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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 cada assunto, donde conste, além das indi-
cações necessárias para esse efeito, o averbamento 
seguinte, assinado e autenticado: Para publicação no 
«Boletim da República». 

S U M Á R I O 

Gabin,ete de Informação: 
Despachos: 

Exonera Ricardo Madaucane Malate das funções de director 
da Agência de Informação de Moçambique. 

Exonera António Gregóriò Carrasco das funções de director-
-geral do Instituto de Comunicação Social. 

Designa Gustavo Lisseriane Mavie para, em comissão de 
serviço, exercer o cargo de director da Agência de Infor-
mação de Moçambique. 

Designa Sofia Ibraimo Omar Agy IIale para, em comissão 
de serviço, exercer o cargo de director-geral do Instituto 
de Comunicação Social. 

Conselho Nacional da Função Pública: 
Resolução n.° 1/2001: 

Aprova o Estatuto-Tipo das Direcções Provinciais da Cultura 
e revoga o Estatuto Orgânico das Direcções Provinciais de 
Cultura, Juven ude e Desportos, na par e referente à Cultura. 

GABINETE DE INFORMAÇÃO 

Despacho 

No uso das competências em mim delegadas por Sua 
Excia o Primeiro-Ministro, ao abrigo do disposto no artigo 
1 e n.° 1 do artigo 4, ambos do Estatuto Orgânico do 
Gabinete de Informação, aprovado pelo Diploma n.° 2/95, 
de 25 de Outubro, conjugado com a alínea c) do n.° 3 
do artigo 4 e da alínea c) do artigo 5, ambos do Decreto 
n.° 46/2000, de 28 de Novembro, conforme despacho 
publicado na I série do Boletim da República, n ° 16, de 
18 de Abril de 2001, exonero Ricardo Madaucane Malate 
das funções de director da Agência de Informação de 
Moçambique. 

Maputo, 19 de Abril de 2001. - O Director do Gabi-
nete de Informação, Arlindo Lopes, 

Despacho 

No uso das competências em mim delegadas por Sua 
Excia o Primeiro-Ministro, ao abrigo do disposto no artigo 
1 e n.° 1 do artigo 4, ambos do Estatuto Orgânico do 
Gabinete de Informação, aprovado pelo Diploma n.° 2/95, 
de 25 de Outubro, conjugado com a alínea c) do n.° 3 
do artigo 4 e da alínea c) do artigo 5, ambos do Decreto 
n.° 46/2000, de 28 de Novembro, conforme despacho 
publicado na I série do Boletim da República, n.° 16, de 
18 de Abril de 2001, exonero António Gregório Carrasco 
das funções de director-geral do Instituto de Comunicação 
Social. 

Maputo, 19 de Abril de 2001. - O Director do Gabi-
nete de Informação, Arlindo Lopes. 

Despacho 

No uso das competências em mim delegadas por Sua 
Excia o Primeiro-Ministro, ao abrigo do disposto no artigo 
1 e n.° 1 do artigo 4, ambos do Estatuto Orgânico do 
Gabinete de Informação, aprovado pelo Diploma n.° 2/95, 
de 25 de Outubro, conjugado com a alínea c) do n.° 3 
do artigo 4 e da alínea c) do artigo 5, ambos do Decreto 
n.° 46/2000, de 28 de Novembro, conforme despacho 
publicado na I série do Boletim da República, n ° 16, de 
18 de Abril de 2001, designo o Jornalista sénior Gustavo 
Lissetiane Mavie para, em comissão de serviço, exercer o 
cargo de director da Agência de Informação de Moçam-
bique. 

Maputo, 19 de Abril de 2001. - O Director do Gabi-
nete de Informação, Arlindo Lopes. 

Despacho 

No uso das competências em mim delegadas por Sua 
Excia o Primeiro-Ministro, ao abrigo do disposto no artigo 
1 e n.° 1 do artigo 4, ambos do Estatuto Orgânico do 
Gabinete de Informação, aprovado pelo Diploma n.° 2/95, 
de 25 de Outubro, conjugado com a alínea c) do n.° 3 
do artigo 4 e da alínea c) do artigo 5, ambos do Decreto 
n.° 46/2000, de 28 de Novembro, conforme despacho 
publicado na I série do Boletim da República, n.° 16, de 
18 de Abril de 2001, designo Sofia Ibraimo Omar Agy 

IIale, Mestre em Jornalismo para, em comissão de serviço, 
exercer o cargo de directora-geral do Instituto de Comu-
nicação Social. 

Maputo, 19 de Abril de 2001. - O Director do Gabi-
nete de Informação, Arlindo Lopes. 



CONSELHO NACIONAL DA FUNÇÃO PÚBLICA 

Resolução n.° 1/2001 
da 4 de Abril 

Tornando-se necessário definir a forma de organização, 
o modo de funcionamento e a realização uniforme das 
tarefas cometidas as Direcções Provinciais de Cultura, 
criadas através do Diploma Ministerial n.° 1 7 1 / 2 0 0 0 , de 
6 de Dezembro; 

Ao abrigo da alínea c) do n.° 1 do artigo 3 do Decreto 
n.° 5/2000, de 28 de Março, o Conselho Nacional da 
Função Pública determina: 

1. Ê aprovado o Estatuto-Tipo das Direcções Provinciais da Cultura. 

2. É revogado o Estatuto Orgânico das Direcções 
Provinciais de Cultura, Juventude e Desportos, 
na parte referente à Cultura. 

Aprovado pelo Conselho Nacional da Função Pública. 

Conselho Nacional da Função Pública, em Maputo, 4 
de Abril de 2001. - O Presidente do Conselho Nacional 
da Função Pública, José António da Conceição Chichava 
(Ministro da Administração Estatal). 

Estatuto-tipo das Direcções Províncias da Cultura 
C A P Í T U L O I 

Princípios gerais 
ARTIGO 1 

Natureza 

1. A Direcção Provincial da Cultura é um órgão provincial do aparelho de Estado que planifica, dirige e 
coordena a área da Cultura, realizando e controlando a 
aplicação unitária da política cultural a nível da província. 

2. A Direcção Provincial da Cultura está inserida na 
estrutura do Governo Provincial, e observa o princípio 
da dupla subordinação em relação a este órgão e ao 
Ministério da Cultura. 

ARTIGO 2 

Objectivos 

São objectivos da Direcção Provincial de Cultura: 
a) Garantir a implementação da política cultural 

através da rede de instituições culturais da 
província e o seu desenvolvimento com base 
nas determinações dos planos centrais, nas decisões do Ministério da Cultura e do Governo 
Provincial, de acordo com as necessidades do 
desenvolvimento territorial; 

b) Dirigir e controlar as actividades dos órgãos e 
instituiçõcs do sector em particular, prestando-
-lbes apoio técnico, metodológico e administrativo; 

c) Promover e apoiar o trabalho dos artistas, grupos 
culturais, cooperativas de produção artística, 
associações de interesse cultural, e outras 
entidades que desenvolvam actividades no 
campo artístico-cultural; 

d) Promover o intercâmbio artístico-cultural. 

ARTIGO 3 

Áreas do actividade 

1. Pata a realização dos seus objectivos e funções 
específicas, a Direcção Provincial da Cultura está organizada de acordo com as seguintes áreas de actividade: 

a) Área de preservação e valorização do património 
cultural; 

b) Área de promoção e desenvolvimento cultural. 

2. Para além das áreas mencionadas, concorrem igualmente para a realização dos objectivos e funções especificas da Direcção Provincial da Cultura, a Inspecção, 
a Planificação e a Administração e Finanças. 

C A P Í T U L O I I 

Estrutura e funções 
ARTIGO 4 

Direcção 

1. A Direcção Provincial da Cultura é dirigida por 
um director provincial nomeado pelo Ministro da Cultura 
ouvido ou sob proposta do Governador Provincial. 

2. O Director Provincial é individualmente responsável 
perante o Governador Provincial e o Ministro da Cultura 
pelo cumprimento das funções que lhe são atribuídas. 

Artigo 5 

Competências do Director Provincial São competências do Director Provincial: 

a) Dirigir a execução, em toda a província, das leis, 
regulamentos e decisões do Governo Central, 
bem como as deliberações do Governo Provincial; 

b) Dirigir os processos dè elaboração, execução e 
controlo dos planos e garantir uma gestão 
racional dos recursos humanos, materiais e 
financeiros, aplicando uma política de auste-
ridade no funcionamento do aparelho de 
Estado; 

c) Assegurar a direcção técnica, metodológica, e 
administrativa eficaz da área da cultura, em 
particular ao nível das instituições do sector; 

d) Realizar os actos administrativos que lhe com-
pitam nos termos da lei, e os que lhe forem, 
delegados pelo Governador da Província ou 
pelo Ministro da Cultura; 

e) Aplicar e fazer aplicar as normas e princípios 
metodológicos da força de trabalho e da política 
de quadros, da organização científica do tra-
balho, do sistema salarial, da segurança social 
e da protecção no trabalho. 

ARTIGO 6 

Estrutura 

A Direcção Provincial da Cultura tem a seguinte estiutura orgânica: 

a) Inspecção Provincial; 
b) Departamento do Património Cultural; 
c) Departamento da Acção Cultural; 
d) Departamento de Administração e Finanças; 
e) Repartição de Recursos Humanos. 



ARTIGO 7 
Funções da Inspecção Provincial 

São funções da Inspecção Provincial: 
a) Apoiar os colectivos dos órgãos e instituições na 

planificação, organização, execução e controlo 
das actividades; 

b) Assegurar a informação ao Director Provincial de 
Cultura sobre o desenvolvimento das actividades do sector na província; 

c) Realizar sistematicamente inspecções técnico-admi-
nistrativas aos órgãos provinciais, distritais e 
às instituições subordinadas à Direcção Pro-
vincial da Cultura, apresentando propostas de 
soluções sobre os resultados do trabalho de 
inspecção; 

d) Assegurar a observância, a nível da Direcção 
Provincial da Cultura e suas instituições, 
das disposições referentes ao aparelho de 
Estado em geral, e as específicas do sector, 
tais como o Estatuto Geral dos Funcionários 
do Estado, o Estatuto Orgânico das Direcções 
Provinciais da Cultura e das instituições subor-
dinadas, assim como outras aplicáveis; 

e) Auscultar de forma sistemática as relações da 
Direcção Provincial da Cultura com outros 
serviços e o público, recolhendo as reclamações 
e sugestões que sejam apresentadas, tomando 
ou propondo a tomada das medidas correctivas 
que sejam necessárias; 

f ) Realizar outros actos de inspecção determinados 
pelo Governo da Província. 

ARTIGO 8 
Funções do Departamento do Patrimónto Cultural 

São funções do Departamento do Património Cultural: 
a) Coordenar os programas de identificação, classi-

ficação e tratamento do património cultural 
material e imaterial; 

b) Garantir apoio metodológico ao funcionamento 
dos museus, bibliotecas públicas e outras ins-
tituições culturais de âmbito local, de acordo 
com os regulamentos definidos centralmente; 

c) Promover e apoiar iniciativas no seio da comuni-
dade que visem difundir o interesse e o 
conhecimento do património cultural e histórico; 

d) Promover acções de valorização e conservação do 
património histórico; 

e) Promover iniciativas que estimulem o desenvol-
vimento e a utilização das línguas nacionais; 

f ) Velar pela aplicação da Lei de Protecção do 
Património Cultural, e de outros dispositivos 
legais. 

ARTIGO 9 
Funções do Departamento da Acção Cultural 

São funções do Departamento da Acção Cultural: 
a) Incentivar a criação de grupos, associações, orga 

nizações culturais que desenvolvam actividades 
no domínio artístico-cultural; 

b) Garantir apoio metodológico às casas de cultura, 
galerias de arte e demais instituições artísticas, 
de acordo com o regulamento definido centralmente; 

c) Promover o intercâmbio artístico-cultural dentro 
da província e com outras províncias; 

d) Velar pela aplicação do Regulamento de Espec-
táculos e de outros dispositivos legais; 

e) Emitir parecer sobre os pedidos de licenciamento 
de empresários e promotores de espectáculos; 

f ) Incentivar a organização de concursos, festivais, 
exposições, conferências, estágios, atribuição 
de prémios e outras iniciativas que enriqueçam 
o movimento cultural e valorizem a produção 
artística na província; 

g) Promover a valorização do artesanato. 

ARTIGO 10 
Funções do Departamento de Administração e Finanças 

São funções do Departamento de Administração e 
Finanças: 

a) Executar, coordenar e controlar os orçamentos de 
funcionamento e de investimentos; 

b) Prestar assistência aos órgãos e instituições da 
cultura na organização, gestão financeira, material e na capacitação do respectivo pessoal; 

c) Controlar a execução do orçamento e gestão de 
outros fundos nos diversos órgãos e instituições 
da cultura; 

d) Assegurar a execução eficiente de todo o serviço 
administrativo da Direcção Provincial da 
Cultura; 

e) Prestar serviços protocolares na Direcção Provin-
cial da Cultura; 

f ) Garantir a inventariação e o registo do património 
da Direcção Provincial da Cultura, a manuten-
ção das instalações e o apoio logístico; 

g) Coordenar a elaboração dos programas de activi-
dade da Direcção Provincial da Cultura, con-
trolar e avaliar a sua execução; 

h) Dirigir e controlar o levantamento estatístico e 
realizar o processamento da informação reco-
lhida para uso interno e posterior comunicação 
a outros escalões e sectores; 

i) Dirigir o processo da análise e avaliação dos 
resultados obtidos, os índices do movimento 
associativo, artístico, de criadores e a expansão 
da rede de infra-estruturas culturais; 

j) Coordenar a elaboração dos planos territoriais 
anuais, plurianuais e prospectivos da Direcção 
Provincial da Cultura. 

ARTIGO 11 
Funções da Repartição de Recursos Humanos, 

São funções da Repartição de Recursos Humanos: 
a) Organizar e controlar os processos individuais dos 

funcionários da cultura na província; 
b) Executar tarefas ligadas aos recursos humanos, 

nomeadamente força de trabalho e salários, 
formação, desenvolvimento e controlo de qua-
dros, assuntos sociais e de segurança no tra-
balho; 

c) Preparar o plano de formação em exercício e 
promover a formação permanente dos técnicos 
da cultura; 

d) Controlar a composição do quadro do pessoal. 
observando a sua adequação ao número de 
lugares estabelecido no fundo de salários. 



Orgãos consultivos 
ARTIGO 12 
Colectivos 

Na Direcção Provincial da Cultura funcionam os se-
guintes colectivos: 

a) Colectivo de Direcção; 
b) Conselho Coordenador Provincial. 

ARTIGO 13 
Colectivo de Direcção 

1. O Colectivo da Direcção tem por função analisar as 
questões fundamentais de direcção e controlo da área da 
cultura na província, e aconselhar o Director Provincial 
no exercício das suas funções. 

2. O Colectivo da Direcção é composto por: 
a) Director Provincial da Cultura, que o dirige; 
b) Inspector Chefe Provincial; 
c) Chefe do Departamento do Património Cultural; 
d) Chefe do Departamento da Acção Cultural; 
e) Chefe do Departamento de Administração e Fi-

nanças; 
f ) Chefe de Repartição dos Recursos Humanos. 

3. Compete ao Colectivo da Direcção: 
a) Estudar as decisões do Ministério da Cultura e as 

directivas do Governo Provincial com vista à 
sua implementação; 

b) Apreciar o plano de actividades da Direcção 
Provincial da Cultura e o seu orçamento; 

c) Pronunciar-se sobre o relatório de actividades da 
Direcção Provincial da Cultura; 

d) Coordenar as actividades dos Departamentos da 
Direcção Provincial da Cultura; 

e) Assegurar e aperfeiçoar a organização e métodos 
de trabalho da Direcção Provincial da Cultura; 

ARTIGO 14 
Conselho Coordenador Provincial 

1. O Conselho Coordenador Provincial é um órgão 
consultivo, constituído pelos membros do Colectivo de 
Direcção, Directores Distritais de Cultura e dirigentes das 
instituições subordinadas à Direcção Provincial da Cultura, 

2. O Conselho Coordenador é dirigido pelo Director 
Provincial da Cultura, e reúne-se regularmente uma vez 
por ano para analisar e fazer recomendações sobre a 
planificação, coordenação, realização e controlo da acti-
vidade da Direcção Provincial da Cultura. 

ARTIgO 15 

Convidados 

O Director Provincial da Cultura poderá convidar 
outros quadros a participarem nos colectivos, em função 
dos assuntos a tratar em cada sessão. 

ARTIgO 16 
Disposições finals 

Compete ao Ministro da Cultura aprovar o regulamento 
interno das Direcções Provinciais da Cultura, mediante 
proposta dos respectivos directores provinciais. 


