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A V I S O 
A matéria a publicar no «Beletim da República-

deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, 
uma por cada assento, donde conste, além das indi-
cações necessárias para esse efeito, o averbamento 
segertnte, assinado e autenticado: Para publicação no 
«Boletim da República». 

S U M Á R I O 
Primeiro-Ministro: 

Despacho: 
Adjudica aos gestores, técnicos e traba hadores da PRO-

MAC, a aquisiçao de 20 por cento da Pedreira de 
Siluvo. 

Ministério do Plano e Finanças: 
Despacho: 

Cria a Terminal Especial do Projecto Sasol, no porto 
de Maputo. 

Conselho Nacional da Função Pública: 
Resolução n.° 11/2002: 

Altera o artigo 16 do Estatuto Orgânico do Gabinete 
Central de Prevenção e Ccmbate & Droga, aprovado 
pelo Decreto n.° 41/97, de 18 de Novembro. 

PRIMEIRO-MINISTRO 
Despacho 

No quadro de reestruturação do sector empresarial do 
Estado, foi a Pedreira de Siluvo, localizada no distrito de 
Nhamatanda, província de Sofala, identificada para a pri-
vatização pelo Governo da República de Moçambique. 

A essa identificação, seguiu-se a negociação particular 
com os trabalhadores da PROMAC, E. E., nos termos da 
Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto, conjugado com o Decreto 
n.° 28/91, de 21 de Novembro, tendo resultado na adju-
dicação, através do despacho do Primeiro-Ministro, de 
10 de Dezembro de 2001, de 80 por cento do capital 
social da Pedreira de Siluvo àqueles trabalhadores, ficando 
os 20 por cento destinados, conforme o prescrito no 
artigo 16 da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto, para posterior 
alienação aos gestores, técnicos e trabalhadores da PRO-
MAC. 

Concluídas as negociações com os gestores, técnicos e 
trabalhadores da PROMAC, urge formalizar a adjudicação 
aos mesmos da referida narticinacão. 

Em ordem à definição precisa dos direitos e obrigaçõe 
das partes, no âmbito da privatização desta unidade empre 
sarial; 

O Primeiro-Ministro, usando da competência definida 
no n.° 1 do artigo 10 da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto 
decide: 

1. Ê adjudicada aos gestores, técnicos e trabalhadores 
da PROMAC, elegíveis nos termos da lei e para o efeito 
devidamente identificados, a aquisição de 20 por cento 
da Pedreira de Siluvo. 

2. De harmonia com o artigo 46 do Decreto n.° 28/91 
de 21 de Novembro, é designado o Presidente da Comissão 
Nacional de Avaliação e Alienação do Ministério dai 
Obras Públicas & Habitação, Zefanias Chiíongo Cossa para 
outorgar em representação do Estado de. Moçambique, n; 
escritura de adjudicação a celebrar. 

Maputo, 7 de Agosto de 2002. — O Primeiro-Ministro 
Pascoal Manuel Mocumbi, 

MINISTÉRIO DO PLANO E FINANÇAS 

Despacho 

No âmbito do Projecto de exploração de gás natural 
e petróleo nas regiões de Temane e Pande, foi publicado 
o Diploma Ministerial n.° 61/2002, de 8 de Maio, com 
vista a proceder à alteração de alguns procedimentos adua-
neiros para agilizar o processo de desalfandegamento dos 
bens destinados a esse projecto. 

Havendo necessidade de se imprimir maior dinamização, 
controlo e fiscalização na implementação do referido pro-
jecto, tendo em vista o constante das Resoluções n.os 5, 6 
e 7/2000, todas de 24 de Outubro, e no uso das compe-
tências que me são atribuídas no artigo 4 do Decreto 
n.° 3/2000, de 17 de Março, determino: 

Artigo 1. Ê criada a Terminal Especial do Projecto 
Sasol, no porto de Maputo, enquanto decorrer o referido 
projecto, afim de controlar todos os procedimentos adua-
neiros relacionados com a importação/exportação de mer-
cadorias destinadas exclusivamente a esse projecto, pelas 
diferentes Estâncias Aduaneiras do País. 

Art. 2. Fica o Director-Geral das Alfândegas autorizado 
a emitir instruções necessárias com vista à operacionali-
zação do disposto no presente diploma ministerial. 

Art. 3. São revogadas todas as disposições que contra-
riem o presente diploma ministerial. 

Art. 4. Este diploma ministerial entra imediatamente 
em vigor. 

Ministério do Plano e Finanças, em Maputo, 23 de Julho 
de 2002. — A Ministra do Plano e Finanças, Luísa Dias 
Diogo. 



CONSELHO NACIONAL DA FUNÇÃO PÚBLICA 

Resolução n.o 11/2002 
de 18 de Julho 

Havendo necessidade de se proceder & alteração do 
Estatuto Orgânico do Gabinete Central de Prevenção e 
Combate à Droga, ao abrigo do disposto na alínea c) 
do n.° 1 do artigo 3 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto n.° 5/2000, de 28 de Março, o Conselho Nacional 
da Função Pública determina: 

Artigo 1. O artigo 16 do Estatuto Orgânico do Gabinete 
Central de Prevenção e Combate à Droga, aprovado pelo 
Decreto n.° 41/97, de 18 de Novembro, passa a ter a 
seguinte redacção: 
Artigo 16 

Departamento de Administraçao e Finanças 

O Departamento de Administração e Finanças tem 
por funções: 

a) Elaborar os orçamentos do GCPCD; 
b) Realizar os procedimentos de execução dos 

orçamentos; 
c) Fazer a contabilidade do GCPCD; 
d) Promover a gestão dos recursos materiais e 

do património em geral; 
e) Efectuar os pagamentos das despesas do 

GCPCD; 
f ) Gerir e garantir a manutenção do parque 

automóvel e o funcionamento do sistema 
das telecomunicações; 

g) Proceder a recepção, registo, distribuição o 
expedição da correspondência; 

h) Elaborar os balanços paca o apuramento doa 
resultados financeiros; 

i) Fazer a prestação de contas aos órgãos com-
petentes do Estado». 

Art. 2. No Estatuto Orgânico do Gabinete Central de 
Prevenção e Combate à Droga é introduzido o artigo 16-A 
com a seguinte redacção: 

«Artigo 16-A 
Departamento de Recursos Humanos 

O Departamento de Recursos Humanos tem por 
funções: 

a) Promover a gestão de recursos humanos; 
b) Preparar as propostas de alteração do estatuto 

e do quadro de pessoal; 
c) Assegurar a gestão de carreiras profissionais 

e remuneração do pessoal; 
d) Organizar o arquivo dos processos indivi-

duais do pessoal; 
é) Gerir o sistema de informação e o cadastro 

do pessoal; 
f ) Coordenar as acções de formação profissio-

nal; 
g) Supervisar as actividades de gestão dos re-

cursos humanos dos Gabinetes Provin-
ciais de Prevenção e Combate à Droga». 

O Presidente do Conselho Nacional da Função Pública, 
José António da Conceição Chichava (Ministro da Admi-
nistração Estatal). 




