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S U M A R I O 

Assembleia da República: 

Resolução n.° 1/2003: 

Ratifica o Estatuto do Fórum dos Parlamentos dos Países de 
Língua Portuguesa. 

Ministérios do Plano e Finanças e dos Transportes 
e Comunicações: 

Diploma Ministerial n.° 42/2003: 

Aprova os Estatutos da sociedade Telecomunicações de Mo-
çambique, S.A.R.L., abreviadamente TDM, S.A.R.L. 

Ministérios da Justiça e do Interior: 

Diploma Ministerial n.° 43/2003: 

Cria a Unidade Técnica de Unificação do Sistema Prisional 
— UTUSP. 

Despacho: 

Nomeia Casimiro Pedro Davane, para o cargo de Director da 
Unidade Técnica de Unificação do Sistema Prisional — 
UTUSP. 

ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

Resolução n.° 1/2003 
de 9 de Abril 

Moçambique é membro fundador da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP), tendo ass inado a declaração 
constitutiva e o Estatuto da Comunidade a 1 de Julho de 1997. 

O Estatuto do Fórum dos Parlamentos de Língua Portuguesa 
foi aprovado pela III Reunião do Órgão e assinado aos 19 de 
Novembro de 2002, na Cidade de Praia, em Cabo Verde, pelo 
Presidente da Assembleia da República. 

Havendo necessidade de ratificar o Estatuto do Fórum dos 
Par lamentos dos Países de Língua Por tuguesa , em confor-
midade com o disposto na alínea k) do n.° 2 do artigo 135 
da Cons t i tu ição da Repúbl ica , a Assemble i a da Repúbl ica 
determina: 

Artigo 1. É ratificado o Estatuto do Fórum dos Parlamentos 
dos Países de Língua Portuguesa, cu jo texto é publicado em 
anexo à presente Resolução e dela faz parte integrante. 

Art. 2. A presente Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Aprovada pela Assembleia da Repúbl ica , aos 9 de Abril 
de 2003. 

Publique-se. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Joaquim 
Mulémbwè. 

Estatuto do Fórum dos Parlamentos 
dos Países de Língua Portuguesa 

Nós, representantes democra t icamente elei tos dos Parla-
mentos de: 

Angola; 
Brasil; 
Cabo Verde; 
Guiné-Bissau; 
Moçambique; 
Portugal; 
São Tomé e Príncipe; 
Timor Leste. 

Conscientes das afinidades linguísticas e culturais existen-
tes entre os nossos povos e da sua história comum de luta pela 
liberdade e democracia contra todas as formas de dominação 
e discriminação política e racial; 

Desejosos de promover uma sinergia resultante dessas afini-
dades e do facto de representarmos mais de duzentos milhões 
de pessoas distribuídas em quatro continentes, ao longo dos 
oceanos Atlântico, Índico e Pacífico; 

Sabendo que a nossa acção concertada pode promover o 
progresso democrático, económico e social dos nossos países, 
fortalecer as nossas vozes no concerto das nações e melhor 
assegurar a defesa dos nossos interesses; 

Querendo contr ibuir para a causa da paz e da segurança 
mundiais. 

Decidimos: 
Aprovar o presente Estatuto que regulará o funcionamento 

do Fórum Inter-Parlamentar dos nossos oi to Es tados mem-
bros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 

C A P Í T U L O I 

(Disposições gerais) 

ARTIGO 1 

(Definição) 

O F ó r u m dos Par lamentos de L íngua Por tuguesa é uma 
organização de concertação e de cooperação Inter-Parlamentar 
entre os Parlamentos nacionais da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa. 

ARTIGO 2 

(Sede) 

O Fórum terá a sua sede no país que, em cada ano, presidir 
à Conferência dos Presidentes dos Parlamentos. 

ARTIGO 3 

(Objectivos) 

São objectivos gerais do Fórum: 

a ) Contribuir para a paz e para o fortalecimento da demo-
cracia e das instituições representativas; 



b) Contribuir para a boa governação e para a consoli-
dação do Estado de Direito; 

c) Promover e defender os direitos humanos; 
d) Examinar questões de interesse comum, tendo, designa-

damente, em vista a intensificação da cooperação 
cultural, educativa, económica, científica e tecnoló-
gica, o combate a todas as formas de discriminação 
e todos os tipos de tráfico e as políticas de imigração; 

e) Harmonizar os interesses e concertar as posições comuns 
para a sua promoção noutros Fora Parlamentares; 

f ) Promover a harmonização legislativa em matérias de . 
interesse comum, especialmente relevantes; 

g) Acompanhar e estimular as actividades da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa; 

li) Recomendar aos órgãos da Comunidade as possíveis 
linhas e parâmetros paro a promoção das relações 
económicas, científicas e culturais; 

i) Promover os contactos e o intercâmbio de experiên-
cias entre os respectivos parlamentos, deputados e 
funcionários; 

j) Promover o intercâmbio de experiências, designa-
damente, no domínio da legislação, do controlo da 
acção do Executivo; 

k) Organizar acções de cooperação e solidariedade entre 
os parlamentos nacionais dos Estados membros da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 

ARTIGO 4 

(Redes de funcionamento) 

O Fórum manterá em permanente funcionamento e em re-
gime de livre acesso redes electrónicas de comunicação, como 
espaços privilegiados para a cooperação inter-parlamentar. 

C A P Í T U L O I I 

(Dos órgãos) 
ARTIGO 5 

(Órgãos do Fórum) 

Os órgãos do Fórum dos Parlamentos de Língua Portu-
guesa são: 

a) O Presidente do Fórum; 
b) A Conferência dos Presidentes dos Parlamentos; 
c) A Assembleia Inter-Parlamentar. 

ARTIGO 6 

(Presidente do Fórum) 

1. O Presidente do Fórum é eleito pela Conferência dos Pre-
sidentes dos Parlamentos, de entre os seus membros. 

2. A presidência do Fórum é rotativa e anual. 

ARTIGO 7 

(Competências do Presidente) 

Compete ao Presidente do Fórum: 
a) Representar, interna e externamente, o Fórum; 
b) Convocar, presidir e dirigir os trabalhos da Conferência 

dos Presidentes dos Parlamentos e da Assembleia 
Inter-Parlamentar; 

c) Estabelecer o projecto da ordem do dia da Conferência 
dos Presidentes dos Parlamentos, após consulta aos 
demais membros desta; 

d) Dar conhecimento aos Presidentes dos Parlamentos 
nacionais e aos respectivos grupos nacionais das 
mensagens, explicações, convites, propostas e suges-
tões que lhe sejam dirigidas. 

ARTIGO 8 

(Conferência dos Presidentes dos Parlamentos) 

1. A Conferência dos Presidentes dos Parlamentos reúne 
os Presidentes dos Parlamentos nacionais. 

2. Os representantes dos grupos nacionais poderão ser 
convidados a participar, como observadores, nos trabalhos da 
Conferência. 

ARTIGO 9 

(Reuniões da Conferência) 

A Conferência reúne em sessão ordinária uma vez por ano 
e em sessão extraordinária por iniciativa do Presidente do 
Fórum, ou a requerimento da maioria dos membros da Con-
ferência dos Presidentes dos Parlamentos nacionais. 

ARIIGO 10 

(Competência da Conferência) 

Compete à Conferência: 
a) Aprovar a sua ordem do dia; 
b) Convocar e aprovar o projecto de ordem do dia da 

Assembleia Inter-Parlamentar; 
c) Promover a aplicação das decisões da Assembleia 

Inter-Parlamentar; 
d) Incentivar e apoiar a criação de Grupos Parlamentares 

de Amizade; 
e) Acompanhar e avaliar as acções de concertação e de , 

cooperação Inter-Parlamentar; 
/) Acompanhar e avaliar as acções de promoção e de 

defesa dos direitos humanos; 
g) Informar os parlamentos respectivos acerca das reco-

mendações aprovadas pelo Fórum; 
h) Promover a troca de informações, a compilação de 

fundos documentais e a realização de estudos 
de interesse comum; 

/) Submeter à Assembleia Inter-Parlamentar o programa 
anual de actividades e o respectivo orçamento; 

j ) Submeter à Assembleia Inter-Parlamentar um relató-
rio sobre as actividades levadas a cabo pelo Fórum. 

ARTIGO 11 

(Assembleia Inter-Parlamentar) 

A Assembleia Inter-Parlamentar é constituída pelos Presi-
dentes dos Parlementos e pelos grupos nacionais. 

ARTIGO 12 

(Grupos nacionais) 

1.Os grupos nacionais são criados por decisão dos Parla-
mentos nacionais, democraticamente eleitos, de acordo com 
as respectivas leis e regimentos, devendo reflectir de forma 
adequada a composição política daqueles órgãos. 

2.Os grupos nacionais são integrados por Deputados, no 
exercício efectivo das suas funções. 

3. Os grupos nacionais são constituídos por cinco membros. 

ARTIGO 13 

(Deveres dos grupos nacionais) 

1. Os grupos nacionais e os respectivos membros devem 
aderir aos objectivos do Fórum e aos princípios orientadores 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 

2. Os grupos nacionais têm o dever de promover e de 
acompanhar todas as iniciativas e acções visando a concreti-
zação, ao nível dos respectivos Parlamentos nacionais, das 
recomendações aprovadas pelo Fórum. 



A R T I G O 1 4 

(Competência da Assembleia) 

Compete à Assembleia Inter-Parlamentar: 

a ) Aprovar a ordem do dia das suas reuniões; 
b) Aprovar o seu regimento e eleger os secretários da 

Mesa da Assembleia Inter-Parlamentar; 

c) Aprovar o programa anual de actividades e o respec-
tivo orçamento, 

d) Discutir e votar as alterações ao Estatuto do Fórum; 

e) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que lhe sejam 
submetidos pela Conferência dos Presidentes dos 
Parlamentos e pelos grupos nacionais, 

f ) Definir as políticas e emitir as directivas para a reali-
zação dos objectivos do Fórum; 

t>) Submeter aos órgãos da Comunidade propostas de 
acção (proposta nova); 

h) Debater as questões relativas à paz e ao aprofunda-
mento da democracia e das instituições representati-
vas e as que visem a promoção e a defesa dos direitos 
humanos, nos planos nacionais e internacionais; 

i) Debater as questões de interesse comum que visem o 
aprofundamento da concertação e da cooperação 
Inter-Parlamentar e a harmonização legislativa; 

j ) Aprovar recomendações dir igidas aos respectivos 
Parlamentos e Governos sobre todas as matérias de 
interesse comum que se insiram no âmbi to dos 
objectivos do Fórum. 

A R T I G O 15 

(Mesa da Assembleia) 

1. A Mesa da Assembleia Inter-Parlamentar é constituída 
pelo Presidente do Fórum, pelos restantes membros da Con-
ferência dos Presidentes e por dois secretários eleitos pela 
Assembleia Inter-Parlamentar. 

2 O Presidente da Mesa da Assembleia Inter-Parlamentar 
é o Presidente do Fórum. 

3. São Vice-Presidentes os restantes membros integrantes 
da Conferência. 

A R T I G O 1 6 

(Reuniões da Assembleia Inter-Parlamentar) 

1 A Assembleia Inter-Parlamentar reúne-se ordinariamente 
uma vez por ano. no país que no momento detiver a presi-
dência do Fórum. 

2. A Assembleia Inter-Parlamentar reúne extraordinaria-
mente no país que para tal for escolhido pela Conferência dos 
Presidentes dos Parlamentos. 

A R I IGO 1 7 

(Deliberações) 

As deliberações da Assembleia Inter-Parlamentar são toma-
das por consenso, salvo para questões de funcionamento e de 
processo que requerem uma maioria absoluta dos membros 
presentes. 

C A P Í T U L O III 

(Receitas e Património) 

A R T I G O 18 

(Financiamento) 

Cada parlamento assume as despesas da sua ptópria repre-
sentação e contribui para as despesas comuns do Fórum. 

A R T I G O 1 9 

(Orçamento anual) 

O orçamento anual é aprovado nos termos da alínea c) do 
artigo 14, sob proposta da Conferência dos Presidentes dos 
Parlamentos. 

C A P Í T U L O I V 

(Secretários-Gerais dos Parlamentos) 

A R T I G O 2 0 

(Secretários-Gerais dos Parlamentos) 

Os Secretários-Gerais dos Parlamentos nacionais coope-
ram em todas as actividades do Fórum, podendo participar, 
a título meramente consult ivo, nas reuniões da Assembleia 
Inter-Parlamentar. 

A R T I G O 2 1 

(Secretariado e núcleos de apoio) 

1. O secretariado do Fórum tem a sede no país que, em cada 
ano, presidir à Conferência dos Presidentes dos Parlamentos. 

2. Deverá existir em cada Parlamento Nacional um núcleo 
de apoio às actividades do Fórum. 

A R T I G O 2 2 

(Secretário-Geral) 

O Secretário-Geral do Parlamento que no momento detiver 
a presidência do Fórum dirige e coordena as actividades do 
Secretariado do Fórum. 

A R T I G O 2 3 

(Competência do Secretariado) 

Compete ao Secretariado do Fórum: 

a) Apoiar, em permanência, o Presidente do Fórum; 

b) Assegurar a l igação com os grupos nacionais e os 
respectivos núcleos de apoio; 

c) Preparar as reuniões da Conferência dos Presidentes dos 
Parlamentos e da Assembleia Inter-Parlamentar; 

d) Assegurar a execução das decisões do Fórum; 
e) Preparar as propostas de programa e de orçamentos 

anuais, 
f ) Recolher e difundir as informações com interesse para as 

actividades do Fórum; 

g) Organizar e conservar os arquivos do Fórum. 

C A P Í T U L O V 

(Disposições finais e transitórias) 

A R T I G O 2 4 

(Modificação do Estatuto) 

1. As propostas de alteração dos presentes Estatutos deverão 
ser subscritas por pelo menos três grupos nacionais e apresen-
tadas à Conferência dos Presidentes dos Parlamentos. 

2. A Conferência emitirá parecer fundamentado sobre todas 
as propostas que lhe forem apresentadas, divulgá-lo-á e apre-
sentá-lo-à, para votação, ao plenário. 

A R T I G O 2 5 

(Entrada em vigor) 

1 O presente Estatuto aprovado pela III Reunião do Fórum 
dos Par lamentos de Língua Portuguesa é conf i rmado pelos 
Parlamentos Nacionais 



2. Entra em vigor com o depósito junto do Presidente do 
Fórum do 5.° instrumento de confirmação. 

O Vice-Presidente da Assembleia Nacional de Angola, 
Julião Mateus Paulo. — O Deputado do Congresso Nacional 
do Brasil, Reginaldo da Silva Germano.— O Presidente da 
Assembleia Nacional de Cabo Verde, Aristides Raimundo 
Linfa. — O Presidente da Assembleia da República de Moçam-
bique, Eduardo Joaquim Mulémbwè. — O Presidente da As-
sembleia da República de Portugal, João Bosco Mota Amaral. 
— O Vice-Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé 
e Príncipe, Jaime José da Costa. — O Presidente do Parlamento 
Nacional de Timor-Leste, Francisco Guterres. 

MINISTÉRIOS DO PLANO E FINANÇAS 
E DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

Diploma Ministerial n.° 42/2003 
de 16 de Abril 

O Decreto n.° 47/2002, de 26 de Dezembro, determinou a 
transformação da empresa Telecomunicações de Moçambique, 
E.P. em sociedade anónima de responsabilidade limitada. 

Tendo em conta que os requisitos legais exigidos para o 
efeito, designadamente os constantes da Lei n.° 15/91, de 3 de 
Agosto, se mostram devidamente preenchidos. 

Tomando em consideração os princípios normativos cons-
tantes do citado Decreto, os Ministros do Plano e Finanças e 
dos Transportes e Comunicações determinam: 

Artigo 1. A aprovação dos Estatutos da sociedade Teleco-
municações de Moçambique, S.A.R.L., abreviadamente TDM, 
S.A.R.L. que se encontram anexos ao presente diploma e 
dele fazem parte integrante.-

Art. 2 — 1. A TDM, S.A.R.L. tem por objecto a prestação 
do serviço público de telecomunicações, através do estabe-
lecimento, gestão e exploração de uma rede pública de tele-
comunicações, constituindo-se assim em operador público de 
telecomunicações. 

2. A TDM poderá ainda exercer outras actividades relacio-
nadas com o seu objecto social. 

3. A TDM poderá fazer parte de associações OU organis-
mos nacionais e internacionais, relacionadas com as activi-
dades por ela exercidas. 

Art. 3 — 1.O capital social é de 2 800 000 000 000,00 MT 
(Dois triliões e oitocentos biliões de meticais) representado 
por 28 000 000 acções de 100 000,00 meticais cada e encon-
tra-se integralmente subscrito e parcialmente realizado. 

2. A participação dos gestores, técnicos e trabalhadores 
no capital social da empresa é assegurada nos termos cons-
tantes da legislação vigente. 

Art. 4. Os membros em exercício do Conselho de Admi-
nistração com mandato a tempo inteiro e do Conselho Fiscal 
da Empresa Nacional das Telecomunicações de Moçambique, 
E.P., mantêm-se em funções, até à data da posse dos titulares 
dos órgãos sociais da TDM, a ocorrer na primeira Assem-
bleia Geral da sociedade e com as competências para eles 
fixadas pelos Estatutos da sociedade. 

Art. 5. O presente diploma constitui título bastante para 
todos os efeitos legais resultantes da transformação, nomea-
damente os necessários actos de publicidade e registos de 
qualquer natureza, sendo os actos de inscrição, averbamento 
ou outros , isentos de pagamentos de quaisquer taxas ou 
emolumentos. 

Art. 6 — 1. A sociedade resultante da transformação nos 
termos do presente Decreto reger-se-á pela legislação comer-
cial em vigor para as sociedades anónimas de responsabilidade 
limitada e manterá a personalidade e capacidade jurídica emer-
gente da empresa pública, mantendo ainda na sua esfera jurí-
dica todos os direitos e obrigações legais ou contratuais da 
empresa transformada. 

2. A transformação da empresa pública em sociedade anó-
nima de responsabilidade limitada opera a transferência da 
totalidade do património para a nova sociedade e, a transfor-
mação, em nada poderá prejudicar os direitos dos credores 
da empresa pública. 

Art. 7 — 1. Os trabalhadores da Empresa Nacional de Te-
lecomunicações de Moçambique, E.P., que a data da trans-
fo rmação da refer ida empresa em soc iedade anónima se 
encontrem ao seu serviço, são transferidos para a TDM, sem 
interrupção na contagem de tempo de serviço e com todos os 
direitos adquiridos à data da transformação, transferindo-se 
assim e integralmente o respectivo vínculo laboral. 

2. Os encargos com as pensões dos trabalhadores refor-
mados da anterior empresa pública, serão assumidos pelo 
Estado nos termos da legislação em vigor. 

3. Os encargos com as pensões dos trabalhadores que transitam 
para a TDM serão cobertos cumulativamente pelas seguintes 
parcelas resultantes dos descontos que: 

a) O trabalhador efectuou para o Estado, como pensão 
de sobrevivência; 

b) O trabalhador transitado efectuará até à reforma, para 
o INSS. 

4. Os encargos referidos no número anterior não constituirão 
impedimento para que a TDM constitua nos termos da lei um 
sistema complementar de pensões. 

Art. 8. Todas as alterações estatutárias serão reguladas 
pelos princípios estabelecidos pelos Estatutos da sociedade 
e demais legislação aplicável. 

Maputo, 11 de Abril de-2003. — A Ministra do Plano e 
Finanças, Luísa Dias Diogo. — O Ministro dos Transportes 
e Comunicações, Tomaz Augusto Salomão. 

Estatutos das Telecomunicações 
de Moçambique, S.A.R.L. (TDM) 

C A P Í T U L O 1 

Denominação, duração, sede e objecto 

ARTIGO 1 

(Denominação, natureza e duração) 

1. A sociedade Telecomunicações de Moçambique, S.A.R.L, 
abreviadamente denominada T D M , é uma sociedade anó-
nima de responsabilidade limitada que se rege pelos presentes 
Estatutos e pelos preceitos legais aplicáveis. 

2. A existência da sociedade conta-se a partir da presente 
data e durará por tempo indeterminado. 

ARTIGO 2 

(Sede e representações sociais) 

1, A sociedade tem a sua sede em Maputo. 

2. A sociedade poderá transferir a sua sede para qualquer 
localidade do território nacional por deliberação da Assem-
bleia Geral. 



3. A sociedade poderá abrir ou encerrar quaisquer filiais, 
sucursais, agências, delegações ou qualquer outra forma de 
representação social, no país ou no estrangeiro, bastando para 
o efeito uma deliberação do Conselho de Administração. 

ARTIGO 3 

(Objecto social) 

1 A TDM, tem por objecto a prestação do serviço público 
de telecomunicações, através do estabelecimento, gestão e 
exploração de uma rede publica de telecomunicações, cons-
íituindo-se assim em operador público de telecomunicações. 

2. A TDM, poderá ainda, obervado o respectivo regime 
legal, exercer qualquer outra actividade comerciai, industrial 
ou financeira relacionada directa ou indirectamente, no todo 
ou em parte, com a sua actividade, bem como deter participa-
coes, sociais em outras sociedades, independentemente do 
seu objecto SOCA ou fihar-se a qualquer associação ou organi-
zação, nacional ou internacional, com vista à prossecução do 
seu objecto social. 

C A P Í T U L O II 

Capital social 

ARTIGO 4 

(Capital) 

1. O capital social é de 2 800 000 000 000,00 MI (Dois 
triliões e oitocentos biliões de meticais) representado por 
28 000 000 acções de 100 000,00 meticais cada e encontra-se 
integralmente subscrito e parcialmente realizado pelo Estado 
e por gestores, técnicos e trabalhadores da empresa pública 
transformada, na proporção de oitenta por vinte por cento 
lespectivamente. 

2. A descrição e escrituração dos elementos que integram 
o património constam dos respectivos livros do património 
da sociedade 

ARTIGO 5 

(Acções) 

1 As acções serão repartidas em três séries com as seguin-
tes designações e características. 

a) Acções da série A, que serão nominativas, cuja titu-
laridade apenas poderá pertencer ao Estado ou a 
pessoas de direito público; 

b) Acções da Série B, serão nominativas e a sua subscri-
ção encontra-se reseivada aos gestores, técnicos 
e trabalhadores da empresa pública transformada, 
singular ou colectivamente; e, 

c) Acções da Série C, reservadas à subscrição pública ou 
mediante a transformação das acções da Série A 
para por venda destas a qualquer pessoa singular 
ou colectiva considerada estratégica para a prosse-
cução do objecto social da sociedade. 

2. As acções da Série C podem ser emitidas ao portador 
ou nominativas, conforme instruções do seu titular e desde 
que sejam preenchidos os respectivos requisitos legais. 

3. Haverá títulos representativos de dez, cinquenta, cem, 
mil, cinco mil e dez mil acções. 

4. Os títulos provisórios ou definit ivos, serão assinados 
por dois administradores, podendo as assinaturas ser apostas 
por chancela ou reproduzidas por meios mecânicos desde 
que autenticados com o selo branco da sociedade 

5. A titularidade das acções constará no livro de registo de 
acções existente na sede da sociedade 

ARTIGO 6 

(Espécie de acções) 

1. Sem prejuízo do artigo anterior, as acções serão nomina-
tivas ou ao portador e reciprocamente convertíveis à vontade 
e à custa dos seus titulares, com a limitação decorrente do 
número seguinte. 

2. As acções serão sempre nominativas enquanto o seu 
valor nominal não estiver integralmente pago. 

ARTIGO 7 

(Aumento de capital) 

1. O capital social da sociedade poderá ser aumentado, 
por deliberação da Assembleia Geral sob proposta do Conse-
lho de Administração, emitindo para o efeito novas acções. 

2. Nos aumentos de capital, os accionistas gozarão do 
direito de preferência na subscrição das novas acções, pro-
porcionalmente ao número das que já possuírem. 

3. Se algum ou alguns daqueles a quem couber o direito de 
preferência não quiserem subscrever a importância que lhes 
devesse caber, então será dividida pelos outros na mesma 
proporção. 

ARTIGO 8 

(Obrigações) 

A sociedade poderá emitir obrigações normativas ou ao 
portador, nos termos das disposições legais aplicáveis e nas 
condições que forem fixadas pela Assembleia Geral. 

ARTIGO 9 

(Acções e obrigações próprias) 

1. A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir acções 
próprias e obrigações, realizando sobre esses títulos as ope-
rações que forem consideradas convenientes aos interesses 
da sociedade. 

2. Salvo o disposto no número seguinte, a sociedade não 
pode adquirir e deter acções próprias representativas de mais 
de 10% do seu capital 

3. Por deliberação da Assembleia Geral, a sociedade po-
derá adquirir acções próprias que ultrapassem o montante esta-
belecido no número anterior quando: 

a) A aquisição vise executar uma deliberação de redução 
de capital; 

b) Seja adquirido um património, a título universal; 
c) A aquisição seja feita a título gratuito; 
cl) A aquisição seja feita em processo executivo para a 

cobrança de dívidas de terceiros ou por transacção 
em acção declarativa proposta para o mesmo fim. 

ARTIGO 1 0 

(Transmissão de acções) 

1. As acções são livremente transmissíveis, a favor de qual-
quer entidade pública ou privada. 

2. A transmissão das acções da Série A origina a sua trans-
ferência para a Série B ou C, conforme as entidades adqui-
rentes sejam as mencionadas nas alíneas b) e c) do n.° i do 
artigo 5. 

3. As acções da Série B não poderão ser alienadas, onerosa 
ou gratuitamente, durante um período de cinco anos a contar 
da data da respectiva subscrição, com excepção das situações 
jurídicas sucessórias que envolvam a transmissibilidade. 

4. Sem prejuizo do disposto no número anterior, as acções 
da Série B não poderão ser alienadas enquanto não se acharem 
totalmente liberadas. 



C A P Í T U L O I I I 

Órgãos Sociais 

ARTIGO 11 

(Definição) 

São órgãos sociais a Assembleia Geral, o Conselho de 
Administração e o Conselho Fiscal. 

SECÇÃO I 

A s s e m b l e i a Gera l 

ARTIGO 1 2 

(Natureza) 

A Assembleia Geral, regularmente constituída, representa 
a universalidade dos accionistas sendo as suas deliberações 
vinculativas para todos eles, quando tomadas nos termos da 
lei e dos Estatutos. 

ARTIGO 1 3 

(Direito de voto) 

1. Tem direito de voto todo o accionista que reúna cumu-
lativamente as seguintes condições: 

a) Ser titular de acções que representem pelo menos 
cinco por cento do capital social; 

b) Ter esse número mínimo de acções registado, ou de-
positado em seu nome, desde o oitavo dia anterior 
ao da reunião da Assembleia Geral e, manter esse 
registo ou depósito, pelo menos, até ao encerra-
mento da reunião. 

2. Os accionistas que não possuírem o número mínimo de 
acções referido na alínea a) do número anterior, podem agru-
par-se de forma a completá-lo, devendo, neste caso, fazerem-se 
representar por um só deles cujo nome será indicado em 
carta dirigida ao presidente da mesa, com as assinaturas de 
todos reconhecidas por notário e por aquele recebida até ao 
momento do início da sessão. 

ARTIGO 1 4 

(Representação de accionistas) 

1. Os accionistas com direito a voto apenas podem fazer-se 
representar nas assembleias gerais por outro accionista com 
direito a voto, devendo no entanto, depositar o instrumento de 
representação com a antecedência referida no número seguinte. 

2. Como instrumento de representação, bastará uma sim-
ples carta, telegrama, telex ou fax dirigido ao presidente da 
mesa e por este recebido, até dois dias antes da data fixada 
para a reunião. 

3. Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas 
pelas pessoas a quem legalmente couber a respectiva repre-
sentação podendo, no entanto, o representante delegar essa 
representação, nos termos do n.° 1 deste artigo. 

4. Os documentos da representação legal, nos termos do 
número anterior, devem ser recebidos no prazo previsto no 
n.° 1 deste artigo, pelo presidente da mesa. 

5. As assinaturas apostas nos instrumentos de represen-
tação voluntária não terão que ser reconhecidas notarialmente 
salvo se o presidente da mesa da Assembleia Geral o exigir na 
convocatória da assembleia. 

6. Compete ao presidente da mesa da Assembleia Geral 
verificar a regularidade dos mandatos e das representações, 
com ou sem audiência da Assembleia Geral, segundo o seu 
prudente critério. 

ARTIGO 15 

(Mesa da Assembleia Geral) 

1. A mesa da Assembleia Geral é composta por um presi-
dente, dois vogais e um secretário, cujas faltas serão supridas 
nos termos da lei. 

2. Compete ao presidente, para além de outras atribuições 
que lhe são conferidas pela lei e pelos presentes Estatutos, 
convocar e dirigir as reuniões da Assembleia Geral, dar posse 
aos membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal e assinar os termos de abertura e de encerramento dos 
livros de actas da Assembleia Geral, do Conselho de Admi-
nistração e do Conselho Fiscal e de autos de posse. 

3. Incumbe ao secretário, além de coadjuvar o presidente, 
organizar todo o expediente e escrituração relativos à Assem-
bleia Geral, 

ARTIGO 1 6 

(Reuniões) 

1. A Assembleia Geral reúne-se, ordinariamente, nos ter-
mos da lei, uma vez por ano e, extraordinariamente, a pedido 
de qualquer um dos outros órgãos sociais ou de accionistas 
que representem, pelo menos, vinte e cinco por cento do 
capital social. 

2. Em reunião ordinária, a Assembleia Geral apreciará e 
votará o relatório do Conselho de Administração, o balanço 
e as contas do exercício findo, com o respectivo parecer do 
Conselho Fiscal, deliberará quanto à aplicação dos resultados 
e elegerá, quando for caso disso, os membros da mesa e dos 
outros órgãos sociais, podendo ainda tratar de quaisquer assun-
tos de interesse da sociedade, desde que sejam expressamente 
indicados na respectiva convocatória, 

3. É da exclusiva competência da Assembleia Geral nomear 
e destituir os membros do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal, apreciar e aprovar os planos anuais por que 
se norteará a actuação da sociedade e definir instrumentos 
e objectivos a, respectivamente, promover e alcançar pela 
mesma. 

ARTIGO 17 

(Local da reunião) 

A Assembleia Geral reúne-se, em princípio, na sede social, 
mas poderá reunir-se em qualquer outro local do território 
nacional, desde que o presidente da respectiva mesa assim 
o decida, com a concordância do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal. 

ARTIGO 18 

(Convocatória) 

1. A convocatória da Assembleia Geral será feita por meio 
de anúncios publicados no jornal nacional de maior tiragem, 
com a antecedência de, pelo menos, quinze dias em relação à 
data da reunião. 

2. Da convocatória deverá constar: 
a) Local da reunião; 
b) Dia e hora da reunião; 
c) Agenda de trabalho. 

3. Os anúncios serão assinados pelo presidente da mesa da 
Assembleia Geral ou no seu impedimento, pelo vice-presidente. 
Caso se verifique ausência, impedimento ou recusa de ambos, 
serão assinados pelo presidente do Conselho Fiscal. 

4. No caso da Assembleia Geral, regularmente convocada, 
não poder funcionar por insuficiente representação do capital 
social, nos termos do antigo seguinte, será convocada ime-
diatamente uma nova reunião para se efectuar dentro de trinta 
dias, mas não antes de terem decorrido quinze. 



ARTIGO 1 9 

(Validade das deliberações) 

1. A Assembleia Geral considera-se regularmente consti-
tuída e poderá deliberar validamente em primeira convoca-
tória quando estiverem presentes ou representados accio-
nistas titulares de pelo menos cinquenta e um por cento do 
capital, e em segunda convocatória, qualquer que seja o nú-
mero dos accionistas presentes ou representados e o montante 
do capital que lhe couber, salvo disposições legais ou estatu-
tárias em contrário. 

2. Qualquer que seja a forma de votação, as deliberações 
serão tomadas por maioria simples dos votos presentes ou 
representados, salvo se disposição legal imperativa ou cláu-
sula estatutária exigirem outra maioria. 

3. Só podem ser tomadas com voto favorável do represen-
tante do accionista Estado, enquanto titular de pelo menos 
vinte por cento do capital social, as deliberações que tenham 
por objecto: 

a) Alteração ou reforma dos estatutos da sociedade; 

b) Transferência, fusão ou dissolução da sociedade e 
aprovação de contas de liquidação da mesma; 

c) Redução, reintegração e aumento do capital social; 
d) Aplicação de resultados; 
e) Transmissão, oneração, cessão ou alienação de bens 

da sociedade cujo valor patrimonial seja igual ou 
superior a 10 % do capital social; 

f ) Encerramento de sectores de actividade da empresa 
que envolvam mais de dez por cento da sua força 
de trabalho. 

ARTIGO 2 0 

(Votação) 

1. Por cada conjunto de acções representativas de pelo 
menos cinco por cento do capital social conta-se um voto. 

2. Não haverá limitações quanto ao número de votos de 
que cada accionista dispõe na Assembleia Geral, quer em 
nome próprio, quer como procurador. 

3. As votações serão feitas pela forma indicada peio presi-
dente da mesa, excepto quando respeitem a eleições ou deli-
berações relativas a pessoas certas ou determinadas, casos 
em que serão efectuadas por escrutínio secreto, se a assem-
bleia não del iberar p rev iamente adoptar outra forma de 
votação. 

4. As actas da Assembleia Geral, uma vez assinadas pelo 
presidente e pelo secretário, produzem, acto contínuo, os seus 
efeitos, com dispensa de qualquer formalidade. 

A R T I G O 2 1 

(Suspensão da reunião) 

1. Quando a Assembleia Geral esteja em condições legais 
de funcionar, mas tal não seja possível, por motivo justifi-
cável, dar-se-á início aos trabalhos ou tendo-se-lhes dado 
início eles não possam, por qualquer circunstância, concluir-se, 
será a reunião suspensa para prosseguir em dia, hora e local 
que forem no momento indicados e anunciados pelo presi-
dente da mesa, sem que haja de se observar qualquer outra 
forma de publicidade. 

2. A assembleia só poderá deliberar na suspensão da mesma 
sessão duas vezes devendo a segunda sessão ter lugar dentro 
dos noventa dias seguintes. 

SECÇÃO II 

C o n s e l h o d e A d m i n i s t r a ç ã o 

ARTIGO 2 2 

(Composição) 

1. A administração da sociedade é exercida por um Conse-
lho de Administração composto por um número impar de 
três a sete membros, sendo um deles o presidente e os res-
tantes Administradores. 

2. O Conselho de Administração é eleito pela Assembleia 
Geral, que designará também o seu presidente. 

3. Os Administradores deverão ser representativos dos 
accionistas titulares de cada uma das respectivas séries de 
acções, devendo o seu número ser proporcional às percenta-
gens do capital detidas por cada um dos gupos de accionistas. 

4. Os Administradores caucionarão o seu cargo antes do 
início das funções, mediante o depósito de um montante a 
fixar em Assembleia Geral. 

ARTIGO 2 3 

(Delegação de competências) 

1. O Conselho de Administração escolherá, de entre os 
seus membros, o administrador que substituirá o Presidente do 
Conselho de Administração nas suas faltas e impedimentos 
de carácter temporário. 

2. O Conselho de Administração, na sua primeira sessão, 
deverá designar um Conselho de Gestão, a quem é delegada a 
gestão corrente da sociedade, composto por quatro administra-
dores, de entre eles um administrador designado pelo Estado. 

3. O Conselho de Gestão elegerá, de entre seus membros, 
o seu presidente, que terá a categoria de administrador dele-
gado, com poderes executivos. 

4. A composição do Conselho de Gestão deverá ser con-
firmada pela Assembleia Geral. 

5. O Conselho de Administração deverá definir as matérias 
ou áreas e os limites da delegação a que se refere o número 
anterior. 

ARTIGO 2 4 

(Vacatura de administradores) 

1. Havendo vacatura no número de administradores, o 
Conselho de Administração poderá designar, de entre os 
accionistas, novos administradores que ocuparão os lugares 
vagos até à próxima assembleia geral que votará o preenchi-
mento definitivo. 

2. No caso de e no decurso .de um triénio haver aumento 
de capital com a entrada de novos accionistas ou a venda 
de acções da Série A e achando-se ou não preenchidos 
todos os lugares do Conselho de Administração, a Assembleia 
Geral poderá , sempre que se j u s t i f i ca r , des ignar novos 
administradores representantes dos novos accionistas, que 
ocuparão os seus lugares até a reunião ordinária da assem-
bleia geral seguinte, em que cesse o mandato dos restantes 
membros deste orgão social. 

ARTIGO 2 5 

(Competência) 

1. Compete ao Conselho de Administração exercer os mais 
amplos poderes, representando a sociedade, sem reservas, 
em juízo e fora dele, activa e passivamente, celebrar contratos 
e praticar todos os actos atinentes à realização do objecto 
social que a lei ou os piesentes estatutos não reservarem à 
Assembleia Geral. 



2. Compete-lhe em particular: 
a) Propor à Assembleia Geral que delibere sobre quais-

quer assuntos de interesse relevante para a socie-
dade, nomeadamente a consti tuição, reforço ou 
redução de reservas e provisões; 

b) Tomar ou dar de arrendamento, bem como tomai 
de aluguer ou locar quaisquer bens ou parte dos 
mesmos; 

c) Tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos, bem 
como adquirir ou ceder a exploração dos mesmos; 

d) Contrair empréstimos ou prestar quaisquer garantias, 
através de meios ou formas legalmente permitidos; 

e) Constituir mandatários para, em nome da sociedade, 
praticarem os actos jurídicos previstos no respec-
tivo mandato; 

f ) Adquirir e ceder participação em quaisquer outras 
sociedades ou empreendimentos ou agrupamentos 
de empresas constituídas ou a constituir; 

g) Adquirir, vender, permutar ou por qualquer outra forma 
onerar bens móveis ou imóveis da sociedade. 

ARTIGO 2 6 

(Responsabilidade) 

1. A competência do Conselho de Administração está em 
qualquer caso sujeita às limitações impostas pelo expresso 
nos artigos 16 e 19 destes estatutos. 

2. Os administradores serão pessoalmente responsáveis 
pelos actos que praticarem no desempenho das suas funções, 
respondendo perante a sociedade e perante os accionistas pelo 
estuto cumprimento do seu mandato. 

ARTIGO 2 7 

(Reuniões) 

1. O Conselho de Administração reunirá ordinariamente de 
dois em dois meses e extraordinariamente quando convocado 
pelo presidente ou por dois dos administradores. 

2. As convocações deverão ser feitas por escrito e de forma 
a serem recebidas com um mínimo de sete dias de antece-
dência relativamente à data das reuniões, a não ser que este 
prazo seja dispensado por todos os administradores. 

3. A convocatória deverá incluir a ordem de trabalho, bem 
como ser acompanhada de todos os documentos necessários 
à tomada de deliberação, quando for esse o caso, 

4 As reuniões do Conselho de Administiação serão efec-
tuadas, em princípio, na sede social, podendo realizar-se 
noutro local do território nacional, desde que a maioria dos 
administradores o aceite e o comunique ao Conselho Fiscal 
com sete dias de antecedência. 

A R I I G O 2 8 

(Deliberações) 

1. Para que o Conselho de Administração possa deliberar 
devem estar presentes ou representados a maioria dos seus 
membros. 

2 Qualquer administrador poderá fazer-se representar na 
reunião por outro administrador, mediante carta, telex ou fax 
dirigidos ao piesidente, mas cada instrumento de mandato 
apenas poderá ser utilizado uma vez, 

3 As deliberações serão tomadas por maioria simples de 
votos dos administradores presentes ou representados, tendo 
o presidente voto de qualidade, em caso de empate. 

ARTIGO 2 9 

(Assinaturas) 

1. A sociedade fica obrigada, 

a) Pela assinatura do presidente do Conselho de Admi-
nistração e um administrador. 

b) Pelas assinaturas conjuntas de dois administradoies, 
devidamente mandatados. 

c) Pela assinatura de procuiador especialmente consti 
tuido nos termos e limites do respectivo mandato; 

d) Os actos de mero expediente poderão ser assinados 
por um administrador, ou por qualquer empre-
gado devidamente autorizado. 

e) Para alienar ou onerar bens imobiliários, é sempre 
necessária a assinatuia de dois administ iadores, 
sendo um deles o administrador delegado. 

2. É interdito em absoluto aos administradores e manda-
tários obrigar a sociedade em negócios que a ela sejam es-
tranhos, incluindo letras de favor, fianças, avales e outros 
procedimentos similares, sendo nulos e de nenhum efeito os 
actos e contratos praticados em violação desta norma sem 
prejuízo da responsabilidade dos seus autores pelos danos 
que causarem. 

SECÇÃO III 

C o n s e l h o F isca l 

ARTIGO 3 0 

(Composição) 

1. A fiscalização da sociedade incumbe a um Conselho Fis-
cal composto por três membros, eleitos pela Assembleia Geral, 
que também designará entre eles o respectivo presidente. 

2. Não podem ser eleitos ou designados membros do Con-
selho Fiscal as pessoas, singulares ou colectivas, que estejam 
abrangidas pelos impedimentos estabelecidos na lei. 

3. A Assembleia Geral pode confiar a uma entidade inde-
pendente o exercício das funções do Conselho Fiscal. 

ARTIGO 3 1 

(Competência) 

A competência do Conselho Fiscal e os direitos e obriga-
ções dos seus membros são os que resultam da lei. 

ARTIGO 3 2 

(Reuniões) 

1. O Conselho Fiscal reúne-se mediante convocação do res-
pectivo presidente com a antecedência mínima de quinze dias. 

2. O presidente convocará o conselho, pelo menos, todos 
os trimestres e sempre que lho solicitem qualquer dos seus 
membros ou o Conselho de Administração. 

3. As deliberações do conselho serão tomadas por maioria 
simples dos votos dos seus membros, devendo os membros 
que com elas não concordarem fazer inserir na acta os mo-
tivos da sua discordância. 

SECÇÃO IV 

D i s p o s i ç õ e s c o m u n s 

ARTIGO 3 3 

(Cargos sociais) 

1, O presidente e o secretário da mesa da Assembleia Ge-
ral, os membros do Conselho de Administração e os membros 
do Conselho Fiscal são eleitos pela Assembleia Geral, sendo 



2. Os períodos de exercício de funções dos cargos referidos 
no número anterior têm a duração de três anos, contando-se a 
partir da data da posse. 

3. A eleição, seguida de posse, para um novo período de 
funções, mesmo que não coincida rigorosamente com o termo 
do per iodo precedente , faz cessar os mandatos dos mem-
bros anteriormente em exercício. Porém, sempre que a nova 
e le ição, ou a respec t iva tomada de posse , não se real ize 
antes do fim do periodo, considera-se prorrogado até a posse 
dos novos membros o per iodo de exercício anterioi mente 
em curso. 

4. Se qualquer entidade eleita para fazer parte da mesa da 
Assembleia Geral ou dos conselhos de administração ou fiscal 
não entrar em exercício nos sessenta dias subsequentes à elei-
ção, por facto imputável a essa entidade, caducará automa-
ticamente o respectivo mandato. 

A R T I G O 3 4 

(Remunerações) 

As remunerações dos administradores, bem como dos ou-
tros membros dos corpos sociais, serão f ixadas, atentas as 
respectivas funções, pela Assembleia Geral ou por uma Comis-
são eleita por aquela para esse efeito. 

A R T I G O 3 5 

(Pessoas colectivas em cargos sociais) 

1. Sendo escolhido para a mesa da Assembleia Geral, para 
o Conselho de Administração ou para o Conselho Fiscal uma 
pessoa colectiva, será esta representada no exercício do cargo 
pelo indivíduo que designar por carta registada, dirigida ao 
presidente da mesa da Assembleia Geral. 

2. A pessoa colectiva pode livremente substituir o seu repre-
sentante ou desde logo indicar mais de uma pessoa para o 
substituir. 

C A P Í T U L O I V 

Aplicação dos resultados 

A R T I G O 3 6 

(Exercício social) 

1. O exercício social coincide com o ano civil. 

2. O balanço e conta de resultados fechar-se-ão com refe-
rência a 31 de Dezembro de cada ano e serão submetidos 
à apreciação da Assembleia Geral. 

3 Os lucros apurados em cada exercíc io da sociedade 
terão, depois de tributados, a seguinte aplicação: 

a) Cinco por cento para o fundo de reserva legal, en-
quanto não estiver realizado ou sempre que seja 
necessário reintegrá-lo; 

b) As quantias que por deliberação da assembleia se des-
tinarem a constituir quaisquer fundos ou reserva; 

c) O remanescente será aplicado em conformidade com 
a deliberação da Assembleia Geral. 

C A P Í T U L O V 

Disposições diversas e transitórias 

A R I I G O 3 7 

(Dissolução) 

1 A sociedade dissolve-se nos casos estabelecidos na lei 
e nos presentes estatutos 

2. Salvo disposição em contrário, tomada nos termos do 
pa rág ra fo 1.° do art igo 131.° do Cód igo Comercia l , serão 
liquidatários os membros do Conselho de Administração que 
es t iverem em exercício quando a dissolução se operar, os 
quais terão, além das atr ibuições gerais mencionadas nos 
diferentes números do artigo 134." daquele código, todos os 
poderes especia is abrangidos nos pa rág ra fos 1.° e 2.° do 
mesmo artigo. 

3. O fundo de reserva legal que estiver realizado no mo-
mento da dissolução da sociedade será part i lhado entre os 
accionistas com observância do disposto na lei geral. 

A R T I G O 3 8 

(Exame de escrituração) 

O direito dos accionistas a examinar a escrituração e a do-
cumen tação concernente às operações sociais só pode ser 
exercido dentro dos prazos indicados nos números 1.° e 2.° 
do art igo 189." do Código Comercia l e recai apenas sobre 
os documen tos a que se r e fe rem os números 1.° e 2.° do 
mesmo artigo e o artigo 34.° do Decreto-Lei 49381, de 15 de 
Novembro de 1969. Fica, porém, ressalvado o disposto no 
artigo 168.° do mesmo código. 

A R T I G O 3 9 

(Disposição transitória) 

Os membros do Conselho de Administração com mandato 
a tempo inteiro e do Conselho Fiscal da Empresa Nacional 
de Telecomunicações de Moçambique , E.P., mantêm-se em 
funções até à data da posse dos titulares dos órgãos sociais 
da T D M , a ocorrer na primeira Assembleia Geral da socie-
dade e com as competências para eles fixadas nos presentes 
estatutos. 

MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 43/2003 
de 16 de Abril 

O Programa Quinquenal do Governo, estabeleceu acções 
a serem desenvolvidas no âmbito da Administração da Jus-
tiça, em particular no Sector Prisional, tendo em vista a Re-
forma Global do Sector Público, visando resolver os complexos 
constrangimentos que o Sistema Prisional enfrenta. 

Na prossecução destes objectivos, o Conselho de Ministros 
pela R e s o l u ç ã o n.° 65 /2002, de 27 de Agos to , aprovou a 
Polí t ica Prisional e a Estratégia da sua Implementação, na 
qual uma das acções definidas consubstancia-se na necessi-
dade de criação da Unidade Técnica de Unificação do Sistema 
Prisional, que deverá cuidar dos aspectos da sua reforma. 

Nestes termos, ao abrigo da alínea c), conjugada com o 
parágrafo seguinte do n.° 1 do capítulo III da Política Pri-
sional e Estratégia de sua Implementação, os Ministros da 
Justiça e do Interior determinam: 

A R T I G O 1 

(Criação) 

1. E criada a Unidade Técnica de Unificação do Sistema 
Prisional, também designada abreviamente por UTUSP. para 
apoiar os Ministérios da Justiça e do Interior, no processo de 
unificação do Sistema Prisional no quadro da implementação 
da Política Prisional e respectiva Estratégia. 



2. A U T U S P é um órgão técnico de carácter transitório 
que tem como objectivo a unificação do Sistema Prisional de 
forma giadual e harmoniosa, bem como de criar os funda-
mentos básicos para a reforma do mesmo no quadro da Po-
lítica Prisional. 

3. Compete aos Ministros da Justiça e do Interior garantir 
o apoio necessário ao normal funcionamento da UTUSP. 

ARTIGO 2 

(Composição) 

A UTUSP é composta por um director e outros quadros 
de reconhecido mérito, des tacados pelos sectores que inte-
gram o actual Sistema Prisional, todos nomeados por despacho 
conjunto dos Ministros da Justiça e do Interior. 

ARTIGO 3 

(Competências do Director) 

São competências do Director da UTUSP: 

a) Dirigir e supervisionar os programas e projectos no 
âmbito da unif icação e Reforma do Sistema Pri-
sional; 

b) Convocar, presidir e dirigir as reuniões da UTUSP; 

c) Propor à aprovação pelos Ministros da Justiça e do 
Interior o p lano e o relatór io de act ividades da 
UTUSP. 

A R T I G O 4 

(Áreas de actividades) 

A UTUSP, para a realização das suas atribuições e com-
petênc ias e spec í f i ca s , o rgan iza - se nas seguin tes áreas de 
actividades: 

a) Administração e Património; 
b) Recursos Humanos e Formação; 
c) Planificação, Cooperação e Informação; 
d) Assuntos Jurídicos e Reforma Legislativa. 

A R T I G O 5 

(Atribuições) 

1. No domínio da unificação do Sistema Prisional, são atri-
buições das áreas de actividade da UTUSP, as seguintes: 

1. Administração e Património: 

a) Promover a inventariação de todo o património 
das duas Instituições Prisionais; 

b) Propor o abate do equ ipamento obsole to e o 
ence r r amen to das unidades pr is ionais sem 
possibil idades reais de reabilitação das suas 
infra-estruturas físicas; 

c) Promover a unificação do processo de gestão do 
património; 

d) Promover a reclassificação dos estabelecimen-
tos prisionais; 

e) Propor um plano de logística e aprovis iona-
mento que seja flexível e conforme a legislação 
aplicável; 

f) Propor um plano de reabilitação das infra-es-
truturas prisionais por ordem de prioridades 
e de forma faseada; 

g) Desenvolver um banco de dados nacional paia 
gestão do património; 

h) Propor um mode lo de ges tão con tab i l í s t i co 
informatizado: 

i) Desenhar um modelo uni forme para a gestão 
e administração dos Centros Abertos; 

j) P romover um m e c a n i s m o de moni to r i zação 
das actividades produtivas dos reclusos e dos 
Centros Abertos; 

k) Promover a criação de uma caixa geral dos fun-
dos de produção das actividades produtivas 
"Fundo de Auxílio aos Reclusos»; 

/) Criar e organizar o Gabinete de Estudos e Projec-
tos em coo rdenação com o Minis tér io das 
Obras Públicas e Habitação. 

2. Recursos Humanos e Formação: 

a) Realizar um levantamento geral dos funcioná-
rios dos Serviços Prisionais do Ministério da 
Justiça e do Interior; 

b) Definir o perfil do pessoal dos Serviços Prisionais; 

c) Promover o desenvolvimento de um quadro de 
carreiras profissionais inovador e abrangente 
do pessoal dos Serviços Prisionais; 

d) Desenvo lve r um m e c a n i s m o de integração e 
afectação de pessoal; 

e) Desenvolver um plano de recrutamento de pessoal; 

j) Identificar acções de formação e capacitação a 
curto, médio e longo prazos; 

g) Desenhar um plano de formação e capacitação 
do pessoal dos Serviços Prisionais; 

h) Desenvolver um banco de dados para o pessoal 
dos Serviços Prisionais. 

3. Planificação, Cooperação e Informação: 

a) Definir a estrutura orgânica do sector prisional; 
b) Promover assistência técnica e organizacional 

na p repa ração e r ea l i zação de even tos de 
carácter institucional; 

c) Coordenar a elaboração de propostas de progra-
mas e planos da UTUSP; 

d) Preparar os relatórios da UTUSP em coordena-
ção com as outras áreas de actividades; 

e) Identificar áreas de cooperação e potenciais par-
ceiros de colaboração; 

f) Acompanhar o processo de instalação da unidade 
de inspecção interna dos Serviços Prisionais; 

g) Manter o f luxo de informação actualizado do 
Sistema Prisional; 

h) Promover intercâmbio de cooperação com par-
ceiros congéneres da região e internacional; 

i) Definir modelos de planif icação das unidades 
prisionais. 

4. Assuntos Jurídicos e Reforma Legislativa: 
a) Propor a reforma da Lei da Organização Prisio-

nal em coordenação com a UTREL; 
b) Promover e coordenar a criação do Estatuto do 

Corpo da Guarda Prisional; 
c) Propor a reforma pontual ao Código Penal em 

relação às matérias ligadas ao Direito Peni-
tenciár io em c o o r d e n a ç ã o com a Unidade 
Técncica de Reforma Legal (UTREL); 

d) Identif icar ins t rumentos legais internacionais 
adoptados pelo Governo ou ratificados pela 
Assembleia da Repúbl ica , com vista à sua 
observância no Sector Prisional; 



e) Coo rdena r com a U T R E L com vista a cr iação 
de e n t i d a d e legal para o a c o m p a n h a m e n t o 
do processo de execução penal nos Serviços 
Prisionais; 

J) P romove r a c r iação dos regulamentos internos 
nos es tabelecimentos prisionais; 

g) Propor um mecan i smo legal de protecção das 
minor ias (estrangeiros, mulheres e menores) 
nas prisões; 

h) Criar um mecan i smo criterioso de avaliação do 
grau de implementação das Regras Mínimas 
do Tra tamento de Reclusos. 

II. A UTUSP poderá conv ida r para real ização de activi-
dades concretas , sempre que se just i f icar , representantes de 
out ros sec tores que in te rvêm di rec ta ou ind i rec tamente no 
quadro da Política Prisional e respectiva Estratégia. 

A R I G O 6 

(Funcionamento) 

Para alem dos q u a d r o s p roven i en t e s dos Minis tér ios da 
Justiça e do Interior, a U T U S P poderá contratar outros qua-
dros no âmbito da execução das suas actividades. 

A R T I G O 7 

(Gestão financeira) 

A gestão financeira da UTUSP, rege-se pelas normas apli-
cáveis aos serviços da Adminis t ração Pública, sempre que se 
tratar de fundos provenientes do erário público. 

A R T I G O 8 

(Regulamento) 

A UTUSP submeterá aos Ministros da Justiça e do Interior a 
proposta do seu regulamento interno e do plano de actividades. 

A R I IGO 9 

(Entrada em vigor) 

O presente d ip loma minis ter ia l entra em vigor à data da 
sua assinatura. 

Maputo, 19 de Março de 2003. — O Ministro da Justiça, 
José Ibraimo Abudo. — O Minis tro do Interior e para Assun-
tos de D e f e s a e S e g u r a n ç a na P r e s i d ê n c i a da R e p ú b l i c a . 
Almerino da Cruz Marcos Manlienje. 

Despacho 
Nos termos da alínea c), conjugada com o parágrafo seguinte 

do n." 1, cap í tu lo III da R e s o l u ç ã o n." 6 5 / 2 0 0 2 . de 27 de 
A g o s t o , s o b r e a P o l í t i c a P r i s i o n a l e E s t r a t é g i a d e s u a 
I m p l e m e n t a ç ã o , o s M i n i s t r o s da J u s t i ç a e d o I n t e r i o r , 
nomeia C a s i m i r o Ped ro D a v a n e . para o ca rgo de" Di rec tor 
da U n i d a d e T é c n i c a de U n i f i c a ç ã o d o S i s t e m a P r i s iona l , 
UTUSP. 

Maputo , 19 de Março de 2003 . - O Minis t ro da Just iça, 
José Ibraimo Abudo. - O Minis t ro do Interior e para Assun-
tos de D e f e s a e S e g u r a n ç a na P r e s i d ê n c i a da R e p ú b l i c a , 
Almerino da Cruz Marcos Manhenje. 




