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SUMARIO 

Primeira-Ministra 

Despacho 

Adjudica à Moztex, SA, a aquisição da unidade fabril da 
Texlom, SARL, para a implementação do Projecto de 
Desenvolvimento de Têxteis de Moçambique. 

Despacho 

Anula com todas as consequências legais, a adjudicação 
do Bloco 2 de ex-Empresa de Leite e Lacticínios de Manica 
feita a favor da empresa Umbeluzi-Fábrica de Lacticínios, 
Lda. 

Despacho 

Adjudica ao investidor nacional João Alficha Levessene o 
Bloco 2 da ex-Empresa de Leite e Lacticínios de Manica, 
sita em Vanduzi, na província de Manica. 

Ministérios das Finanças e do Turismo 
Diploma Ministerial n.° 101/2008 

Aprova a tabela de taxas de licenciamento. 

Ministério da Função Pública 
Diploma Ministerial n.° 102/2008 

Aprova o Regulamento Interno da Direcção Nacional de 
Gestão Estratégica dos Recursos Humanos do Estado. 

Conselho Superior da Magistratura do Ministério 
Público 

Reolução n.o 1/CSMMP/P/2008 

Aprova o Regulamento de funcionamento do Conselho 
Superior da Magistratura do Ministério Público. 

Resolução n.° 2/CSMMP/P/2008 

Aprova o Regulamento da Inspecção do Ministério Público. 

DESPACHO 

No quadro do processo de reestruturação do sector empresarial 
do Estado, foi a Texlom, SARL, identificada para reestruturação 
ao abrigo da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto, conjugada com o 
Decreto n.° 21/89, de 23 de Maio, e com o Decreto n.° 28/91, de 21 
de Novembro. 

A alínea c) do n.° 1 do artigo 8 da citada Lei n.° 15/91, estabelece 
que o processo de reestruturação empresarial que implique a 
alienação de estabelecimentos, instalações e participações sociais 
poderá seguir a modalidade de negociação particular, a qual é 
precedida de diagnóstico do potencial de reestruturação nos 
termos do artigo 9 da referida Lei. 

Concluídas as negociações com a Aga Khan Fund For 
Economic Development-AKFED, SA, urge transferir, a título 
oneroso, as instalações fabris da Texlom, SARL, a favor da 
Moztex, SA, sua representante. 

Nestes termos, em ordem à definição precisa dos direitos e 
obrigações das partes, no âmbito da alienação deste património 
do Estado, a Primeira-Ministra, usando da competência fixada no 
n.° 1 do artigo 10 da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto, decide: 

1. É adjudicada à Moztex, SA, a aquisição da unidade fabril 
da Texlom, SARL para a implementação do Projecto de 
Desenvolvimento de Têxteis de Moçambique. 

2. É designado o IGEPE - Instituto de Gestão das 
Participações do Estado - Para outorgar em nome do 
Estado de Moçambique, a competente escritura pública 
de adjudicação. 

Publique-se. 

Maputo, 15 de Setembro de 2008. 
Luísa Dias Diogo. 

A Primeira-Ministra, 

DESPACHO 

No q u a d r o do processo de reestruturação do sector empresarial 
do Estado, foi o Bloco 2 da ex-Empresa de Leite e Lacticínios de 
Manica adjudicado à Empresa Umbeluzi - Fábrica de Lacticínios, 
Limitada. 

Do acompanhamento feito pelas competentes estruturas do 
Estado, veio a apurar-se o incumprimento reiterado das condições 
da adjudicação, nomeadamente, quanto à obrigação legal de 
manter o bem em funcionamento. 
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O processo de reestruturação do sector empresarial do Estado 
tem como objectivo estratégico a reactivação da economia 
nacional, pelo que não pode ser tolerada a posse inactiva de 
terras e infra-estruturas, sobretudo das destinadas a actividades 
agro-pecuárias, como são as do ca: o vertente. 

Nestes termos, sob proposta do Ministério de Agricultura, e 
ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 10 da Lei n.o 15/91, de 3 de 
Agosto, a Primeira-Ministra determina: 

Único: É anulada, com todas as consequências legais, a 
adjudicação do Bloco 2 da ex-Empresa de Leite e Lacticínios de 
Manica feita a favor da Empresa Umbeluzi-Fábrica de Lacticínios, 
Lda, 
Publique-se. 

M aputo, 22 de Setembro de 2008.- A Primeira - Ministra, Luísa 
Dias Diogo. 

DESPACHO 

No quadro do processo de reestructuração do sector empresarial 
do Estado, foi o Bloco 2 da ex-Empresa de Leite e Lacticínios de 
Manica identificado para alienação. 

Do referido processo resultou a adjudicação daquele Bloco a 
favor da empresa Umbeluzi-Fábrica de Lacticínios, Lda, que desde 
o momento da entrega do mesmo nunca desenvolveu nenhuma 
actividade no terreno, violando assim as condições impostas pela 
lei, o que lhe veio a acarretar a anulaçâo da adjudicação. 

Em ordem à revitalização daquela unidade económica, sob 
proposta do Ministério da Agricultura, presentes as garantias 

efectivas prestadas pelo investidor nacional identificado, ao 
abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 10 da Lei n.° 15/91, de 3 de 
Agosto, a Primeira-Ministra determina: 

Único: É adjudicado ao investidor nacional João Alficha 
Levessene o Bloco 2 da ex-Empresa de Leite e Lacticínios de 
Manica, sito em Vanduzi na Província de Manica. 

Publique-se 

Maputo, 22 de Setembro de 2008. - A Primeira- Ministra, Luísa 
Dias Diogo. 

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DO TURISMO 

Diploma Ministerial n.° 101/2008 

de 29 de Outubro 

Havendo necessidade de fixar as taxas de licenciamento para 
as actividades de Alojamento Turístico, Restauração e Bebidas e 
Salas de Dança, previstos no Decreto n.° 18/2007, de 7 de Agosto, 
ao abrigo do artigo 267 do mesmo Decreto, os Ministros das 
Finanças e do Turismo determinam: 

Artigo 1. É aprovada a tabela de taxas de licenciamento, em 
anexo, que é parte integrante do presente diploma. 

Art. 2. As taxas a que se refere o artigo anterior podem ser 
objecto de alteração, caso a dinâmica da economia nacional o 
justifique. 

Art. 3. O presente Diploma entra imediatamente em vigor. 

Maputo, Abril de 2008. - O Ministro das Finanças, Manuel 
Chang. - O Ministro do Turismo, Fernando Sumbana Jr. 



Tabela das Taxas de Licenciamento 

N/O Actividade Valor a pagar 

1 Actividade de alojamento turístico 

1.1 Hotéis, Hotés Residencias, Hóteis Apartamentos, Hóteis Resort, 
Lodges, conjunto turístico e apartamento turístico: 

• Análise de Projecto... .7.500,00 
• Vistoria 9.000,00 
• Alvará 10.000,00 
• Denominação ....1. 500,00 
• Registo de Gestor 2. 500,00 

30.500,00 MT 

1.2 Pensões e Pensões Residencias: 
• Análise de Projecto. 6.500,00 
• Vistoria 8.000,00 
• Alvará 9.000,00 
• Denominação 500,00 
• Registo de Gestor 500,00 

24.500,00 MT 

1.3 Parques de campismo: 
• Análise de Projecto.... 4.000,00 
• Vistoria 6.000,00 
• Alvará 7.000,00 
• Denominação 500,00 

17.500,00 MT 

1.4 Aluguer de quartos para fins turísticos, Casas de Hóspedes, 
Alojamento Particular e Quintas para fins Turísticos: 

• Análise de Projecto.... 2.000.00 
• Vistoria 4.000.00 
• Alvará 1.500.00 
• Denominação 500.00 

8.000,00 MT 

2 Actividade de licenciamento de restauração e bebidas 

2.1 Salas de dança de Luxo e 1a c lasses , Bar De Luxo e 1 a 

classe , Snack-Bar Luxo e 1 a c lasses , Sa lões de Chá de 
Luxo e 1 a c l a s se Cervejarias de 1 a c lasse, Pastelar ias de 
1 a c lasse, Café de 1 a c l asse 
a) Análise de Projecto 5.000,00 

• Vistoria 7.000,00 
• Alvará 8.000,00 
• Denominação 500,00 
• Registo de Gestor 1500,00 

22.000,00 MT 

Salas de dança de 2a, 3a c lasses , Bar 2a, 3 a c lasses , Snack-
Bar 2a, 3 a c l asses , Sa lões de chá de Luxo 2a, 3 a c lasses , 
Cervejarias 2 a e 3 a c lasses , Pastelarias d e 2 a e 3 a 

c lasses , Ca fé d e 2 a e 3 a c lasses : 
b) Análise de Projecto 3.000,00 

• Vistoria 6.000,00 
• Alvará 7.000,00 
• Denominação 500,00 
• 

16.500,00MT 



2.2 Restaurantes de Luxo e 1a c l a s se s 
• Análise de Projecto 5,000,00 
• Vistor a 7.000,00 
• Alvará 9.000,00 
• Denominação 500,00 
• Registo de Gestor 2.000,00 

23.000,00 MT 

Restaurantes de dança de 2a, 3a c l a s se s 
• Análise de Projecto 4.000,00 
• Vistor a...... 6.000,00 
• Alvará 8.000,00 
• Denominação 500,00 
• Registo de Gestor 1000,00 

19.500,00 MT 

Outras taxas 

3 Pela alteração do alvará 

3.1 Hotéis, Hotés Residencias, Hóteis Apartamentos, Hóteis Resort, 
Lodges, conjunto turístico e apartamento turístico 6.000,00 MT 

3.2 Pensões e Pensões Residencias: 5.000,00 MT 
3.3 Aluguer de quartos para fins turísticos, Casas de Hóspedes e 

Quintas para fins Turísticos: 4.000,00 MT 
3.4 Parques de campismo e estabelecimentos de restauração e 

bebidas 3.500,00 MT 
3.5 Salas de dança 3.000,00 MT 

4 Pela renovação de licença de gestão 

4.1 Estabelecimentos de alojamento 2.000,00 MT 
4.2 Estabelecimentos de restauração e bebidas 500,00 MT 

MINISTÉRIO DA FUNÇÃO PÚBLICA 

Diploma Ministerial n.° 102/2008 

de 29 de Outubro 

Pelo Decreto n.° 60/2007, de 17 de Dezembro, foi aprovado 

o Estatuto Orgânico do Ministério da Função Pública. 

Havendo necessidade de se aprovar o Regulamento Interno 

da Direcção Nacional de Gestão Estratégica dos Recursos 

Humanos do Estado, no uso da faculdade que lhe é concedida 

pelo artigo 20 do Decreto n° 60/2007, de 17 de Dezembro, a Ministra 

da Função Pública determina: 

ARTIGO 1. E aprovado o Regulamento Interno da Direcção Nacional 

de Gestão Estratégica dos Recursos Humanos do Estado, em 

anexo, e que faz parte integrante do presente Diploma Ministerial. 

ART 2. O presente Diploma Ministerial entra em vigor na data da 

sua publicação. 

Ministério da Função Pública, em Maputo, 10 de Setembro de 

2008. 

Publique-se. 

A Ministra, Vitória Dias Diogo 

Regulamento Interno da Direcção Nacional 
de Gestão Estratégica dos Recursos 

Humanos do Estado 
C A P Í T U L O I 

Disposições Gerais 
ARTIGO 1 

(Natureza) 

A Direcção Nacional de Gestão Estratégica dos Recursos 
Humanos do Estado, abreviadamente designada por DNGERHE, 
é uma unidade orgânica do Ministério da Função Pública, 
responsável pela criação de condições para a materialização das 
competências do Ministério da Função Pública, definidas no 
âmbito da gestão estratégica e desenvolvimento de recursos 
humanos do Estado 

C A P Í T U L O II 

Estrutura 

ARTIGO 2 

(Estrutura) 

1. A Direcção Nacional de Gestão Estratégica dos Recursos 
Humanos do Estado tem a seguinte estrutura: 

a) Direcção; 
b) Departamento de Desenvolvimento dos Recursos 

Humanos do Estado; e 
c) Departamento de Gestão dos Recursos Humanos do Estado. 

2. O Departamento de Gestão dos Recursos Humanos do 
Estado compreende: 

a) Repartição de Políticas e Normas 
b) Repartição de Monitoria e assistência Técnico 



C A P Í T U L O III 

Funções 

ARTIGO 3 

(Direcção) 

São funções da Direcção Nacional de Gestão Estratégica dos 
Recursos Humanos do Estado: 

a) P ronuc ia r - se sobre projectos de actos normativos no 
âmbito da gestão dos recursos humanos do Estado; 

b) Monitorar a gestão de recursos humanos e do Sistema 
de Carreiras e Remuneração (SCR); 

c) Controlar a implementação das políticas relativas 
à assistência e à previdência social dos servidores do 
Estado; 

d) Emitir pareceres sobre a criação ou extinção de carreiras, 
funções e qualificadores profissionais; 

e) Preparar e monitorar a implementação dos modelos de 
avaliação do desempenho dos funcionários e agentes 
do Estado; 

f) Gerir o quadro de supranumerário; 
g) Monitorar os concursos de ingresso e de promoção na 

função pública; 
h) Monitorar a observância dos direitos e deveres dos 

funcionários e agentes do Estado; 
i) Elaborar propostas de normas sobre a constituição 

e funcionamento de júris de concursos; 
j ) Gerir o Subsistema de Formação em Administração 

Pública (SIFAP); 
k) Propor normas e procedimentos sobre o desenho 

e realização do Subsistema Electrónico de Informação 
de Pessoal (e-SIP); 

l) Instruir os processos relativos à fixação de vencimentos 
excepcionais dos funcionários; 

m) Acompanhar e monitorar a reforma do sector público 
quanto a consol idação da prof iss ional ização na 
Administração Pública; 

ri) Incent ivar a fo rmação e capac i t ação nos locais 
de trabalho, com destaque para o estudo colectivo da 
legislação pertinente à Função Pública; 

o) Assegurar a gestão uniforme das carreiras comuns da 
Função Pública; 

p) Propor políticas e estratégias de gestão dos recursos 
humanos afectos à função pública e aos institutos 
públicos; 

q) Pronunciar-se sobre políticas e estratégias de gestão de 
recursos humanos pertencentes aos quadros dos 
órgãos do poder local; 

r) Organizar e actualizar a base de dados relativa aos 
processos dos ti tulares dos cargos governativos 
e dos dirigentes superiores do Estado; 

s) Gerir os recursos materiais e patrimoniais da Direcção. 

ARTIGO 4 

(Departamento de Desenvolvimento dos Recursos Humanos 
do Estado - DDRH) 

São funções do Depar tamento de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos do Estado: 

a) Propor a. implementação duma política global de formação 
e capacitação permanente de funcionários em matéria 
de admin i s t r ação púb l i ca em a r t i cu lação com 
as instituições de ensino públicas e privadas; 

b) Efectuar análises prospectivas de necessidades de 
formação a médio e longo prazos para a área comum 
com vista ao desenvolvimento dos funcionários do 
aparelho de Estado; 

c) Elaborar normas e metodologias gerais para levantamento 
e identificação das necessidades de formação de 
acordo com a politica vigente; 

d) Coordenar com as instituições implementadoras do 
SIFAP no e s t a b e l e c i m e n t o de e s t r a t ég ia s 
metodologicas e na elaboração dos instrumentos de 
levantamento das necessidades de formaçao na área 
comum da administração; 

e) Estabelecer critérios de acreditação de instituições e 
c r ed i t ação da f o r m a ç ã o nas areas comuns da 
admin i s t ração públ ica , em ar t icu lação com as 
instituições implementadoras do SIFAP; 

f) Coordenar a elaboração de programas de formação 
indicando categorias e funções a serem abrangidas; 

g) Desenvolver es tudos visando o aper fe içoamento 
permanente dos processos de formação e identificar 
o p o r t u n i d a d e s e ins t i tu ições de f o r m a ç ã o em 
administração pública para a sua implementação; 

h) Coordenar com as instituições implementadoras do 
SIFAP a assistência técnica aos Órgãos centrais e 
locais do Estado na elaboração de programas, selecção 
de conteúdos, metodologias e definição dos recursos 
necessários para a realização de acções de formação; 

i) Efectuar analises globais dos resultados e do impacto de 
p r o g r a m a s de f o r m a ç ã o na área comum da 
Administração Publica; 

j) Propor instrumentos de monitoria e avaliação do impacto 
de p rogramas de fo rmação na área comum da 
Administração Pública; 

k) C o o r d e n a r as a c t i v idades r e l a c i o n a d a s com 
a implementação dos cursos modulares, Ensino 
à Distância e de curta duração no âmbito do SIFAP; 

l) Estabelecer e manter a coordenação permanente com 
os agentes implementadores do Sistema de Formação 
em Administração Pública (SIFAP); 

m) Criar e assegurar a gestão do banco de dados sobre o 
SIFAP. 

ARTIGO 5 

(Depar tamento d e Ges t ão d o s R e c u r s o s Humanos 
do Estado-DGRH) 

São funções do Departamento de Gestão dos Recursos 
Humanos do Estado: 

a) Coordenar e orientar a planificação e o controlo das 
ac t iv idades de gestão de recursos humanos do 
aparelho do Estado de acordo com as directrizes e 
planos do Governo; 

b) Monitorar a observância dos direitos e deveres dos 
func ionár ios e agentes do Estado, recolhendo, 
analisando e emitindo pareceres; 

c) Elaborar propostas de normas sobre a constituição e 
funcionamento de júris de concursos; 

d) Propor normas e procedimentos para a gestão de base 
de dados de recursos humanos do Estado; 

e) Preparar pareceres sobre a criação e extinção de carreiras 
e qualificadores profissionais; 

f ) Organizar e gerir o banco de dados dos supranumerários 
e dos c a n d i d a t o s a p r o v a d o s em concu r sos 
aguardando provimento; 

g) Recolher e sistematizar os dados sobre os planos anuais 
dos órgãos centrais e locais do Estado sobre as 
p r o m o ç õ e s e p r o g r e s s õ e s m o n i t o r a n d o a sua 
implementação; 

h) Propor normas e instrumentos para levantamento e 
planificação das necessidades de recursos humanos; 

i) Instruir os processos relativos à fixação de vencimentos 
excepcionais dos funcionários; 



j) Promover a aplicação correcta e uniforme do estatuto do 
f u n c i o n a l i s m o púb l i co e de ou t ras no rmas 
e procedimentos referentes à gestão de recursos 
humanos; 

k) Garantir a implementação de critérios, métodos e técnicas 
de avaliação de desempenho na função pública; 

l) Realizar estudos prospectivos sobre a força de trabalho 
do aparelho de Estado, verificando a sua composição 
e mobilidade; 

m) Propor instrumentos de monitoria da implementação das 
políticas de assistência médica e medicamentosa 
e previdência social; 

n) Promover a actualização periódica dos documentos nos 
processos individuais dos funcionários e agentes do 
Estado ; 

o) Promover a contagem e publicação periódica do tempo 
de serviço prestado ao Estado, pelos funcionários 
e agentes do Estado; 

p) Realizar estudos e pesquisas sobre a legislação do 
pessoal visando a sua permanente revisão e respectiva 
adequação; 

q) Apoiar tecnicamente aos órgãos centrais e locais do 
Estado na aplicação da legislação relativa aos recursos 
humanos; 

r) Monitorar a gestão do e-SIP. 

ARTIGO 6 

(Repartição de Politicas e Normação - RPN ) 

São funções da Repartição de Políticas e Normas: 

a) Elaborar propostas de políticas e estratégias de gestão 
dos recursos humanos afectos â função pública e aos 
institutos públicos; 

b) Emitir pareceres sobre políticas e estratégias de gestão 
de recursos humanos pertencentes aos quadros dos 
órgãos do poder local; 

c) Elaborar propostas de normas sobre a constituição 
e funcionamento de júris de concursos; 

d) Conceber propostas de normas e procedimentos para 
a gestão de base de dados de recursos humanos do 
Estado; 

e) Preparar parecer sobre a criaçao e extinção de carreiras e 
qualificadores profissionais; 

f) Preparar propostas de normas e instrumentos para 
levantamento e planificação das necessidades de 
recursos humanos; 

g) Realizar estudos prospectivos sobre a força de trabalho 
do aparelho de Estado, verificado a sua composição 
e mobilidade; 

h) Elaborar propostas de instrumentos de monitoria da 
implementação das políticas de assistência médica 
e medicamentosa e previdência social; 

i) Realizar estudos e pesquisas sobre a legislação do pessoal 
v isando a sua permanente revisão e respect iva 
adequação; 

j ) Instruir os processos relativos à fixação de vencimentos 
excepcionais dos funcionários; 

k) Emitir pareceres sobre exposicões de funcionários. 

ARTIGO 7 

(Repartição de Monitoria e Assistência Técnica - RPAT) 

São funções da Repartição de Monitoria e Apoio Técnico: 
a) Monitorar a observância dos direitos e deveres dos 

func ioná r io s e agen tes do Estado, r eco lhendo 
e analisando os respectivos dados; 

b) Organizar e gerir o banco de dados dos supranumerários 
e dos cand ida to s a p r o v a d o s em concu r sos de 
promoção que aguardam provimento; 

c) Recolher e sistematizar os dados sobre os pianos anuais 
dos órgãos centrais e locais do Estado sobre as 
p r o m o ç õ e s e p r o g r e s s õ e s e m o n i t o r a r a sua 
implementação; 

d) Promover a aplicação correcta e uniforme do estatuto do 
f u n c i o n a l i s m o púb l i co e de ou t ras normas 
e procedimentos referentes à gestão de recursos 
humanos; 

e) Promover a actual ização periódica dos processos 
individuais dos funcionários e agentes do Estado ; 

f ) Apoiar tecnicamente aos órgãos centrais e locais do 
Estado na aplicação da legislação relativa aos recursos 
humanos; 

g) Garantir a implementação de critérios, métodos e técnicas 
de avaliação de desempenho na função pública; 

h) Monitorar a gestão do e-SIP em coordenação com 
o Depar tamento de Tecnologias e Sistemas de 
Informação (DTSI) do Ministério. 

C A P Í T U L O I V 

Compe tênc ia s 

ARTIGO 8 

(Director Nacional) 

1. A Direcção Nacional de Gestão Estratégica dos Recursos 
Humanos do Estado é dirigida por um Director Nacional 
coadjuvado por um Director Nacional Adjunto. 

2. Compete ao Director Nacional: 

a) Dirigir e controlar as actividades da unidade orgânica; 
b) Analisar e submeter à apreciação superior os planos 

anuais ou plurianuais de actividades e os respectivos 
relatórios de execução; 

c) Promover e garantir a articulação da direcção com as 
demais unidades orgânicas do Ministério da Função 
Pública, com vista a integração e complementaridade 
das acções; 

d) Assegurar a representação da Direcção Nacional em suas 
ligações externas; 

e) Promover e garantir a articulação técnica com os órgãos 
centrais e locais do Estado no âmbito do Sistema 
Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado; 

f ) Acompanhar e controlar as actividades desenvolvidas 
pelos departamentos que lhe estão subordinados; 

g) Coordenar a elaboração e difusão anual da informação 
estatística de gestão de recursos humanos no aparelho 
de Estado; 

h) Submeter á aprovação e revisão de metodologias, normas 
e manuais de procedimentos relativos às diversas 
áreas de gestão de recursos humanos; 

i) Propor a realização de inspecções e auditorias aos órgãos 
do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos; 

j ) P romover acções de formação e capaci tação dos 
funcionários do Estado; 

k) Coordenar as actividades do Sistema de Formação em 
Administração Pública (SIFAP); 

l) Propor instrumentos para a monitoria das actividades do 
ISAP e dos Institutos de Formação em Administração 

Pública e Autárquica (IFAPA); 
m) Garantir a articulação permanente com as instituições 

de formação em administração pública para a realização 
de a c ç õ e s c o o r d e n a d a s na área comum da 
administração pública; 

ri) Convocar e dirigir o Colectivo de Direcção e o Conselho 
Técnico da Direcção. 

3. Compete ao Director Nacional Adjunto: 
a) Coadjuvar o Director Nacional na execução das funções 

que lhe são atribuídas; 
b) Colaborar na elaboração, coordenação, execução e 

controlo da política de desenvolvimento do sector; 
c) Substituir o Director Nacional nas suas ausências, faltas 

ou impedimentos; 
d) Exercer Outras tarefas superiormente incumbidas. 

4. O Director Nacional e o Director Nacional Adjunto respondem 
perante o Ministro da Função Pública. 



ARTIGO 9 

(Chefes de Departamento) 

1. Os Departamentos que compõem a Direcção Nacional de 
Gestão Estratégica dos Recursos Humanos do Estado são 
chefiados por Chefes de Departamento nomeados, em comissão 
de serviço, pelo Ministro da Função Pública. 

2. Compete aos Chefes de Departamento: 

a) Dirigir as actividades do departamento, garantindo 
a implementação das respectivas funções; 

b) Zelar pe lo cumpr imen to dos actos normat ivos 
e regulamentares no âmbito das suas funções; 

c) Distribuir tarefas pelos funcionár ios afectos no 
departamento e zelar pela disciplina e desempenho; 

d) Emitir pareceres sobre assuntos de sua competência; 
e) Elaborar relatórios de actividades do departamento; 
f) Emitir propostas e/ou pareceres sobre distinções, 

promoções, progressões e incentivos do pessoal sob 
sua gestão; 

g) Propor a concessão de bolsas de estudos ou autorização 
para continuação de estudos do pessoal sob sua gestão. 

ARTIGO 1 0 

(Chefes de Repartição) 

1. As Repartições que compõem o Departamento de Gestão 
dos Recursos Humanos do Estado são chefiadas por Chefes de 
Repartição nomeados, em comissão de serviço, pelo Ministro da 
Função Pública. 

2. Compete aos Chefes de Repartição: 

a) Dirigir as act ividades da repart ição, garantindo 
a implementação das respectivas funções; 

b) Zelar pelo cumpr imen to dos ac tos normat ivos 
e regulamentares no âmbito das suas funções; 

c) Distribuir tarefas pelos funcionários afectos na repartição 
e zelar pela disciplina e desempenho; 

d) Emitir pareceres sobre assuntos de sua competência; 
e) Elaborar relatórios de actividades da repartição; 

f ) Emitir propostas e/ou pareceres sobre distinções, 
promoções, progressões e incentivos do pessoal sob 
sua gestão; 

g) Propor a concessão de bolsas de estudos ou autorização 
para continuação de estudos do pessoal sob sua gestão. 

CAPÍTULO V 

Colectivo 

ARTIGO 11 

(Colectivo dè Direcção) 

1. O Colectivo de Direcção é convocado e dirigido pelo Director 
Nacional e tem por funções: 

a) Pronunciar-se sobre as medidas de carácter geral que 
promovam a eficiência e a eficácia da Direcção; 

b) Analisar e dar parecer sobre as actividades de preparação, 
execução e cont ro lo do p lano e programa de 
actividades; 

c) Preparar o plano de actividades e efectuar o respectivo 
balanço periódico; 

d) Promover a troca de informações entre os sectores de 
trabalhos no aparelho do Estado; 

e) Propor a elaboração da estratégia de desenvolvimento 
do sector e acompanhar a sua execução. 

2. O Colectivo de Direcção tem a seguinte composição: 
a) Director Nacional 
b) Director Nacional Adjunto 
c) Chefes de Departamento 

3. O Director Nacional pode convidar outros técnicos da 
Direcção a participar nas sessões do Colectivo de Direcção, em 
função da agenda. 

4. O Colectivo de Direcção reúne-se ordinariamente uma vez 
por semana e extraordinariamente sempre que fôr necessário. 

C A P Í T U L O V I 

Disposições Finais 

ARTIGO 1 2 

(Dúvidas) 

As dúvidas resultantes da aplicação do presente Regulamento 
Interno serão resolvidas por despacho do Ministro da Função 
Pública. 

ARTIGO 1 3 

(Entrada em vigor) 
O presente Regulamento Interno entra em vigor na data da 

sua publicação. 

Maputo, 16 de Setembro de 2008. 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Resolução n.° 1/CSMMP/P/2008 
de 25 de Julho 

Havendo necessidade de regulamentar o funcionamento do 
Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, no 
uso das competências estabelecidas na alínea d) do n.° 1 do 
artigo 58 da Lei 22/2003, de 1 de Agosto, o Conselho Superior da 
Magistratura do Ministério Público determina: 

Artigo 1. É aprovado o Regulamento de funcionamento do 
Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, em 
anexo, o qual faz parte integrante da presente Resolução, aprovado 
por deliberação n.° 13 /CSMMP/P/2008, de 20 de Fevereiro. 

Art. 2. O Regulamento de funcionamento do Conselho Superior 
da Magistratura do Ministério Público entra imediatamente em 
vigor. 

Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, em 
Maputo, 17 de Setembro de 2008. - O Presidente, Dr. Augusto 
Raúl Paulino. 

Regulamento de Funcionamento 
do Conselho Superior da Magistratura 

do Ministério Público 
C A P Í T U L O I 

Disposições gerais 

ARTIGO 1 

(Definição) 

1. O Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, 
adiante designado por CSMMP, é o órgão de gestão e disciplina 
do Ministério Público. 

2. Na realização dos seus objectivos, o CSMMP observa a 
Constituição da República, a lei orgânica, o estatuto dos 
magistrados do Ministério Público e as demais leis em vigor. 



ARTIGO 2 

(Sede e orçamento) 

1. O CSMMP tem a sua sede na cidade de Maputo e funciona 
em instalações próprias. 

2. As despesas do CSMMP são suportadas pelo Orçamento 
Geral do Estado. 

ARTIGO 3 

(Designação do Membro) 

O membro do Conselho Superior da Magistratura do Ministério 
Público tem a designação de Conselheiro. 

ARTIGO 4 

(Inicio de função) 

1. O membro do CSMMP inicia as suas funções com a 
assinatura do termo do início de funçoes, em cerimónia pública e 
solene, perante o Pres idente do Conse lho Super io r da 
Magistratura do Ministério Público. 

2. São convidados à cerimónia entidades indicadas pelo 
Presidente do CSMMP. 

ARTIGO 5 

(Mandato) 

Com a excepção do Procurador-Geral da República e do Vice-
Procurador Geral da República, o membro do CSMMP exerce o 
mandato por um período de cinco anos, podendo ser reeleito 
para outros mandatos. 

CAPITULO II 

Competências do Conselho Superior de Magistratura 

Pública 

ARTIGO 6 

(Competências) 
1. Compete ao Conselho Superior da Magistratura do 

Ministério Público: 

a) Pronunciar-se sobre a nome ação, exoneração e demissão 
dos Procuradores-Gerais Adjuntos; 

b) Nomear, colocar, transferir, promover, exonerar, apreciar 
o mérito profissional, aposentar, exercer a acção 
disciplinar e praticar actos de idêntica natureza 
respeitante aos magistrados do Ministério Público; 

c) Propor ao Procurador-Geral da República a realização de 
inquér i tos e s indicâncias às Procurador ias da 
República dos diferentes níveis; 

d) Aprovar a proposta do seu diploma específico; 
e) Aprovar a proposta de orcamento anual; 
f) Deliberar sobre a aposentação dos magistrados do 

Ministério Público, quando revelam diminuição das 
suas faculdades físicas e intelectuais; 

g) Aprovar o plano anual das inspecções ordinárias; 
h) Exercer as demais funções conferidas por lei. 

2. O Conselho Superior da Mag stratura do Ministério Público 
pode delegar algumas das suas competências a Comissão 
Permanente e ao Presidente. 

3.Exceptuam-se do disposto no número anterior a apreciação 
do mérito e a aplicação das penas disciplinares. 

ARTIGO 7 

(Comissão Permanente) 

1. A Comissão Permanente do Conselho Superior da 
Magistratura do Ministério Público é composta pelo presidente 
e por seis membros eleitos na primeira sessão do plenário; 

2. Compete à Comissão Permanente executar as deliberações 
do plenário e exercer as funções que lhe tenham sido delegadas 
pelo CSMMP; 

3. A Comissão Permanente do CSMMP reúne-se ordinariamente 
uma vez por mês e extraordinariamente quando convocada pelo 
Presidente. 

4. O Plenário e a Comissão Permanente do Conselho Superior 
da Magistratura do Ministério Público deliberam se estiverem 
presentes, pelo menos, dois terços dos seus membros. 

ARTIGO 8 

(Competências do presidente) 

Compete ao Presidente do Conselho Superior da Magistratura 
do Ministério Público: 

a) Representar o Conselho Superior da Magistratura do 
Ministério Público; 

b) Convocar e presidir as respectivas sessões; 
c) Nomear o Secretário do CSMMP; 
d) Promover a execução das deliberações tomadas nas 

sessões; 
e) Despachar as matérias de mero expediente; 
f) Decidir todas as questões para ás quais tenha sido 

delegado pelo CSMMP; 
g) Ordenar as inspecções extraordinárias; 
h) Coordenar as actividades do CSMMP; 
i) Exercer as demais funções conferidas por lei. 

CAPÍTULO III 

Direitòs e deveres 

ARTIGO 9 

(Deveres do membro) 

2. São deveres do membro do Conselho Superior da 
Magistratura do Ministério Público: 

a) Comparecer e participar nas sessões; 
b) Assumir as funções para as quais tenha sido eleito; 
c) Respeitar a dignidade do Conselho Superior da 

Magistratura do Ministério Público e dos seus 
membros; 

d) Observar a lei, ordem e disciplina do Regulamento do 
CSMMP e contribuir para o sucesso e bom nome do 
Conselho; 

e) Guardar sigilo sobre assuntos submetidos à apreciação 
do CSMMP; 

f ) Exercer o mandato com isenção e alto sentido de 
responsabilidade; 

g) Participar, com pontualidade e assiduidade, nos trabalhos 
do CSMMP; 

h) Justificar as faltas cometidas. 



2. Os deveres referidos no número 1 do presente artigo 
aplicam-se, igualmente, aos membros da Comissão Permanente 
do CSMMP. 

ARTIGO 1 0 

(Direitos e Regalias) 

1. O membro do Conselho Superior da Magistratura do 
Ministério Público tem os seguintes direitos e regalias: 

a) Participar nas sessões do Plenário e da Comissão 
Permanente, usando da palavra e expressando o seu 
voto; 

b) Registar em acta os votos vencidos manifestados 
durante as sessões da Plenária ou da Comissão 
Permanente; 

c) Elaborar projectos, propostas ou estudos sobre matérias 
da competência do CSMMP e apresentá-los, nas 
sessões do Plenário ou da Comissão Permanente; 

d) Solicitar qualquer serviço do CSMMP e as informações 
que considere úteis para o exercício das suas funções; 

e) Requerer a inclusão, na ordem de trabalhos das sessões 
do Plenário ou da Comissão Permanente, de assuntos 
que entenda dever ser objecto de reflexão e de 
deliberação; 

f) Desempenhar, além das funções inerentes ao cargo, as 
que lhe forem cometidas pelo CSMMP. 

2. São ainda direitos do membro do Conselho Superior da 
Magistratura do Ministério Público: 

a) Usar o cartão especial de identificação, cujo o modelo 
consta do anexo ao presente Regulamento; 

b) Usar o passaporte diplomático; 
c) Requerer um passaporte diplomático para o/a seu/sua 

cônjuges e filhos, nos termos da lei; 
d) Receber senhas de presença, por sessão, em montante a 

fixar nos termos do disposto no artigo 70 da Lei n.° 22/ 
/2007, de 1 de Agosto. 

CAPÍTULO IV 

Funcionamento 

ARTIGO 11 

(Funcionamento) 

O Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público 
funciona em Plenário e em Comissão Permanente. 

ARTIGO 1 2 

(Plenário) 

1. O Plenário é constituído por todos os membros do Conselho 
Superior da Magistratura do Ministério Público. 

2 . 0 Plenário reúne-se em sessão ordinária duas vezes por ano 
e extraordinariamente quando convocado pelo Presidente, por 
iniciativa própria ou por pelo menos dois terços dos seus 
membros. 

ARTIGO 1 3 

(Ordem de precedência) 

1. O Presidente do Conselho Superior da Magistratura do 
Ministério Público, no Plenário, senta-se ao centro da mesa 
principal e à sua direita, toma assento o Vice-presidente, 

seguindo-se os membros da Comissão Permanente, de acordo 
com a origem e, no fim, os restantes membros do CSMMP, 
seguindo o mesmo procedimento. 

2. O procedimento previsto no n.° I do presente artigo é 
aplicável às sessões da Comissão Permanente. 

ARTIGO 1 4 

(Deliberação e publicação) 

1. As deliberações do CSMMP são tomadas por maioria de 
voto simples, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, no 
caso de empate, em segunda votação sobre o mesmo assunto; 

2. O membro tem direito de declaração de voto vencido, bem 
como a apresentação sumária das suas razões; 

3. As deliberações do CSMMP revestem a forma de resolução; 
4. O CSMMP ordena a publicação das resoluções cuja eficácia 

dependam da publicação no Boletim da República, nos termos 
da lei. 

ARTIGO 15 

(Participação de outros quadros) 

Podem participar, como convidados, quadros e técnicos, sem 
direi to ao voto, nas sessões do CSMMP, da Comissão 
Permanente, por decisão dos respectivos órgãos e quando se 
mostre necessário consoante matérias que se trate. 

CAPÍTULO V 

Delegação de competências 

ARTIGO 1 6 

(Presidente) 

1. Pode ser delegada ao Presidente do CSMMP, na sua 
qualidade de Procurador-Geral da República, a competência de 
ordenar a realização de inquéritos e sindicâncias às Procuradorias 
da República, aos diversos níveis. 

2. Pode ser ainda delegada ao Presidente do CSMMP a 
competência de decidir sobre o início do processo disciplinar em 
que seja arguido o magistrado do Ministério Público, de 
homologar o plano de férias e autorizar as licenças e dispensas 
dos magistrados. 

ARTIGO 1 7 

(Comissão Permanente) 

Podem ser delegadas à Comissão Permanente as seguintes 
competências: 

a) Nomear, colocar e transferir os magistrados do Ministério 
Público; 

b) Autorizar aos magistrados a realização de actividades de 
docência, literária ou de investigação científica; 

c) Apreciar e deliberar sobre a proposta do orçamento anual 
do CSMMP; 

d) Apreciar a proposta do diploma específico do CSMMP e 
submetê-lo à aprovação do Plenáriô; 

e) Apreciar e deliberar sobre o plano anual das inspecções 
ordinárias; 

f) Aprovar a proposta das senhas de presença dos membros 
do CSMMP e da Comissão Permanente. 



CAPÍTULO VI 

Serviço de apoio 

ARTIGO 1 8 

(Secretaria) 

1. O Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público 
é dotado de uma Secretaria própria, dirigida por um Secretário. 

2. Compete ao Secretário do Conselho Superior da Magistratura 
do Ministério Público: 

a) Dirigir os serviços da Secretaria; 
b) Executar e fazer executar as deliberações do Conselho 

Superior da Magistratura do Ministério Público; 
c) Preparar os projectos de orçamento do Conselho Superior 

da Magistratura do Ministério Público; 
d) Organizar ós processos individuais dos magistrados e 

dos oficiais de justiça do Ministério Público; 
e) Executar as demais funções conferidas por lei. 

ARTIGO 1 9 

(Regime do Pessoal) 

O pessoal da Secretaria do CSMMP rege-se pelas normas do 
EGFE e demais legislação sobre o funcionalismo Público. 

ARTIGO 2 0 

(Porta-voz) 

O CSMMP tem um porta-voz eleito em sessão do Plenário. 

C A P Í T U L O VII 

Disposiçoes finais 

ARTIGO 2 1 

(Alteração do Regulamento) 

O CSMMP procederá à alteração do seu regulamento interno, 
sempre que se mostre necessário. 

ARTIGO 2 2 

( C a s o s o m i s s o s ) 

Os casos omissos serão resolvidos por del iberação do 
Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. 

ARTIGO 2 3 

(Entrada em Vigor) 

O presente regulamento entra cm vigor na data da sua 
publicação. 

Resolução n° 2/CSMMP/P/2008 
de 29 de Outubro 

Havendo necessidade de regulamentar o funcionamento da 
Inspecção do Ministério Público, no uso das competências 
estabelecidas no artigo 82 da Lei n° 22/2007, de 1 de Agosto, o 
Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, 
determina: 

Art igo 1. É aprovado o Regulamento da Inspecção do 
Ministério Público, em anexo, o qual faz parte integrante da 
presente Resolução, aprovado por deliberação n° 26/CSMMP/P/ 
2008. de 25 de Julho. 

Art. 2. O Regulamento da Inspecção do Ministério Público 
entra imediatamente em vigor. 

Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, em 
Maputo, 17 de Setembro de 2008. - O Presidente, Dr. Augusto 
Raúl Paulino. 

Regulamento da Inspecção do Ministério 
Público 

CAPÍTULO I 

Dos princípios gerais 

ARTIGO 1 

(Base Legal) 

A Inspecção do Ministério Público cumpre objectivos 
definidos nos artigos 79 e seguintes da Lei n° 22/2007, de 1 de 
Agosto, 

ARTIGO 2 

(Subordinação) 
A Inspecção do Ministério Público, subordina-se ao Conselho 

Superior da Magistratura do Ministério Público. 

ARTIGO 3 

(Objecto) 

1. Compete à Inspecção do Ministério Público realizar 
inspecções, inquéritos e sindicâncias aos respectivos serviços 
nos termos da lei. 

2. À Inspecção dó Ministério Público cumpre recolher 
informação sobre o serviço, competência, mérito e idoneidade 
dos magistrados do Ministério Público e demais funcionários 
com base nos seguintes indicadores: 

a) Demonstrar conhecimento da legislação, através dos 
despachos e promoções proferidos nos processos; 

b) Aplicar, cor rec tamente as leis, os despachos, as 
instruções e as directivas de execução obrigatória; 

c) Demonstrar idoneidade, imparcialidade e dignidade no 
exercício da função; 

d) Revelar urbanidade e respeito nos trabalhos e actos 
solenes; 

e) Realizar diligências nas horas previamente designadas; 
f) Demonstrar assiduidade e pontualidade no serviço; 
g) Manter a compostura e disciplina na Procuradoria; 
h) Cumprir, pontualmente, as ordens e as instruções dos 

órgãos e dirigentes superiores; 
i) Demonstrar alto grau de organização e controlo dos 

serviços do Ministério Público; 
j ) Observar os deveres próprios da função e da categoria; 
k) Manter um comportamento correcto na vida pública e 

privada, tendo em conta as exigências próprias da 
dignidade e prestígio da função e da categoria; 

l) Conservar e manter em boas condições as instalações e 
residências dos magistrados. 

2. No respeitante aos oficiais de justiça, à Inspecção do 
Ministério Público, compete: 

a) Fiscalizar o trabalho realizado pelos escrivães e demais 
oficiais de justiça, observando, entre outros, a forma 
de cumprimento dos actos do cartório e das ordens 
emanadas dos magistrados; 

b) Fiscalizar o modo de real ização e contagem dos 
processos; 

c) Verificar os livros de registo, sua correcta escrituração e 
arrumação; 

d) Realizar o correcto controlo dos bens apreendidos; 
e) Controlar a forma de atendimento ao público; 
f) Zelar pela assiduidade, pontualidade e aprumo dos 

oficiais de justiça e demais funcionários; 
g) Verificar a forma como são redigidos os ofícios e demais 

documentos; 
h) Controlar o cumprimento das leis, circulares, ordens e 

instruções. 



3. Compete ainda à Inspecção do Ministério Público: 

a) Averiguar tudo o que possa contribuir para um adequado 
conhecimento do funcionamento das procuradorias 
provinciais; 

b) Averiguar o nível de controlo das procuradorias 
subordinadas. 

ARTIGO 4 

(Secretaria) 

1. Junto da Inspecção do Ministério Público, funciona uma 
secretaria subordinada ao Inspector - Chefe do Ministério Público. 

2. Compete à secretaria ainda referida, prestar apoio 
administrativo e logístico à Inspecção do Ministério Público. 

ARTIGO 5 

(Recolha de Informação) 

1. Cabe aos magistrados e oficiais de justiça do Ministério 
Público, fornecer à Inspecção do Ministério Público, todas as 
informações que lhes forem solicitadas, relacionadas com o 
exercício das suas funções. 

2. As informações requeridas no número anterior são de 
carácter urgente. 

ARTIGO 6 

(Consulta de Processos, Papéis, Bens e Objectos) 

1. No exercício das suas atribuições, a Inspecção do Ministério 
Público fará a consulta aos processos, papéis de correspondência 
e aos livros em uso ou arquivados; 

2. Terá, também, acesso aos depósitos onde se encontrem os 
bens ou objectos apreendidos. 

ARTIGO 7 

(Recomendações e Sugestões) 

A Inspecção do Ministério Público, dará recomendações e 
sugestões aos magistrados e aos oficiais de justiça, de modo a 
ajudá-los a superar as dificuldades surgidas, no exercício das 
suas actividades ou funções. 

ARTIGO 8 

(Não interferência) 

No exercício das suas atribuições, a Inspecção do Ministério 
Público não pode interferir directa ou indirectamente na execução 
dos serviços da procuradoria da república inspeccionada. 

CAPÍTULO II 

Da Organização da Inspecção do Ministério Público 

ARTIGO 9 

(Composição) 

A direcção da Inspecção do Ministério Público, é composta 
por um Inspector - Chefe coadjuvado por um Inspector - Chefe 
Adjunto e inspectores nomeados pelo Conselho Superior da 
Magistratura do Ministério Público, em comissão de serviço. 

ARTIGO 1 0 

(Competências do Inspector-Chefe) 

Compete ao Inspector - Chefe: 

a) Exercer a actividade de direcção, planificação, 
organização, coordenação e controlo da actividade dos 
serviços da Inspecção do Ministério Público; 

b) Dirigir inspecções, inquéritos e sindicâncias aos 
respectivos serviços; 

c) Propor ao Conselho Superior da Magistratura do 
Ministério Público a realização de inspecções 
ordinárias; 

d) Desempenhar as demais funções conferidas ou que 
resultem de determinação superior. 

ARTIGO 11 

(Inspector - Chefe Adjunto) 

Ao Inspector - Chefe Adjunto compete: 

a) Coadjuvar o Inspector-Chefe e substituí-lo nas suas 
ausências e impedimentos; 

b) Execer as demais funções que lhe forem cometidas por 

lei. 

C A P Í T U L O III 

Do Funcionamento da inspecção 

ARTIGO 1 2 

(Organização da Inspecção e designação de inspectores) 
1. As inspecções ordinárias são realizadas de acordo com o 

plano aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura do 
Ministério Público; 

2. Compete ao Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura do Ministério Público ordenar a realização de 
inspecções extraordinárias; 

3. Os inquéritos e sindicâncias são ordenados pelo 
Procurador-Geral da República, sob proposta do Conselho 
Superior da Magistratura do Ministério Público; 

4. Na elaboração dos planos de inspecções, a Inspecção do 
Ministério Público deve garantir que sejam inspeccionadas as 
procuradorias que não tiverem beneficiado dessa actividade. 

ARTIGO 13 

(Periodicidade) 

1. As inspecções do Ministério Público, realizam-se com a 
periodicidade de dois anos. 

2. Quando a imperiosa necessidade de serviço o exigir, o 
Presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério 
Público pode ordenar a realização de inspecções fora do período 
estabelecido no número anterior. 

ARTIGO 14 

(Duração) 

1. As inspecções realizam-se com pré-aviso e têm a duração 
máxima de 30 dias, quando extensivos aos distritos e de 15 dias, 
quando incidam sobre as sedes das procuradorias provinciais. 

2. Os prazos referidos no número anterior, por motivo 
ponderoso podem ser prorrogados por mais 5 dias, mediante 
autorização do Presidente do Conselho Superior da Magistratura 
do Ministério Público. 

ARTIGO 15 

(Prazo de apresentação do relatório) 

Concluída a inspecção, é elaborado o respectivo relatório no 
prazo de quarenta dias úteis, a partir do dia seguinte ao da 
apresentação na sede da Inspecção. O relatório deve descrever 
e apreciar o nivel de organização e de funcionamento das 
procuradorias da república, provinciais e distritais, bem como, o 
mérito ou demérito dos magistrados e oficiais de justiça 
inspeccionados. 



ARTIGO 1 6 

(Estrutura do relatório) 

O relatório da Inspecção é dividido em capítulos, cada um 
deles com conclusões precisas e sucintas; podem ser 
apresentadas sugestões, que tenham por objectivo a melhoria 
dos serviços obedecendo ao disposto rio artigo 3 deste 
regulamento: 

a) O primeiro capítulo aborda a actuação dá procuradoria 
inspeccionada, como órgao da Administração da 
Justiça, fazendo menção ao movimento processual 
que tenha sido constatado, durante a inspecção; 

b) O segundo capítulo faz referência à organização e 
funcionamento do cartório e arquivo; 

c) O terceiro capítulo refere-se ao estado das instalações 
da procurador ia inspeccionada e à forma de 
acomodação dos magistrados e dos oficiais de justiça; 

d) O quarto capítulo trata do mérito ou demérito dos 
magistrados do Ministério Público e dos funcionários 
de justiça da procuradoria inspeccionada; 

e) O quinto capítulo aborda outras questões que se julguem 
relevantes. 

ARTIGO 1 7 

(Factos passíveis de procedimento disciplinar e criminal) 

Sempre que um inspector, na sua actividade, detectar factos 
passíveis de procedimento disciplinar e ou criminal, deve 
comunica-los de forma confidencial, ao Presidente do Conselho 
Superior da Magistratura do Ministério Público, através do 
Inspector-Chefe, podendo fazer disso menção no relatório. 

ARTIGO 1 8 

(Comunicação das conclusões) 

Finda a inspecção, é feita aos inspeccionados, a comunicação 
das conclusões apuradas e das recomendações. A comunicação 
é feita de forma verbal e individualizada, exarando-se no livro de 
inspecção, existente na procuradoria inspeccionada, as 
constatações verificadas, no aspecto organizativo e processual. 

CAPÍTULO IV 

Dos Inspectores 

ARTIGO 1 9 

(Nomeação) 

Os inspectores do Ministério Público são nomeados em 
comissão de serviço e devem ter categoria não inferior à de 
Procurador da República de 1a. 

ARTIGO 2 0 

(Comunicação da Inspecção) 

O inspector designado, comunica o início e o termo de cada 
inspecção ao Presidente do Conselho Superior da Magistratura 
do Ministério Público, através do Inspector - Chefe. 

ARTIGO 2 1 

(Visto) 

Nos processos, livros e demais documentos examinados, o 
inspector marca com um carimbo rectangular com os dizeres, 
República de Moçambique, Procuradoria-Geral da República, 
Inspecção, e com espaços para a data e rubrica. 

ARTIGO 2 2 

(Secretários da Inspecção) 

1. No exercício das suas actividades, os inspectores são 
coadjuvados por um secretário de inspecção. 

2. Os Secretários de inspecção são nomeados pelo Conselho 
Superior da Magistratura do Ministério Público, sob proposta 
do Presidente. 

3. Aos Secretários cumpre executar tudo o que lhes for 
ordenado pelo inspector e organizar o expediente relativo à 
inspecção. 

CAPÍTULO V 

Das metodologias de classif icação 

ARTIGO 2 3 

(Classificação) 

1. Realizado o trabalho, o Inspector propõe ao Conselho 
Superior da Magistratura do Ministério Público a atribuição de 
uma classificação de mérito, quer dos magistrados do Ministério 
Público, quer dos Oficiais de Justiça, de acordo com o seu mérito 
na escala de muito bom, bom, suficiente e medíocre. 

2. A proposta de medíocre, homologada, implica a suspensão 
do exercício de funções e a instauração de competente processo 
de inquérito. 

ARTIGO 2 4 

(Classificação) 

A atribuição dá classificação definitiva da proposta referida 
no artigo anterior, é da competência do Conselho Superior da 
Magistratura do Ministério Público. 

ARTIGO 2 5 

(Reclamação) 

1. Ao inspeccionado deve ser dado conhecimento do relatório 
da inspecção e da classificação atribuída. 

2. O inspeccionado pode reclamar da classificação obtida ao 
Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, no 
prazo de 10 dias, contados a partir da data de recepção 

3. No caso de a reclamação ser aceite, o Conselho Superior da 
Magistratura do Ministério Público, pode ordenar sempre que 
tal se justifique, a realização de nova inspecção, a ser dirigida por 
um inspector diferente do que realizou a inspecção anterior. 

C A P Í T U L O V I 

Dos Inquéritos e Sindicâncias 

ARTIGO 2 6 

(Definições) 

1. O inquérito tem por fim apurar factos relativos ao 
procedimento dos magistrados e oficiais de justiça. 

2. A sindicância destina-se à averiguação geral acerca do 
funcionamento dos serviços. 

3. São aplicáveis à instrução dos processos de inquérito e 
sindicância, com as necessárias adaptações, as disposições 
relativas ao processo disciplinar. 

ARTIGO 2 7 

(Entidade Competente para Ordenar) 

A realização de inquérito ou de sindicância é determinada pelo 
Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. 



ARTIGO 2 8 

(Proced imento) 

O inspector do Ministério Público tem competência para: 

a) Receber participações, inquirir testemunhas, tomar 
declarações ou ouvir-se em declarações, fazer exames 
e ordenar notificações pelo cartório da procuradoria 
inspeccionada, devendo ser designado um secretário 
para prestar o apoio necessário; 

b) O inspector tem acesso a todos os elementos que se 
considerem necessários, para a prossecução das suas 
actividades. 

ARTIGO 2 9 

(Relatório) 

Concluído o inquérito ou a sindicância, é elaborado um relatório 
que é remetido ao Conselho Superior da Magistratura do 
Ministério Público, para deliberação. 

ARTIGO 3 0 

(Del iberações) 

As deliberações do Conselho Superior da Magistratura do 
Ministério Público, proferidas nos processos referidos no artigo 
anterior, devem constar dos autos destes. 

ARTIGO 3 1 

(D ispos ições finais) 

As alterações e revogações do presente Regulamento são 
feitas pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério 
Público. 

ARTIGO 3 2 

(Entrada em vigor) 

O presente Regulamento, entra em vigor a partir da data da 
sua publicação no Boletim da República. 




