
Quarta-feira, 28 de Abril de 2004 I SÉRIE - Número 17 

BOLETIM DA REPÚBLICA 
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

SUPLEMENTO 
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE 

A V I S O 
A matéria a publicar no «Beletim da Republica» deve ser remetida em 

cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das 
indicaçoes necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e 
autenticado: Para publicado no "Boletim da Republica". 

SUMÁRIO 
Conselho de Ministros: 

Resolução no 21/2004: 
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de empress Telecomunicações de Moçambique, S.AR.L e 
autoriza a implementação dum Projecto educacional e de 
interesse publico pela Fundação Aga Khan, Moçambique, na 
área de 21.80 hectares da Parcela 736B do Foral do Município 
da Matola, no perímetro delimitado pelas Parcelas 736B e 4159, 
zona residencial. 

Resolução no 22/2004: 
Renova o mandato de José Rodrigues Pereira, no cargo de 

Presidente do Conselho de Administração da Empresa Hidráulica 
do Chókwe — EP (HICEP). 

Primeira-Ministra: 
Despacho: 

Adjudica à A. F. Abegâo, a aquisição de 100% do património liquido 
do Centro Ortopédico, Limitada. 

Ministério do Interior: 
Diploma Ministerial n* 73/2004: 

Concede a nacionalidade moçambicana, por reaquisição, a 
Mahomedhanif Ossman. 

Diploma Ministerial n* 74/2004: 
Concede a nacionalidade moçambicana, por naturalização, a Rui 

Manuel Tadeu Fernandes. 

Ministérios do Trabalho e do Plano e Finanças: 
Diploma Ministerial n* 75/2004: 

Reajusta os actuais salários mínimos nacionais dos sectores da 
indústria, comércio, serviços e agricultura. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Resolução n.o 21/2004 
de 28 de Abril 

A fundação Aga Khan, Moçambique, apresentou uma petição 
em que manifestou o desejo de ocupar uma parcela de terreno no 
Município da Matola que actualmente integra o dominio público 
do Estado e está afecta à empresa Telecomunicações de 
Moçambique, S.A.R.L. 

Considerando que esta Fundação prossegue fins de carácter 
eminentemente social e de interesse público, pretendendo 
desenvolver naquele local um projecto orientado para a educação, 
o Conselho de Ministros, ao abrigo do disposto na alínea e) do 

n.° 1 do artigo 153 da Constituição da República, da alínea b) do 
n.° 1 do artigo 18 e da alínea b) do n.° 3 do artigo 22 da Lei n.o 19/ 
/97, de 1 de Outubro, determina. 

Artigo 1. É extinto o dominio público do Estado da parcela 
n.o 736 B, Processo n.° 22396 do Foral do Município da Matola, 
registada em nome da empresa Telecomunicações de Moçambique, 
S.A.R.L. 

Art. 2. É autorizada a implementação de um projecto educacional 
e de interesse público pela Fundação Aga Khan Moçambique na 
área de 21.80 hectares da parcela 736 B do Foral do Município 
da Matola, no perímetro delimitado pelas parcelas 736 B e 4 159, 
zona residencial, com o consequente abate da mesma do respectivo 
cadastro do dominio público, e m conformidade c o m a planta 
topográfica em anexo e que é parte integrante desta Resolução. 

Art . 3. São manda tados os M i n i s t r o s dos Transpor tes e 
C o m u n i c a ç õ e s , d o P l a n o e F i n a n ç a s , da A g r i c u l t u r a e 
Desenvolvimento Rural e da Educação para implementar a presente 
Resolução. 

Art. 4. É revogada a Resolução n.° 18/2003, de 20 de Maio. 

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 14 de Abril de 2004. 

Publique-se. 

A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo. 
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Resolução n.° 22/2004 

de 28 de Abril 

Tornando-se necessário designar, nos termos dos n.°s 2 e 5 do 
artigo 10 da Lei n.° 17/91, de 3 de Agosto, o Presidente do Conselho 
de Administração da Hidráulica do Chókwè, Empresa Pública -
(HICEP), o Conselho de Ministros determina: 

Único. É renovado o mandato de José Rodrigues Pereira, 
no cargo de Presidente do Conselho de Administração 
da empresa Hidráulica do Chókwè - EP (HICEP). 

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 26 de Abril de 2004. 
Publique-se. 

A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo. 

PRIMEIRA-MINISTRA 
Despacho 

No quadro da reactivação da economia nacional, em geral, 
e do processo de reestruturação do sector empresarial do Estado, 
em particular, foi o Centro Ortopédico, Limitada, identificado 
através do Decreto n.° 3/93, de 21 de Abril, para reestruturação 
ao abrigo do artigo 14 da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto. 

Nos termos da alínea c) do artigo 8 desta Lei e do n.° 2 do 
artigo 7 do Decreto n.° 28/91, de 21 de Novembro, foi realizada 
uma negociação particular para aliènação de 100% do património 
líquido da empresa. 

Tendo sido concluídas as negociações com a A, F. Abegão, 
para aquisição de 100% do património líquido do Centro 
Ortopédico, urge formalizar a respectiva adjudicação, constituído 
pelos seus meios imobilizados, coma exclusão do passivo e dos 
meios circulantes financeiros, em ordem à definição precisa dos 
direitos e obrigações das partes, no âmbito da privatização desta 
unidade. 

A Primeira-Ministra, usando da competência definida no 
n.° 1 do artigo 10 da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto, decide: 

1. É adjudicada à A. F. Abegão, a aquisição de 100% de 
património líquido do Centro Ortopédico, Limitada, 
constituído pelos meios imobilizados, com exclusão do 
passivo. 

2. São designados Daniel Gabriel Tembe e Maria Iolanda 
Wane, Presidente do Conselho de Administração e 
Administradora do Instituto de Gestão das Participações 
do Estado (IGEPE), respectivamente, para outorgar em 
nome do Estado a escritura de adjudicação a celebrar e 
no acto de entrega daquela unidade ao adjudicamento. 

Publique-se. 

Maputo, 20 de Abril de 2004. - A Primeira-Ministra, Luísa 
Dias Diogo. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 73/2004 

de 28 de Abril 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cumprimento 
ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, de 16 de Agosto, 
conjugado como 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 Nacionalidade, determina; 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por reaquisição, 
a Mahomedhanif Ossman, nascido a 27 de Agosto de 
1952 na Ilha de Moçambique. 

Ministério do Interior, em Maputo, 19 de Abril de 2004. - O 
Ministro do interior e para Assuntos de Defesa e Segurança na 
Presidência da República, Almerinho da Cruz Marcos Manhenje. 

Diploma Ministerial 74/2004 

de 28 de Abril 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cumprimento 
ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, de 16 de Agosto, 
e no uso da faculdade que lhe é concedida pelo artigo 12 da Lei 
da Nacionalidade determina: 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por 
naturalização, a Rui Manuel Tadeu Fernandes, nascido 
a 20 de Agosto de 1959, em Zimbabwe. 

Ministério do Interior, em Maputo, 21 de Abril de 2004. - O 
Ministro do Interior e para Assuntos de Defesa e Segurança na 
Presidência da República, Almerinho da Cruz Marcos Manhenje. 

MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DO PLANO 
E FINANÇAS 

Diploma Ministerial n. 75/2004 

de 28 de Abril 

Tornando-se necessário proceder ao reajustamento dos actuais 
salários mínimos nacionais em vigor no país nos sectores da 
indústria, comércio, serviços ç na agricultura no uso da 
prerrogativa estabelecida no n.° 4 do artigo 47 da Lei n.° 8/98, de 
20 de Julho, ouvidos os parceiros sociais no âmbito da Comissao 
Consultiva do Trabalho, os Ministros do Plano e Finanças e do 
Trabalho determinam: 

Artigo 1. Passam a vigorar os seguintes salários mínimos 
nacionais: 

a) 1 120 297,00 MT para os trabalhadores da indústria, 
comércio e outros sectores de actividade; 

b) 805 444,00 MT para os trabalhos agro-pecuários. 

Art. 2. As entidades empregadoras poderão fixar salários 
mínimos superiores aos previstos no presente diploma ministerial. 

Art. 3. Os salários para as demais categorias profissionais serão 
objecto de negociação colectiva entre as entidades empregadoras 
e as organizações sindicais. 

Art. 4. A violação das disposições constantes deste diploma 
ministerial é punível nos termos da lei. 

Art. 5. As duvidas que Se suscitarem da aplicação do presente 
diploma serão resolvidas por despacho do Ministro do Trabalho. 

Art. 6. O presente diploma ministerial produz efeitos a partir 
de 1 de Abril de 2004. 

Maputo, 16 de Abril de 2004. - A Ministra do Plano e Finanças, 
Luísa Dias Diogo. - O Ministro do Trabalho, Mário Lampião 
Sevene. 


