 

g) Autorizar despesas a pagar pelas verbas atribuí-
das no Orçamento do Estado, a actividade 
situada no âmbito do pelouro, com excepção 
das despesas do artigo 6.°, n.° 4 - despesas 
de aquisição (n.° 3 do artigo 6.° da Portaria 
n.° 25/79, de 20 dc Janeiro); 

h) Decidir sobre a afectação dos recursos humanos 
dentro do pelouro; 

i) Decidir sobre assuntos correntes de administração 
e gestão do pelouro; 

j) Sempre que haja indeferimento ou denegação de 
pretensão, os interessados poderão interpor 
recursos para o Presidente do INE nos prazos 
previstos na lei; 

k) Os Vice - Presidentes seleccionarão os assuntos que, 
por natureza ou reserva, devam ser submetidos 
a despacho do Presidente do INE. 

O presente despacho entra imediatamente em vigor. 

Maputo, 30 de Dezembro de 1999. - O Presidente, 
João Dias Loureiro. 


