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Decreto n.° 52/2008 

de 30 de Dezembro 

H a v e n d o necess idade de assegura r a con t inu idade 
da formação dos graduados do Instituto Médio Maria Mãe de 
Africa, respondendo as exigências de expansão do Ensino 
Superior em Moçambique, conforme preconizado na Política e 
Estratégia do Ensino Superior e no Programa Quinquenal do 
Governo 2005 - 2009; 

Ao abrigo do n° 1 do artigo 14 da Lei n° 5/2003, de 21 de 
Janeiro, com a nova redacção da Lei n° 20/2007, de 18 de Julho, e 
ouvido o Conselho Nacional do Ensino Superior, o Conselho de 
Ministros decreta: 

Artigo 1. É autorizada a Associação CIRM-ÇONFEREMO, 
a criar o Instituto Superior Maria Mãe de África, adiante 
abreviadamente designado por ISMMA. 

Art. 2 - 1. O ISMMA é uma instituição de Ensino Superior, 
Católica, de natureza privada, dotada de personalidade jurídica e 
goza de autonomia administrativá, financeira, patrimonial e 
científíco-pedágógica. 

2. O ISMMA tem a sua sede na Cidade de Maputo. 
Art. 3. São aprovados os Estatutos do Instituto Superior Maria 

Mãe de Africa, anexos ao presente Decreto e dele fazendo parte 
integrante. 

Art. 4. É conferida ao Ministério da Educação e Cultura a 
competência para a homologação dos certificados dos estudantes 
que tenham concluído cursos no ISMMA. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 21 de Outubro 
de 2008. 

Publique-se. 
A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo. 

Estatutos do Instituto Superior Maria Mãe 
de África 
CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

SECÇÃO I 
Denominação, Natureza e Sede 

ARTIGO I 

(Denominação e Natureza) 
1. O Instituto Superior Maria Mãe de África abreviadamente 

designado por ISMMA, é uma instituição académica católica de 
ensino superior, de carácter privado. 
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2. O Instituto Superior Maria Mãe de África goza de autonomia 
administrativa, financeira, patrimonia e científico-pedagógica. 

ARTIGO 2 
(Sede) 

O ISMMA tem a sua sede na Cidade de Maputo, podendo 
criar delegações ou outras formas de representação no território 
nacional. 

ARTIGO 3 
(Entidade Instituidora) 

1. A Entidade Instituidora do ISMMA é a Associação CIRM-
CONFEREMO, uma Associação que reúne os Institutos 
Religiosos e as Sociedades de vida apostólica existentes em 
Moçambique. 

2. Compete à entidade instituidora relativamente ao ISMMA: 

a) Nomear o Director do ISMMA; 
b) Criar as condições para o seu normal funcionamento, 

assegurando sua gestão administrativa, económica e 
financeira; 

c) Afectar-lhe um património específico com instalações e 
equipamento; 

d) Nomear e exonerar, nos termos do presente estatuto, os 
titulares dos órgãos de direcção. 

e) Promover a actividade científica, o progresso do 
conhecimento da Fé e o aprofundamento Evangélico 
da Vida Cristã; 

f) Aprovar a proposta de nomeação do Administrador, 
Director Pedagógico e Secretário-Geral do ISMMA a 
serem nomeados pelo Director; 

g) Submeter a registo os estatutos e as suas alterações, 
assim como resolver as dúvidas decorrentes da sua 
interpretação; 

h) Aprovar os orçamentos e balanços anuais do ISMMA; 
i) Apreciar o plano e o relatório anual de actividades 

desenvolvidas pelo ISMMA; 
j) Autorizar a aquisição, alienação, oneração, arrendamento 

de imóveis ou a construção de novos edifícios para as 
instalações do ISMMA; 

k) Autorizar as obras de conservação, ampliação ou 
beneficiação dos edifícios do ISMMA e as aquisições 
de equ ipamento , quando não previs tos nos 
orçamentos aprovados; 

l) Autorizar a criação e extinção dos cursos; 
m) Aprovar as taxas, propinas e emolumentos a cobrar pelo 

ISMMA; 
n) Deliberar sobre as propostas submetidas pelos órgãos 

do ISMMA. 

SECÇÃO II 

(Princípios e objectivos) 

ARTIGO 4 
(Princípios) 

1. Na prossecução das suas actividades o ISMMA guia-se 
pelos seguintes princípios gerais 

a) Confiança e respeito do valor da pessoa humana e da sua 
consciência individual; 

b) Unidade na diversidade étnica, linguística, religiosa, 
política e cultural; 

c) Participação consciente e activa no desenvolvimento 
social, político, económico, científico e cultural do país; 

d) Apreço e respeito pelos valores nacionais; 
e) Conjugação do rigor científico e vigor da fé no exercício 

intelectual; 
2. Na prossecução das suas actividades o ISMMA guia-se 

pelos seguintes princípios específicos: 
a) Dirigir o processo pedagógico visando uma integração 

pessoal e construtiva na realidade social; 
b) Promover a liderança como meio de formar agentes de 

transformação sócio-cultural; 
c) Procurar a integração orgânica dos conhecimentos a partir 

da interdisciplinaridade; 
d) Examinar as implicações ético-morais inerentes aos 

conteúdos das disciplinas; 
e) Procurar a síntese harmoniosa do conhecimento das 

ciências e o conhecimento da fé; 
f) Visar uma formação integral tendo em conta todas as 

dimensões da pessoa; 
g) Aber tura às várias metodologias de ens ino que 

enriquecem o trabalho didáctico; 
h) Participação activa dos estudantes no processo de 

ensino-aprendizagem; 
i) Favorecer a pesquisa como actividade que acompanha 

todo o processo educativo; 
j) Organizar a experiência pedagógica tomando em 

consideração a realidade sócio-cultural; 
k) Favorecer a reconstrução do conhecimento mediante a 

interligação dos conhecimentos prévios, experiências 
diversas e a personalização dos mesmos. 

ARTIGO 5 
(Objectivos) 

1. Na realização das suas actividades o ISMMA, prossegue 
os seguintes objectivos: 

a) A disponibilização aos estudantes de um ensino superior, 
dentro do campo educativo e de acção social, visando 
formar um profissional com alto sentido ético-moral; 

b) A elaboração de programas de pesquisa e estudo que 
forneçam subsídios para a solução dos problemas 
ético-morais das Comunidades; 

c) A disponibilização à comunidade estudantil, de cursos, 
serviços, actividades de ensino, pesquisa e tecnologia, 
que os habilitem a melhor se inserirem no mercado de 
trabalho; 

d) A formação de profissionais habilitados no desempenho 
de suas funções de forma eficiente, criativa, dinâmica 
e proactiva, enaltecendo sempre a qualidade ética nas 
suas intervenções; 

e) O desenvolvimento do intercâmbio e da cooperação com 
outras instituições científicas, de formação superior, 
culturais, nacionais e estrangeiras, tendo em vista o 
incremento das ciências, das letras e das artes; 

f ) A orientação do estudante para a adequada integração 
profissional, proporcionando-lhe assistência social e 
material e complementando sua formação moral e cívica, 
para que possa intervir habilmente no sector específico 
ao qual se irá dedicar; 



g) A formação de Educadores e Agentes de Acção Social 
convictos do valor da pessoa, dispostos a defender 
os seus direitos e capazes de se envolver na sublime 
tarefa de elevar a dignidade humana, acompanhando 
os outros no seu processo de crescimento; 

h) A procura de uma síntese de conhecimentos na busca 
constante da verdade, a partir do diálogo 
interdisciplinar até à abertura ao absoluto; 

i) A produção de diferentes tipos de publicações de interesse 
cultural e científico como forma de partilha de saberes. 

ARTIGO 6 

(Âmbito da Autonomia) 

Na prossecução dos seus objectivos, o IAMMA tem poder 
para regulamentar e tomar decisões no âmbito científico-
pedagógico e administrativo. 

ARTIGO 7 

(Autonomia Científica e Pedagógica) 

O ISMMA goza de autonomia científ ca e pedagógica no 
exercício da qual tem capacidade de: 

a) Elaborar programas e projectos de investigação que 
permitam melhorar o percurso pedagógico; 

b) Programar e realizar acções de carácter científico abertos 
à Comunidade Local; 

c) Estabelecer procedimentos pedagógicos que facilitem a 
integração das actividades de ensino e pesquisa; 

d) Investigar e aplicar inovações pedagógicas consoantes 
os seus objectivos e princípios pedagógicos; 

e) Criar, suspender e modificar cursos; 
f ) Elaborar, aprovar e modificar os CUrrÍCUIOS dos cursos; 
g) Definir os métodos de ensino e experiências pedagógicas; 
h) Definir os critérios e actividades de avaliação; 
i) Estabelecer o regime académico e didáctico-pedagógico 

para os cursos; 
j) Conferir graus, diplomas, certificados e títulos. 

ARTIGO 8 

(Autonomia administrativa e Financeira) 

No quadro da legislação vigente, o ISMMA goza de autonomia 
Administrativa que lhe confere a capacidade para: 

a) Elaborar e aprovar a regulamentação interna dos órgãos 
e serviços; 

b) Definir o quadro de pessoal docente e não docente; 
c) Dispor de docentes, investigadores, discentes, corpo 

técnico e administrativo e demais pessoal, 
estabelecendo direitos e deveres, assim como 
exigências quanto a selecção, ao ingresso e ao 
provimento, ao desenvolvimento, à manutenção e 
administração do referido pesscal; 

d) Exercer o poder disciplinar sobre o pessoal referido no 
número anterior, observando a regulamentação 
específica, a ser adoptada pelo SMMA; 

e) Dispor, administrar e gerir o património Institucional e 
recursos financeiros, provenientes de fontes internas 
e externas que lhe são afectos; 

f) Elaborar e aprovar os orçamentos, balancetes e outras 
act ividades f inanceiras necessárias para o 
funcionamento do ISMMA. 

CAPÍTULO II 

Estrutura e organização 

SECÇÃO I 

Direcção do ISMMA 

ARTIGO 9 

(Órgãos de Direcção) 

São órgãos de Direcção do ISMMA: 
a) O Chanceler; 
b) O Conselho Geral; 
c) O Director do ISMMA. 

ARTIGO 1 0 

(Chanceler) 

1. O Chanceler é o representante da Associação CIRM-
CONFEREMO no ISMMA. 

2. No exercício das suas funções, o Chanceler zela pelo 
desenvolvimento do ISMMA, garantindo o cumprimento dos 
objectivos pelos quais foi criado. 

3. Compete ao Chanceler exercer todas as competências 
conferidas a Entidade Instituidora. 

ARTIGO 11 

(Conselho Geral) 

1. O Conselho Geral é o órgão que superintende a vida 
institucional, no governo e administração do ISMMA, salvo o 
que neste domínio esteja atribuído aos demais órgãos. 

2. O Conselho Geral é convocado è presidido pelo Director do 
ISMMA. 

3. O Conselho Geral reúne-se, ordinariamente, duas vezes por 
ano, e, extraordinariamente, sempre que se julgue necessário. 

4. O Conselho Geral é constituído por: 
a) O Chanceler; 
b) O Director do ISMMA; 
c) O Administrador; 
d) O Director Pedagógico; 
e) Os Coordenadores dos Cursos; 
f ) Um Representante dos Coordenadores dos 

Departamentos; 
g) Um Professor representante de cada curso existente no 

I S M M A ; 

h) Dois representantes das Associações dos estudantes; 
i) O Secretário que redige as actas, mas sem direito a palavra. 

ARTIGO 12 

(Competências do Conselho Geral) 

Compete, nomeadamente, ao Conselho Geral: 
a) Estabelecer as directrizes gerais respeitantes à gestão e 

administração do ISMMA; 
b) Analisar as propostas de nomeação dos candidatos a 

Docentes; 
c) Analisar e submeter propostas de alteração dos Estatutos 

e dos Regulamentos do ISMMA para a aprovação pelo 
Chanceler; 

d) Propor a criação, extinção ou reformulação de cursos; 
e) Propor estudos e inquéritos, bem como adoptar medidas 

que a partir deles se recomendem; 



f) Propor as taxas, propinas e emolumentos a cobrar pelo 
ISMMA; 

g) Propor os orçamentos do ISMMA. 

SECÇÃO II 

(Órgãos de Gestão) 

ARTIGO 13 
(Enumeração) 

A Gestão e Administração Geral do ISMMA são exercidas 
pelo: 

a) Director do ISMMA; 
b) Conselho de Direcção; 
c) Conselho Pedagógico; 
d) Conselho Administrativo; 
e) Conselho Pastoral. 

ARTIGO 14 
(Director do ISMMA) 

1. O Director do ISMMA é nomeado pelo Chanceler para um 
mandato de quatro anos. 

2. Compete ao Director do ISMMA: 

a) Responder pelo ISMMA perante o Chanceler e representar 
o ISMMA perante as autor idades nacionais e 
estrangeiras; 

b) Zelar pe lo func ionamen to geral do ISMMA e 
superintender às actividades dos órgãos do ISMMA; 

c) Contratar o pessoal docente, técnico e administrativo; 
d) Exercer o poder disciplinar sobre o pessoal afecto ao 

ISMMA; 
e) Velar pelo cumprimento dos preceitos legais, estatutários 

e regulamentares que regem o funcionamento do 
ISMMA. 

3. Em caso de ausência ou impedimento o Director do ISMMA 
é substituído pelo Director Pedagógico, podendo delegá-lo 
algumas competências. 

ARTIGO 15 
(Conselho de Direcção) 

1. O Conselho de Direcção do ISMMA é um órgão consultivo 
do Director do ISMMA, no que concerne ao funcionamento do 
ISMMA, colaborando para garantir a qualidade dos serviços 
prestados. 

2. O Conselho de Direcção é composto pelos seguintes 
membros: 

a) Director do ISMMA; 
b) Administrador; 
c) Director Pedagógico; 
d) Coordenadores dos Cursos; 
e) Coordenadores dos Centros. 

3. O Conselho de Direcção do ISMMA é presidido pelo 
Director do ISMMA. 

4. O C o n s e l h o de D i r ecção do I S M M A reúne-se 
ordinariamenté, uma vez por mês e extraordinariamente sempre 
que convocado pelo Director do ISMMA, ou quando solicitado 
por pelo menos um terço dos seus membros. 

5. O Director do ISMMA pode convidar às sessões do 
Conselho de Direcção especialistas, r a qualidade de assessores 
ou consultores, para tratar assuntos específicos. 

ARTIGO 16 
(Competência do Conselho de Direcção) 

Compete ao Conselho de Direcção: 

a) Analisar e avaliar o funcionamento geral do ISMMA 
moni torando a real ização e prossecução dos 
objectivos e das metas estabelecidas; 

b) Analisar a necessidade e pertinência de mudanças 
relacionadas com Cursos, Departamentos, Programas, 
Centros, Estatutos, Regulamentação do ISMMA e 
outros; 

c) Pronunciar-se sobre os planos anuais da acção educativa; 
d) Analisar a proposta de orçamento a ser submetida ao 

Conselho do ISMMA; 
e) Colaborar com o Director do ISMMA na elaboração dos 

relatórios anuais; 
f ) Pronunciar-se sobre contratação de recursos humanos. 

ARTIGO 17 
(Conselho Pedagógico) 

1. O Conselho Pedagógico é um órgão de acompanhamento 
dos assuntos de natureza científica, técnica e pedagógica. 

2. O Conselho Pedagógico do ISMMA é constituído por: 

a) Director do ISMMA; 
b) Director Pedagógico; 
c) Secretário-Geral do ISMMA; 
d) Coordenadores dos Cursos; 
e) Coordenadores dos Departamentos. 

3. O Conselho Pedagógico reúne-se, ordinariamente, de dois 
em dois meses, e extraordinariamente, sempre que convocado 
pelo Director do ISMMA ou quando solicitado por pelo menos 
um terço dos seus membros. 

4. O Conselho Pedagógico do ISMMA é convocado e presidido 
pelo Director do ISMMA, e em sua ausência pelo Director 
Pedagógico. 

ARTIGO 18 
Competências do Conselho Pedagógico 

Compete, nomeadamente, ao Conselho Pedagógico: 

a) Pronunciar-se sobre os currículos e o nível de qualidade 
do ensino no ISMMA; 

b) Apoiar as actividades de investigação científica propondo 
medidas adequadas; 

c) Propor, em coordenação com o Conselho Administrativo, 
alterações no Regulamento Interno; 

d) Emitir parecer sobre a programação e os horários das 
várias actividades pedagógicas do ISMMA; 

e) Analisar as sugestões académicas dos Departamentos 
Pedagógicos que possam influenciar no funcionamento 
do ISMMA; 

f) Propor e canalizar aos órgãos competentes as sugestões 
que favoreçam a qualidade do ensino; 

g) Propor ao Conselho da Direcção as linhas de acção e 
inovação no campo de ensino-aprendizagem, segundo 
as necessidades do ISMMA; 

h) Analisar os resultados académicos dos Cursos e procurar 
medidas de intervenção eficazes; 

i) Colaborar na avaliação das actividades do ISMMA; 
j) Elaborar os planos de formação do Corpo Docente. 



ARTIGO 1 9 

(Conselho Administrativo) 

1. O Conselho Administrativo é o orgão responsável pela 
gestão administrativa e financeira do ISMMA. 

2. O Conselho Administrativo é constituído pelo: 
a) Director do ISMMA; 
b) Administrador; 
c) Representante indicado pela Entidade Instituidora. 

3. O Conselho Administrativo é convocado e presidido pelo 
Director do ISMMA. 

4. O Conselho Administrativo reúne-se, ordinariamente, duas 
vezes por ano e, extraordinariamente, quando solicitado por pelo 
menos um terço dos seus membros. 

5. Compete, nomeadamente, ao Conselho Administrativo: 
a) Administrar e promover o aumento do património do 

ISMMA; 
b) Obter os recursos a afectar à manutenção e ao 

funcionamento do ISMMA; 
c) Dar sugestões e apresentar propostas sobre a vida 

administrativa do ISMMA; 
d) Angariar fundos e recursos de apoio junto de entidades 

oficiais e organizações nacionais ou internacionais; 
e) Elaborar o orçamento e o Re atório Administrativo e 

submetê-los para apreciação pelo Conselho do 
ISMMA; 

f) Elaborar proposta de tabelas de emuneração, o valor das 
propinas e taxas académicas e submetê-las para 
apreciação ao Conselho do ISMMA; 

g) P romover obras de conservação , ampl iação ou 
beneficiação dos edifícios e aquisição de equipamentos 
de acordo com as previsões orçamentais aprovadas. 

ARTIGO 2 0 

(Conselho Pastoral) 

1. O Conselho Pastoral é um órgão de apoio da Direcção do 
ISMMA na área de Acção Educativa Pastoral. 

2. O Conselho Pastoral é constituído por: 
a) Director do ISMMA; 
b) Director Pedagógico; 
c) Responsável Pastoral; 
d) Represen tan te de cada grupo ou associação de 

Estudantes; 
e) Representante de cada confissão religiosa existente no 

ISMMA. 
3. Compete, nomeadamente, ao Conselho Pastoral: 

a) Elaborar o projecto educativo pastoral, a ser aprovado 
pela Direcção do ISMMA; 

b) Assessorar os grupos e/ou associações do ISMMA na 
realização das suas actividades; 

c) Coordenar a execução das actividades pastorais previstas 
no projecto educativo-pastoral. 

SECÇÃO III 

Órgãos de Apoio Pedagógico e Administrativo 

ARTIGO 2 1 

(Enumeração ) 
1. São Órgãos de Apoio Pedagógico e Administrativo do 

ISMMA: 
a) O Director Pedagógico; 
b) O Secretário-Geral; 

c) O Administrador; 
d) Os Coordenadores dos Departamentos Pedagógicos; 

e) Os Coordenadores dos Centros de Pesquisa e Serviços. 
2. A Organização, estrutura interna, direcção e competências 

dos serviços, às respectivas regras de funcionamento, são 
estabelecidas pelo Regulamento Interno do ISMMA. 

SECÇÃO IV 

Unidades Orgânicas 

ARTIGO 2 2 

(Enumeração) 

O ISMMA é composto pelas seguintes Unidades Orgânicas: 
a) Cursos; 
b) Departamentos Pedagógicos; 
c) Centros. 

ARTIGO 2 3 

(Cursos) 

1. Para a viabilização dos seus objectivos, o ISMMA oferece 
cursos de Educação e Acção Social. 

2. Cada um dos Cursos referidos estrutura-se por áreas do 
saber nas quais se desenvolvem actividades pedagógicas, de 
pesquisa, de extensão e, eventualmente, de prestação de serviços 
à Comunidade. 

3. A organização, estrutura e direcção dos cursos são definidas 
no Regulamento Interno do ISMMA. 

ARTIGO 2 4 

(Departamentos Pedagógicos) 

1. Para a realização das actividades pedagógicas, o ISMMA 
estrutura-se em Departamentos Pedagógicos. 

2. A organização, estrutura e direcção dos Departamentos 
Pedagógicos são no Regulamento Interno do ISMMA. 

ARTIGO 2 5 

(Centros) 

1. O ISMMA poderá criar centros para fins de investigação, 
extensão, serviços e outros. 

2. A organização, estrutura e direcção dos Centros são definidos 
no Regulamento Interno do ISMMA. 

SECÇÃO V 

Comunidade Académica do ISMMA 

ARTIGO 2 6 

(Composição e Funcionamento) 

1. A Comunidade Académica do ISMMA é constituída pelo 
corpo docente, discente, pelos órgãos de apoio pedagógico e 
administrativo e pelos Órgãos de Gestão Geral. 

2. O corpo docente é constituído pelo pessoal que desempenha 
funções de docência, investigação e extensão. 

3. O co rpo d i scen te é cons t i tu ído pe los e s tudan tes 
matriculados no ISMMA. 

4. Os órgãos de apoio pedagógico e administrativo são 
cons t i tu ídos pe lo pessoa l que desempenha funções de 
coordenação pedagógica, científica, técnica, administrativa e 
serviços de apoio geral. 



5. Os Órgãos de Gestão Geral são constituídos pelo pessoal 
que desempenha funções de planificação, organização, avaliação 
e orientação geral do ISMMA. 

6. O Regulamento Interno do ISMMA estabelece as formas de 
funcionamento de cada um dos membros da Comunidade 
Académica. 

ARTIGO 2 7 

(Associativismo) 

1. De acordo com as exigências decorrentes dos objectivos 
do ISMMA, os estudantes podem constituir associações de 
índole académica, religiosa, cultural, desportiva ou outra. 

2. As associações de estudantes, assim organizadas, 
constituem o meio privilegiado de diá ogo das autoridades do 
ISMMA com o corpo discente. 

C A P Í T U L O III 

Regime Patrimonial e Financeiro 

ARTIGO 2 8 

(Património do ISMMA) 

Constituem património do ISMMA: 
a) Os bens móveis e imóveis que lhe sejam afectos; 
b) Os fundos monetários que tenha adquirido, incluindo 

doações, heranças e legados. 

ARTIGO 2 9 

(Receitas) 

As receitas do ISMMA provém de: 
a) Contributo f inanceiro da Associação CIRM-

CONFEREMO; 
b) Propinas dos Estudantes; 
c) Emolumentos pelos serviços administrativos; 
d) Ofertas e doações; 
e) Prestação de serviços e arrendamento de instalações; 

ARTIGO 3 0 

(Orçamento; 

1. O ISMMA conta com orçamento para cada ano lectivo, 
elaborado pelo Conselho Administrativo, proposto pelo 
Conselho do ISMMA e aprovado pelo Chanceler. 

2. Quando se achar necessário, poderão ser propostos 
orçamentos extraordinários para responder às necessidades 
iminentes. 

C A P Í T U L O I V 

Cursos, Graus, Diplomas e Certificados 

ARTIGO 3 1 

(Cursos) 

O ISMMA ministra cursos de graduação na área de Educação 
e Acção Social. 

ARTIGO 3 2 

(Regime dos Cursos) 

O perfil profissional, os objectivos de formação, o plano de 
estudo, os programas, os métodos de ensino e de avaliação de 
conhecimentos e os regimes pedagógicos de funcionamento de 
cada curso, são estabelecidos pelo regulamento específico. 

ARTIGO 3 3 

(Graus Académicos) 

O ISMMA outorga os graus académicos de Bacharelato e 
Licenciatura àqueles que concluam os respectivos cursos ou 
acções de graduação. 

ARTIGO 3 4 

(Diplomas e Certificados) 

1. O ISMMA outorga Diplomas e Certificados para documentar 
a obtenção dos graus alcançados. 

2. Os Diplomas são assinados pelo Director do ISMMA e pelo 
Director Pedagógico ou Coordenador do Curso correspondente. 

3. Os Certificados são assinados pelo Director e Coordenador 
do Curso. 

ARTIGO 3 5 

(Outros Cursos) 

1. O ISMMA, em parceria com órgãos do Estado, empresas e 
outros sectores, poderá organizar Cursos de especialização, 
actualização e de extensão. 

2.O ISMMA poderá estabelecer afiliação ou associação com 
outras entidades de ensino superior, nacional ou internacional, 
para alcançar os seus fins educacionais. 

C A P Í T U L O V 

Disposições Finais 

ARTIGO 3 6 

(Símbolos) 

1. O Emblema do ISMMA é constituído por uma figura humana 
feminina que representa a Nossa Senhora, sobre o mapa de África, 
de fundo preto, rodeado de um semicírculo à esquerda. 

2. O Selo do ISMMA ostentará o emblema e será rodeado 
da inscrição: "Instituto Superior Maria Mãe de África -
Moçambique". 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.o 121/2008 

de 30 de Dezembro 

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

É concedida a nacionalidade moçambicana, por natu-
ralização, a José Augusto Brísido Gomes, nascido a 6 
de Janeiro de 1953, natural de Juncais, Conselho de 
Fornos de Algodres, Distrito da Guarda, Portugal. 

Ministério do Interior, em Maputo, 13 de Novembro de 2008. 
- O Ministro do Interior, José Condugua António Pacheco. 



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

Correcções ao Diploma Ministerial n.° 109/2008, 
de 27 de Novembro 

Tendo-se constatado alguns erros no diploma acima citado, 
rectifica-se o n.° 2 do artigo 2 e 5 do referido diploma, publicando-
-os devidamente corrigidos: 

"Artigo 2 
Situação pessoal e familiar 

1 
2. As tabelas respeitantes a "não-casado", aplicam-se 

rendimentos auferidos por titulares solteiros, viúvos, 
divorciados ou separados judicialmente de pessoas e bens, 
ou que sendo casados, estejam separados de facto e exerçam 
a opção a que se refere o n.° 2 do artigo 12 do Regulamento 
do Código do IRPS. 

3 

Artigo 5 
Entrega do Imposto retido 

As quantias retidas nos termos dos artigos anteriores, 
a título de IRPS, são entregues nos cofres do Estado pela 
Entidade que procede a retenção, até ao dia 20 do mês 
seguinte àquele em que forem deduzidas, conforme dispõe 
o n.° 3 do artigo 29 do Regulamento do Código do IRPS." 

COMISSÃO INTERMINISTERIAL 
DA FUNÇÃO PÚBLICA 

Resolução n.o 1/2008 
de 30 de Dezembro 

Tornando-se necessário aprovar o Regulamento Interno 
da Comissão Interministerial da Função Pública, ao abrigo da 
alínea g) do n.° 1 do artigo 4 do Decreto ?residencial n.° 12/2008, 
de 22 de Outubro, a Comissão Interministerial da Função Pública 
determina: 

Único. É aprovado o Regulamento Interno da Comissão 
Interministerial da Função Pública, anexo a esta resolução e que 
dela faz parte integrante. 

Comissão Interministerial da Função Pública, em Maputo, 3 
de Dezembro de 2008.- A Presidente, Vitória Dias Diogo. 

Regulamento Interno da Comissão 
Interministerial da Função Pública 

C A P Í T U L O I 

Organização 
ARTIGO I 

(Natureza e objectivo) 
A Comissão Interministerial da Função Pública, abreviadamente 

designada por CIFP, é um órgão subordinado ao Conselho de 
Minis t ros des t inado a t ra tar de matér ias re la t ivas ao 

fortalecimento e aprimoramento da Administração Pública, às 
carre i ras p rof i ss iona is e r emunerações , ao cadas t ro e 
desempenho dos funcionários, à disciplina laboral e à previdência 
social. 

ARTIGO 2 
(Composição) 

1. A CIFP tem a seguinte composição: 
a) Ministro da Função Pública - Presidente; 
b) Ministro das Finanças - Vice-Presidente; 
c) Ministro da Planificação e Desenvolvimento; 
d) Ministro da Administração Estatal; 
e) Ministro da Justiça. 

2. A CIFP pode convidar outros membros do Governo para as 
suas sessões, consoante as matérias agendadas. 

ARTIGO 3 
(Competências) 

1. A CIFP tem as seguintes competênias: 
a) Aprovar os estatutos orgânicos dos órgãos centrais do 

aparelho de Estado, dos institutos públicos e das 
instituições subordinadas; 

b) Aprovar os quadros de pessoal dos órgãos centrais do 
aparelho de Estado; 

c) Apreciar e aprovar os qualificadores de carreiras e funções 
na Administração Pública, ouvido o Órgão Director 

Central do Sistema Nacional de Gestão dos Recursos 
Humanos; 

d) Criar, reestruturar ou extinguir funções e carreiras 
prof i ss iona is , acompanhadas dos respect ivos 
qual i f icadores , sob proposta fundamentada do 
organismo interessado, ouvido o Órgão Director 
Central do Sistema Nacional de Gestão dos Recursos 
Humanos; 

e) Emitir parecer sobre projectos a serem submetidos ao 
Conselho de Ministros no âmbito da Função Pública; 

f ) Pronunciar-se sobre a criação de Institutos autónomos. 
2. Compete ao Presidente da CIFP: 

a) Representar a CIFP; 
b) Dirigir os trabalhos da CIFP; 
c) Decidir sobre os casos de reconhecida urgência, nos 

intervalos entre as reuniões da CIFP; 
d) Assinar e mandar publicar as resoluções da CIFP. 

3. As decisões do Presidente, tomadas no âmbito da alínea c) 
do número precedente, são ratificadas na reunião seguinte. 

4. A CIFP submete ao Governo relatórios simestrais da sua 
actividade. 

5. Compete ao Vice- Presidente coadjuvar o Presidente da CIFP 
nas suas actividades e substitui-lo nas suas ausências e 
impedimentos. 

C A P Í T U L O I I 

Funcionamento 
ARTIGO 4 

(Reuniões da CIFP) 

1. A apreciação de projectos submetidos à CIFP pelos sectores 
é precedida de uma apresentação pelo dirigente do sector 
proponente. 



2. A CIFP reúne-se ordinariamente uma vez por mês, e, 
extraordinariamente, sempre que fôr convocada pelo Presidente. 

3. As reuniões ordinárias são convocadas pelo Presidente da 
CIFP com antecedência mínima de sete dias. 

4. A convocatória das reuniões ordinárias e extraordenárias 
deve ser acompanhada da proposta de agenda de trabalho. 

ARTIGO 5 

(Deliberações da CIFP) 

1. As deliberações da CIFP assumem a forma de resolução. 

2. As deliberações da CIFP são tomadas desde que estejam 
presentes mais de metade dos seus membros. 

3. As resoluções da CIFP são publicadas no Boletim da 
República, na I Série. 

CAPÍTULO III 
Apoio Técnico e Administrativo 

ARTIGO 6 

(Apoio Técnico e Administrativo da CIFP) 

1. O apoio técnico e administrativo da CIFP é assegurado pelo 
Ministério da Função Pública. 

2. O Ministro da Função Pública pode convidar quadros de 
outras Instituições para integrar a equipa de apoio técnico 
administrativo da CIFP, consoante as matérias a tratar, ouvidos 
os respectivos dirigentes. 

ARTIGO 7 

(Actividades de Apoio Técnico e Administrativo da CIFP) 

As actividades de apoio técnico e administrativo consistem 
em: 

a) Realizar estudos, análises e investigação relacionados 
com assuntos que fazem parte das competências da 
CIFP; 

b) Emitir pareceres sobre os assuntos submetidos à CIFP; 
c) Organizar a documentação técnica da CIFP; 
d) Exercer outras actividades determinadas pela CIFP ou 

seu Presidente. 
e) Elaborar sínteses das reuniões da CIFP. 

ARTIGO 8 

(Sínteses das Reuniões) 

A síntese de cada reunião é lida e aprovada na sessão seguinte, 
sendo assinada pelos membros presentes que nela tenham 
participado. 

CAPÍTULO IV 
Disposição final 

ARTIGO 9 

(Encargos com o funcionamento da CIFP) 

Os encargos com o funcionamento da CIFP são suportados 
por dotação orçamental a inscrever no orçamento do Ministério 
da Função Pública. 


