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A V I S O 

A m a t é r i a a pub l i ca r no «Bolet im da República» deve ser 
remet ida em cópia dev idamente autent icada, uma por cada 
assunto, donde conste, além das indicações necessárias para 
esse efei to, o averbamento seguinte, assinado e autent icado: 
Para publ icação n o «Bo le t im d a República». 

S U M Á R I O 

Ministério do Interior: 
Diploma Ministerial n.o 164/2000: 

Concede a nacionalidade moçambicana, por reaquisição, 
a Adelino Jorge Martins dos Reis Morgado. 

Diploma Ministerial n.° 165/2000: 
Concedo a nacionalidade moçambicana, por reaquisição, 

a Marco Alexandre Paixão Trindade. 

Ministérios da Administração Estatal e do 
Plano e Finanças: 

Diploma Ministerial n.° 166/2000: 
Aprova o quadro geral do pessoal da Imprensa Nacional 

de Moçambique e revoga o Diploma Ministerial n.° 87/ 
/98, de 15 de Julho. 

Ministérios da Justiça e do Plano e Finanças: 
Diploma Ministerial n.° 167/2000: 

Cria o 4.° Cartório Notarial da Cidade de Maputo. 
Diploma Ministerial n.° 168/2000: 

Cria a Delegação dos Registos de Jangamo, província 
de Inhambane. 

Ministério do Plano e Finanças: 
Diploma Ministerial n.° 169/2000: 

Actualiza os valores das taxas de radiodifusão fixadas pelo 
Diploma Ministerial n.° 127/99, de 1 de Dezembro. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 164/2000 
de 29 de Novembro 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado 
cumprimento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, 
de 16 de Agosto, conjugado com o artigo 16 da Lei 

n.° 16/87, de 21 de Dezembro, e no uso da faculdade 
que lhe é concedida pelo artigo 12 da Lei da Nacionali-
dade, determina: 

Ê concedida a nacionalidade moçambicana, por rea-
quisição, a Adelino Jorge Martins dos Reis Mor-
gado, nascido a 1 de Janeiro de 1958, em Maputo. 

Ministério do Interior, em Maputo, 6 de Novembro 
de 2000. - O Ministro do Interior e para Assuntos de 
Defesa e Segurança na Presidência da República, Almerino 
da Cruz Marcos Manhenje. 

Diploma Ministerial n.° 165/2000 
de 29 de Novembro 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado 
cumprimento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, 
de 16 de Agosto, conjugado com o artigo 16 da Lei 
n.° 16/87, de 21 de Dezembro, e no uso da faculdade 
que lhe é concedida pelo artigo 12 da Lei da Nacionali-
dade, determina: 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por rea-
quisição, a Marco Alexandre Paixão Trindade, 
nascido a 5 de Junho de 1973, em Maputo. 

Ministério do Interior, em Maputo, 6 de Novembro 
de 2000. - O Ministro do Interior e para Assuntos de 
Defesa e Segurança na Presidência da República, Almerino 
da Cruz Marcos Manhenje. 

MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL 
E DO PLANO E FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.° 166/2000 
de 29 da Novembro 

O Diploma Ministerial n.° 87/98, de 15 de Julho, 
aprovou o quadro de pessoal da Imprensa Nacional de 
Moçambique. 

Por força do artigo 36 do Decreto n.° 64/98, de 3 de 
Dezembro, torna - se necessário proceder a revisão do refe-
rido quadro de pessoal. 

Nestes termos, ao abrigo do n.° 5 do artigo 19 do De-
creto n.° 64/98, de 3 de Dezembro, os Ministros da Admi-
nistração Estatal e do Plano e Finanças determinam: 

Artigo 1. É aprovado o quadro geral do pessoal da 
Imprensa Nacional de Moçambique que faz parte inte-
grante do presente diploma. 



Art. 2. O preenchimento do quadro geral dependerá da 
disponibilidade orçamental. 

Art. 3. É revogado o Diploma Ministerial n.o 87/98, 
de 15 de Julho. 

Maputo, 8 de Novembro de 2000. - O Ministro da 
Administração Estatal, José António da Conceição Chi-
chava. - A Ministra do Plano e Finanças, Luísa Dias 
Diogo. 

Quadro geral comum de pessoal 

Designação N.o de 
lugares Total 

Funções de direcção e chefia: 
Director da Imprensa Nacional 1 1 
Chefe de Departamento Central 3 3 
Chefe de Reparação Central 3 3 
Chefe de Secção Central 14 14 

Subtotal 21 21 
Carreiras: 

Regime geral: 
Técnico superior em administração pública 

N1 1 1 
Técnico superior em administração pública N2 

1 1 
Técnico profissional em administração pú-blica 

8 8 Técnico 19 19 
Subtotal 29 29 

Total geral 50 50 

Quadro geral privativo da pessoal 

Designação N.° de 
lugares Total 

Carreiras: 
Regime geral; Assistente téonico....................... 

87 87 
Auxiliar administrativo 13 13 Operário ............................ 

28 28 
Agente de serviço 6 6 Auxiliar ................................ 

18 18 
Total geral 152 152 

MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DO PLANO E FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.° 167/2000 
de 29 de Novembro 

As transformações políticas, sociais e económicas 
ocorridas após a proclamação da Independência Nacional 
resultaram na forte redução da prática de actos notariais, 
concorrendo para extinção do 4.° Cartório Notarial da 
cidade de Maputo, pelo Diploma Ministerial n.° 60/79, 
de 23 de Junho. 

Volvidos anos, porém, o desenvolvimento sócio - econó-
mico da cidade de Maputo, face à política de economia 
de mercado em Moçambique, fez com que o volume de 
serviço nos Cartórios Notariais e a sua procura pelos 
cidadãos e agentes económicos aumentasse significativa-
mente. 

Impondo - se de forma urgente a organização de serviço 
notarial na cidade de Maputo de modo a atender com 

eficiência e celeridade às solicitações atinentes, no uso 
da competência atribuída pelo Decreto - Lei n.o 35/76, de 
19 de Outubro, conjugado com o n.o 4 do artigo 1 do 
Decreto n.° 43 899, de 6 de Setembro de 1961, os Minis-
tros da Justiça e do Plano e Finanças determinam: 

Artigo 1. É criado o 4.° Cartório Notarial da Cidade de 
Maputo, com área de jurisdição do Distrito Urbano n.° 1. 

Art. 2. O quadro de pessoal obedece ao estipulado pelo 
Diploma Ministerial n.° 115/91, de 30 de Outubro. 

Art. 3. O preenchimento do quadro dependerá da exis-
tência de condições humanas, técnicas e financeiras, e o 
seu funcionamento verificar - se - á logo que dotada. 

Art. 4. Este diploma entra imediatamente em vigor. 

Maputo, 13 de Outubro de 2000. - O Ministro da 
Justiça, José Ibraimo Abudo. - A Ministra do Plano e 
Finanças, Luísa Dias Diogo. 

Diploma Ministerial n.° 168/2000 
de 29 de Novembro 

O desenvolvimento sócio - económico do distrito de 
Jangamo determina existência dos serviços de registo e 
notariado para atendimento do público utente, por forma 
a assegurar de maneira crescente o registo de actos pes-
soais e patrimoniais como suporte jurídico de desenvolvi -
mento do País. 

Assim, convindo garantir o registo de actos essenciais 
da vida das pessoas; 

Com observância ao n.° 1 do artigo 2 e alínea a) do 
artigo 89, ambos do Decreto n.° 43 899, de 6 de Setembro 
de 1961, conjugados com o n.° 1 do artigo 7 e artigo 9 
do código do registo civil em vigor, os Ministros da Justiça 
e do Plano e Finanças determinam: 

Artigo 1. É criada a Delegação dos Registos de Jangamo, 
província de Inhambane, com área de jurisdição do distrito 
do mesmo nome. 

Art. 2. O quadro do pessoal obedece ao estipulado pelo 
Diploma Ministerial n.° 115/91, de 30 de Outubro, 

Art. 3. O preenchimento do quadro dependerá da exis-
tência de condições humanas, técnicas e financeiras, e o 
seu funcionamento verificar - se - á logo que dotada. 

Art. 4. Este diploma entra imediatamente em vigor. 

Maputo, 13 de Outubro de 2000. - O Ministro da 
Justiça, José Ibraimo Abudo. - A Ministra do Plano e 
Finanças, Luísa Dias Diogo. 

MINISTÉRIO DO PLANO E FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.° 169/2000 
de 29 de Novembro 

O Diploma Ministerial n.° 127/99, de 1 de Dezembro, 
introduziu alterações ao Sistema de Taxas de Radiodi-
fusão, aprovado pelo Diploma Ministerial n.° 195/98, de 
14 de Outubro. 

Muito embora os valores das taxas constantes dos arti-
gos 7, 9 e 10 tenham sido actualizados há menos de uni 



ano, torna - se ainda necessário actualizá-los, por forma a 
que a taxa possa corresponder ao seu real valor, tendo 
em conta que no período de Janeiro a Junho, a inflação 
e a tax a de câmbios acumuladas conheceram uma subida 
na ordem de 10.5 e 15.9 por cento, respectivamente. Esta 
subida agrava ainda mais os problemas financeiros da 
empresa, pois grande parte dos seus insumos são impor-
tados, o que obriga a uma actualização pontual dos valores 
das Taxas de Radiodifusão. 

Nestes termos, e ao abrigo do artigo 16 do Regulamento 
do Sistema de Taxas de Radiodifusão, aprovado pelo Di-
ploma Ministerial n.° 195/98, de 14 de Outubro, a Mi-
nistra do Plano e Finanças determina: 

Artigo 1. Os artigos 7, 9 e 10 do Regulamento do Sis-
tema de Taxas de Radiodifusão, aprovado pelo Diploma 
Ministerial n.° 195/98, de 14 de Outubro, e alterados 
pelo Diploma Ministerial n.° 127/99, de 1 de Dezembro, 
passam a ter a seguinte redacção: 

«artigo 7. Por cada receptor de radiodifusão com-
prado e/ou importado é devida a taxa muna prestação 
única de: 

a) 25 000,00 MT, para os receptores de ra-
diodifusão cujo valor não exceda os 
200 000,00 MT; 

b) 50 000,00 MT, para os receptores de ra-
diodifusão cujo valor não e x c e d a 
1 000 000 00 MT; 

c) 125 000,00 MT, para os receptores de radiodi-
fusão cujo valor exceda 1 000 000,00 MT». 

«artigo 9 - 1. Serão devidas pelos consumidores 
de energia eléctrica as seguintes importâncias, a título 
de taxas de utilização de receptores de radiodifusão: 

a) 5000,00 MT, por mês, para consumidores 
domésticos em geral; 

b) 125 000,00 MT, por ano, para consumidores 
de média e alta tensão. 

2. .....................................................................................; 

3. A cobrança das taxas referidas neste artigo con-
tinuarão a ser efectuadas pela Electricidade de Mo-
çambique, através de débito anexo: 

a) Nas facturas mensais de energia eléctrica, no 
caso da alínea a) do n.° 1; 

b) Na factura do mês de Janeiro de cada ano, 
no caso previsto na alínea b) do n.° 1». 

«artigo 10 - 1. Pela utilização de receptores de 
radiodifusão em viaturas, é devida a taxa anual no 
valor de 60 000,00 MT. 

2. .........................................................................; 
3. .................................................................................; 
4. .................................................................................; 

Art. 2. O presente diploma ministerial entra imediata-
mente em vigor. 

Ministério do Plano e Finanças, em Maputo, 24 de 
Novembro de 2000. - A Ministra do Plano e Finanças, 
Luísa Dias Diogo. 




