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MINISTÉRIO DA FUNÇÃO PUBLICA 

Diploma Ministerial n." 82/2008 
de 26 de Setembro 

Pelo Decreto n.o 60/2007, de 17 de Dezembro, for aprovado 
o Estatuto Orgânico do Ministério da Função Pública. 

Havendo necessidade de se aprovar o Regulamento Interno 
da Direcção Nacional de Organização e Desenvolvimento 
da A d m i n i s t r a ç ã o Púb l i ca , no uso da f a c u l d a d e 
que lhe é concedida pelo artigo 20 do Decreto n." 60/2007, 
de 17 de Dezembro, a Ministra da Função Pública determina: 

A R T I G O 1 

Artigo 1. É aprovado o Regulamento Interno da Direcção 
Nacional de Organização e Desenvolvimento da Administração 
Pública em anexo, e que faz parte integrante do presente Diploma 
Ministerial. 

ARTIGO 2 

Art. 2. O presente Diploma Ministerial entra em vigor na data 
da sua publicação. 

Ministério da Função Pública, em Maputo, 25 de Agosto 
de 2008. - A Ministra da Função Pública, Vitória Dias Diogo. 

Regulamento interno 
Direcção Nacional de Organização 

e Desenvolvimento da Administração Pública 
(DODAP) 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

Artigo 1 
(Natureza) 

A Direcção Nacional de Organização e Desenvolvimento 
da Administração Pública (DODAP) e uma unidade orgânica 
do Ministério da Função Pública, responsável pela adequação 
pet manente da estrutura organizativa do aparelho do Estado 
e coordenação dos processos de desconcentração da gestão 
da Administração Pública. 
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CAPITULO II 
Estrutura 

ARTIGO 2 

(Estrutura) 

A Direcção Nacional de Organização e Desenvolvimento da 
Administração Pública tem a seguinte estrutura: 

a) Direcção; 
b) Departamento dc Desenvolvimento da Administração 

Pública (DDAP); 
c) Departamento dc Normação e Organização (DNO). 

CAPÍTULO III 
Funções 
Artigo 3 

(Direcção) 

São funções da Direcção Nacional dc Organização 
e Desenvolvimento da Administração Pública: 

a) Elaborar normas dc organização, direcção 
e funcionamento de órgãos e instituições 
da Administração Pública; 

b) Elaborar projectos de revisão ou regulamentação 
do Estatuto Geral dos Funcionários do Estado; 

c) Analisar a estrutura e métodos de trabalho das unidades 
de prestação de serviços públicos e de atendimento 
público; 

d) Emitir pareceres sobre propostas de criação 
ou reorganização dos serviços do Estado, estatutos 
orgânicos e quadros de pessoal dos serviços centrais 
e locais do aparelho de Estado e institutos públicos; 

c) Acompanhar e monitorar os processos relativos à reforma 
da função pública e desconcentração dc competências 
na Administração Pública. 

ARTIGO 4 

Departamento de Desenvolvimento da Administração Pública 
(DAP) 

São funções do DAP: 
a) Promover estudos sobre o desenvolvimento 

institucional dos órgãos centrais e locais do aparelho 
de Estado; 

b) Estudar e monitorar os processos sobre desconcentração 
de serviços e de competências; 

c) Promover estudos e análises funcionais das instituições 
públicas do Estado; 

d) Promover pesquisas dc opinião sobre a qualidade 
dos serviços oferecidos na Administração Pública. 

ARTIGO 5 

Departamento de Normação e Organização (DNO) 

1. São funções do DNO: 

a) Elaborar normas de organização, direcção 
e funcionamento de órgãos e instituições 
da Administração Pública; 

b) Propor a estrutura e métodos de trabalho das unidades 
de prestação de serviços públicos e de atendimento 
do público; 

c) Preparar orientações, instruções e decisões obrigatórias 
para os órgãos do aparelho de Estado e institutos 
públicos em matérias de organização e funcionamento 
da Administração Pública; 

d) Organizar a colectânea dc legislação sobre 
a organização c desenvolvimento da Administração 
Pública. 

2, No Departamento de Normação e Organização funciona 
uma Repartição de Documentação. 

ARTIGO 6 

Repartição de Documentação (RD) 

São funções da RD: 

a) Recolher e organizar legislação pertinente sobre 
o desenvolvimento da Administração Pública; 

b) Organizar colectâneas sobre a Administração Pública; 
c) Gerir o banco de dados sobre as estruturas 

organizacionais das instituições públicas do Estado; 
d) Registar e acompanhar os processos de aprovação 

dos quadros de pessoal; 
e) Manter actualizado o arquivo. 

CAPÍTULO IV 
Competências 

ARTIGO 7 

Director Nacional 

1. A Direcção é dirigida por um Director Nacional coadjuvado 
por um Director Nacional Adjunto; 

2. Compete ao Director Nacional: 
a) Dirigir o controlar as actividades da unidade orgânica; 
b) Gerir os recursos humanos e materiais da unidade 

orgânica; 
c) Analisar e submeter à decisão superior os planos 

de actividades e os respectivos relatórios 
de execução; 

d) Garantir a articulação da Direcção com as demais 
unidades orgânicas do Ministério da Função Pública; 

e) Convocar e dirigir o Colectivo de Direcção; 
f ) Executar outras tarefas superiormente incumbidas 

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

que lhe são atribuídas; 
b) Substituir o Director Nacional nas suas ausências 

e impedimentos; 
c) Executar outras tarefas superiormente incumbidas. 
4. O Director Nacional e o Director Nacional Adjunto 

respondem perante o Ministro da Função Pública. 

ARtIGO 8 

Chefe do Departamento do Desenvolvimento da 
Administração Pública 

O Departamento do Desenvolvimento da Administração 
Pública é chefiado por um Chefe de Departamento 
a quem compete: 

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

b) Elaborar o plano de execução e o relatório 
dc actividades do departamento; 

c) Zelar pelo cumprimento dos actos normativos, 
e regulamentares no âmbito das suas funções; 

d) Distribuir tarefas pelos funcionários afectos 
no departamento e zelar pela disciplina 
c seu rendimento na prestação de serviço; 

e) Emitir pareceres sobre assuntos de sua competência. 



ARTIGO 9 

Chele do Departamento de Normaçao e Organização 

O Departamento de Normação e Organização é chefiado 
por um Chefe de Departamento a quem compete: 

a) Dirigir as actividades do departamento e garantir 
a implementação das respectivas funções; 

b) Zelar pelo cumpr imen to dos actos normat ivos 
e regulamentares no âmbito das suas competências; 

c) D is tubu i r ta refas pelos func ionár ios a fec tos 
no depar tamento e zelar pela disciplina e seu 
rendimento na prestação de serviços; 

d) Emitir pareceres sobre assuntos de sua competência; 
e) Elaborar relatórios de actividades do departamento. 

A R T I G O 1 0 

Chefe da Repartição de Documentação 

A Repartição de Documentação é chefiada por um Chefe 
de Repartição a quem compete: 

a) Dirigir e coordenar as actividades da repartição; 
b) Garante a recolha e organização de colectâneas 

e legislação sobre a Administração Pública; 
c) Garantir a gestão e o funcionamento do banco de dados 

sobre as estruturas organizacionais; 
d) Executar outras tarefas superiormente incumbidas. 

C A P Í T U L O V 

Colectivo 
ARtigo 11 

(Colectivo de Direcçao) 

1 O Colec t ivo de Direcção é convocado e dir igido 
pelo Director Nacional e tem por funções 

a) Discut i r a proposta do plano de ac t iv idades 
e o respectivo orçamento; 

b) P roceder ao àcompanhamen to da execução 
das actividades programadas; 

c) Estudar e propor métodos de trabalho eficientes 
e eficazes; 

d) Preparar o relatório de actividades da Direcção. 
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 técnicos da Direcção 
a participar nas sessões do Colectivo de Direcção, em função 
da agenda. 

4. O Colectivo de Direcção reúne ordinariamente uma 
vez por semana e, extraordinariamente, sempre que for 
necessário. 

CAPÍTULO VI 

Disposições finais 

A R T I G O 1 2 

(Dúvidas) 

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

A R T I G O 1 3 

(Entrada em vigor) 

O presente Regulamento Interno entra em vigor a partir 
da data da sua publicação. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DESPACHO 

Visando a melhoria da prestação e uma maior proximidade 
dos serviços dos Registos e do Notariado aos cidadãos, 
no quadro da Reforma do Sector Público, ao abrigo do disposto 
na alínea b) do artigo 5 do Decreto Presidencial n.° 5/95, 
de 1 de Novembro, conjugado com o n.o 4 do artigo 1 do Decreto 
n ° 43899, de 6 de Setembro de 1961, determino 

Único O Posto do Registo Civil e Notariado do Distrito 
Municipal da Inhaca é elevado a Conservatória dos Registos, 
classificada como de Terceira Classe. 

Maputo, 1 de Setembro de 2008. - A Ministra da Justiça, 
Maria Benvinda Levi. 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.o 83/2008 
de 26 de Setembro 

Tornando-se necessário proceder à aprovação dos modelos 
das letras e livranças e suas características, previstas no Decreto 
n.° 6/2004, de 1 de Abril, que aprova o Código do Imposto 
do Selo, no uso das atr ibuições que me são confer idas 
pelo n.° 2 do artigo 28 do referido Decreto, determino 

Artigo 1. E aprovado o modelo das letras e livranças e suas 
características, conforme os modelos A, B e C que constituem 
o Anexo I do presente Diploma, dele fazendo parte integrante 

Art. 2. As letras e livranças, para além dos requisitos referidos 
nos artigos 704 e 778 do Código Comercial, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.° 2/2005, de 27 de Dezembro, devem: 

a) Conter a inscrição do valor do Imposto do Selo, 
b) Ter as dimensões máximas de 26x11 cm; 
c) Indicar o Número Único de Identificação Tributária 

(NUIT) do sacado e do sacador, 
d) Conter o timbre da respectiva entidade emissora. 

Art. 3. As letras editadas pela Administração Tributária devem 
conter o escudo da República de Moçambique e o valor 
do Imposto do Selo pago por meio de guta, data, local 
do pagamento e a assinatura autenticada com o selo branco, 
em uso na Direcção da respectiva Área Fiscal ou Unidade 
de Grandes Contribuintes. 

Art. 4. A requisição e emissão das letras e livranças 
deve ser solicitada através do modelo que constitui o Anexo II 
e observar os procedimentos constantes do Anexo III do presente 
Diploma, dele fazendo parte integrante. 

Art. 5. As letras e livranças emitidas anteriormente ao presente 
Diploma mantêm-se em uso ate a entrada em vigor dos novos 
modelos. 

Art. 6. O presente Diploma Ministerial entra em vigor 
no dia 1 de Outubro de 2008. 

Maputo, 30 de Julho de 2008. - O Ministro das Finanças. 
Manuel Chang. 















REPUBLICA OF MOÇAMBIQUE 

MINISTRIO DAS FINANCAS 
AUTORIDADE TRIBULARIA 
DE MOCAMBIQUE E 

D I R E C Ç À O GERAL DE 
IMPOSTOS 

Maputo , aos _ 

DESPACHO 

A u t r i z o a imprimir Letras, 

de de 200 

O Director Geral dos Impostos 

PEDIDO DE 
A U T O R I Z A Ç Ã O 
PARA I M P R I M I R 

LETRAS 

(Anexo II - C o n f o r m e o artigo 
4 do Diploma Ministerial n° 

2008, de de Julho 

Ex Sr. Director Geral dos Impostas 

(1) 

representada por , na qualidade 

de com domicílio ou sede em 

exercendo a actividade dc 

inscrito na DAF/UGC de _ N U I T 

Regime de Tributação: 

Contabilidade organizada Regime Simplificado dc Escrituração 

Regime Simplificado de Determinação do Lucro 

Vem requer a V Excia. autorização para imprimir Letras, comprometendo-se a dar cumprimento as 

disposições previstas no Diploma Ministerial n.o 2008. de de Julho, do Ministro das Finanças. 

dc dc 200 

(Aunaria do requerente da Sea representante legal) 

(1) Nome ou des ignação do equerente 



Anexo III 
Procedimentos de requisição e emissão de tetras e livranças 

1. As letras editadas pelas empresas públicas e sociedades 
regularmente constituídas devem ser impressas cm tipografias 
devidamente autorizadas para o efeito pela Administração 
Tributária. 

2. Para efeitos do número anterior, as tipografias devem 
submeter um pedido à Administração Tributária com 
observância dos seguintes requisitos: 

a) Ser empresa devidamente registada para efeitos fiscais; 
b) Provar estar quite com o Estado c possuir o cadastro 

fiscal limpo; 
c) Possuir autorização para o exercício da actividade e; 
d) Realizar o trabalho de impressão no País. 

3. O pedido de que trata o número anterior deve ser 
apresentado na Direcção da respectiva Área Fiscal ou Unidade 
de Grandes Contribuintes contendo: 

a) A identificação da requerente, nomeadamente 
a designação social, sede e localização da tipografia; 

b) O Número Único de Identificação Tributária (NUIT); e 
c) A declaração de compromisso para o cumprimento 

das normas estabelecidas no presente Diploma. 

4. As letras devem conter numeração sequencial impressa 
tipograficamente com uma ou mais séries. 

5. As letras são adquiridas por meio de requisição escrita 
do adquirente - utilizador, devendo a mesma conter a sua 
identificação fiscal, bem como a da tipografia. 

6. O fornecimento das letras deve ser previamente registado 
em livro próprio por tipografia autorizada, devendo 
esta comunicar à Direcção da respectiva Área Fiscal ou Unidade 
de Grandes Contribuintes, até ao dia 10 do mês seguinte, 
o número de letras produzidas e indicar os respectivos 
adquirentes. 

7. O livro de registo a que se refere o número anterior, 
constituído por folhas fixas e numeradas sequencialmente, deve 
ser apresentado à Direcção da respectiva Área Fiscal ou Unidade 
de Grandes Contribuintes, previamente à qualquer registo, para 
que seja rubricado e assinado nos respectivos termos de abertura 
e de encerramento. 

8. O livro e as requisições previstas nos números anteriores 
devem ser mantidos em arquivo, por ordem cronológica, pelo 
prazo de 5 anos. 

9. As letras oficialmente editadas são requisitadas nos serviços 
locais da Administração Tributária ou noutras entidades 
devidamente autorizados por esta. 

10. Em tudo que se revelar omisso no presente Diploma 
aplicar-se-ão as normas constantes do Código do Imposto 
do Selo, aprovado pelo Decreto n.° 6/2004, dé 1 de Abril. 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DESPACHO 

Mahomed Yanus Satar Aboo é titular da quota no valor 
de 50 000,00 MT (cinquenta mil meticais) na sociedade 
comercial denominada Mercearia Popular, Lda, 

sito, na Rua Correia de Brito, número 2089/2102, área 
de Chaimite, na Cidade da Beira, Província de Sofala. 

Este titular injustificadamente ausente do País há mais 
de noventa dias, perdeu o direito de residência em Moçambique 
e não requereu a não reversão da sua quota para o Estado 
nos termos do n.o 2 do artigo 22 do Decreto-Lei n.° 18/77, de 28 
de Abril, além de não ter contestado ao Edital de 15 de Maio 
de 2000, da Direcção Provincial da Indústria, Comércio 
e Turismo de Sofala, publicado no Jornal Diário 
de Moçambique, de 16 de Maio de 2000. 

Nestes termos, e ao abrigo do n.o 1 do artigo 22 do Decreto 
acima citado, determino: 

1. A reversão para o Estado da quota do sócio ausente 
Mahomed Yanus Satar Aboo. 

2. A quota ora revertida fica sob gestão da Comissão 
Provincial de Avaliação e Alienação da Direcção Provinvial 
da Indústria e Comércio, que a pode alienar no âmbito 
da reestruturação do sector empresarial do Estado, 

Maputo, 20 de Agosto de 2008. - O Ministro da Indústria 
e Comércio, António Fernando. 

DESPACHO 

Benjamim Cândido de Sousa, João Gomes da Silva, Manuel 
de Melo Barroso, Maria Belizarda do Carmo Gonçalves da Silva 
e Virgílio Dias Antunes, são titulares de quotas na proporção 
de 0,15%, 0,04%, 0,15%, 0,04% e 0,20% respectivamente, 
no capital social da Sociedade Comercial e Industrial de Moagem 
(SOCIMOL), Limitada. 

Estes titulares, injustificadamente ausentes do País há mais 
de noventa dias, perderam o direito â residência em Moçambique 
e não requereram a não reversão das suas quotas para o Estado 
nos termos do n.o 2 do artigo 22 do Decreto-Lei n.o 18/77, de 28 
de Abril. 

Nestes termos, e ao abrigo do n.o 1 do artigo 22 do Decreto-
Lei acima citado, determino: 

Único: A reversão para o Estado das quotas daqueles sócios 
ausentes. 

Maputo, 20 de Agosto de 2008. - O Ministro da Indústria 
e Comércio, António Fernando. 

DESPACHO 

Adélia da Conceição Farinha Reis é titular da quota no valor 
de 100.000,00 MT (cem mil meticais) na sociedade comercial 
denominada Reis & Irmãos, Lda, sito na Rua 8, número 
46, Maquinino, Cidade da Beira, Província de Sofala. 

Esta titular injustificadamente ausente do País há mais 
de noventa dias, perdeu o direito de residência em Moçambique 
e não requereu a não reversão da sua quota para o Estado 
nos termos do n.° 2 do artigo 22 do Decreto-Lei n.° 18/77, 
de 28 de Abril, além de não ter contestada ao Edital de 5 



de Abril de 2000, da Comissão Provincial de Avaliação 
e Alienação da Direcção Provincial da Indústria, Comércio 

e Tur i smo de Sofa la , publ icado no Jornal Diár io 
de Moçambique. 

Nestes termos, e ao abrigo do n.° 1 de artigo 22 do Decreto 
acima citado, determino: 

1. A reversão para o Estado da quota da sócia ausente Adélia 
da Conceição Farinha Reis. 

2. A quota ora revertida fica sob gestão da Comissão 
Provincial de Avaliação e Alienação da Direcção Provinvial 
da Indústria e Comércio, que a pode alienar no âmbito 
da reestruturação do sector empresarial do Esado. 

Maputo, 20 de Agosto de 2008. - O Ministro da Indústria 
e Comércio, António Fernando. 






