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

cópia devidame ite autenticada uma por cada assunto donde conste além 
dàs indicações nêcessariàns para essa afeito o averbamento seguinte 

assinado e autsnticado Para pulicacao no «.Boletim da Repúblican 

S U M Á R I O 
Ministério da Justiça 

Despacho.-

Fixa os quadros-tipos de cada sector do Ministério da Justiça 
e serviços dependentes 

Ministério da Educação 

Despachos: 

Delega no Vice Ministro da Educaçao Paulo Adelino Muranga 
o poder de supervisão e controlo das actividades e funcio-
namento do Gabinete de Gestão de Projectos Educacionais 

Nomeia Amir Calane Daude para, em comissão de serviço, 
exercer o cargo de director geral do Gabinete Técnico de 
Gestão de Projectos Educacionais 

Ministério do Comercio 

Gabinete do Ministro da Jus t iça 

Número 
de 

funcio-
nários 

Designação 

1 Chefe de Gabinete 

1 Secretario particular 

1 Secretario de relações publicas 

Chefes de secção 

1 Primeiro-oficial de administração 

1 Secretáno-dactilógrafo 
1 

Segundo-oficial de administração 

1 Arquivista de 2* 

Terceiros-oficiais de admimstraçao 

2 Aspirantes 

1 Escriturário-dactilógrafo 

Condutores de automóveis de 1° 

1 Mecânico de automóveis 

1 Telefonista 

1 Continuo 

1 Estafeta 

2 Serventes 

Departamento de Investigação e Legislação 

Director 
Perito de investigação 
Técnico de investigação 
Técnico de investigação «A» 
Técnico de investigação «B» 
Documentalista 
Técnico documentalista 
Assistente técnico de documentação 
Dactilógrafo-compositor 
Operador de reprografia de 1a 

Operador de reprografia de 2a 

Auxiliar de reprografia 
Primeiro-oficial de administração 
Secretário-dactilógrafo 
Arquivista de 2a 

Auxiliar de arquivo 
Escnturano-dactilógrafo 
Condutor de automóveis de 3a 

Guarda 
Serventes 





Número 
de 

fundo-
náno6 

Designacao 

1 Notário de 1 a ou de 2a classe 1 
Prímeiro-ajudante 

2 Segundos-ajudantes 
3 Terceiros-ajudantes 
6 Aspirantes 
4 Escrtfurários-dactilógrafos 
2 Serventes 

Delegaçoes dos Registos de 1a Classe 

Número 
de 

funcio-
nário» 

Designacao 

1 
1 
2 
1 

1 

Oficial dos registos de 
1.a Segundo-ajudante 

Aspirantes 
Escriturário-dactilógrafo 
Servente 

Delegações doa Registos de 2.a Classe 

Número 
de 

funcio-
nários 

Designacao 

1 
1 
1 
1 
1 

Oficial dos registos de 2a 

Terceiro-ajudante 
Aspirante 
Escriturário-dactilógrafo 
Servente 

Delegações dos Registos de 3 a Classe 

Número 
de 

funcio-
nário* 

Designaço 

1 1 1 
Terceiro-ajudante 
Aspirante 
Escriturário-dactilógrafo 
Servente 

MINISTERIO DA EDUCACAO 

Despacho 

No uso das competências que me são conferidas pelas 
alíneas b) e c) do n ° 3 de artigo 8 do Decreto n ° 4 /81 , 
de 10 de Junho, determino 

É delegado no Vice-Ministro da Educação Paulo Adelino 
Muianga, o poder de supervisão e controlo das actividades 
e funcionamento do Gabinete de Gestão de Projectos Edu-
cacionais, abreviadamente designado por Gabinete PRO-
FORMA. 

Ministério da Educação, em Maputo, 23 de Fevereiro 
de 1988. — O Ministro da Educação, Graça Machel 

Despacho 

Ao abrigo do n ° 2 do artigo 6 do Estatuto do Gabinete 
Técnico de Gestão de Projectos Educacionais, abreviada-

mente designado por Gabinete PROFORMA, aprovado pelo 
Diploma Ministerial n.° 34/88, de 23 de Março, determino-

E nomeado Amir Calane Daúde para, em comissão de 
serviço, exercer o cargo de director-geral do Gabinete PRO-
FORMA. 

Ministério da Educação, em Maputo, 24 de Fevereiro 
de 1988 — O Ministro da Educação, Graça Machel 

MINISTERIO DO COMERCIO 

Despacho 

Considerando a necessidade de reduzir os circuitos de 

comercialização por forma a tornar mais operacional o me-
canismo de distribuição de mercadorias, ao abrigo do ar-
tigo 4 da Lei n.° 18/77, de 28 de Abr i l , determino 

1. A extinção da empresa SPOL — Spence Portuguesa de 
Maputo, da Beira e Investimentos Industriais em Nampula 

2. A nomeação de uma comissão liquidatária para a re-
ferida empresa, constituída pelos seguintes elementos 

Iolanda Fortes — Responsável 
Tayob Adamo 
Anita Guambe 

3 A referida comissão l iquidatária tem poderes para 

a) Representar s empresa em liquidação para todos 
os efeitos legais; 

b) Implementar as acções necessárias à concretização 
do processo de liquidação, nomeadamente. 

— proceder ao apuramento dos valores acti-
vos e passivos da empresa, 

— promover a realização da cobrança das 
dívidas activas e passivas da empresa, 

— proceder ã transferência dos activos de 
acordo com as determinações e instruções 
do Ministério do Comércio; 

— propor para aprovação dos Ministérios de 
Comércio e das Finanças a resolução dos 
passivos líquidos da empresa 

4. A comissão ora nomeada tem as competências esta-
belecidas na lei, para os liquidatários das sociedades comer-
ciais. 

5. A liquidação deverá ser concluída no prazo de cento 
e oitenta dias, a contar da data da publicação do presente 
despacho, no Boletim da República, podendo por determina-
ção do Ministro do Comercio, ser estendido conforme for 
conveniente 

Ministério do Comércio, em Maputo, 30 de Dezembro 
de 1987. — O Ministro do Comércio, Manuel Jorge Aranda 
da Silva 

Despacho 

Indukumar Narotam é t i tular de uma quota no valor 
de 200 000,00 M T , na sociedade comercial Armazéns Za-
veri, Limitada, sita na Avenida Zedequias Manganhela, 
n ° 778, na cidade de Maputo, cujo capital social é de 
800 000,00 M T 



Aquele sócio perdeu a residência em Moçambique, tendo 
deixado de participar na administraçao e o» vida da refe-
rida sociedade 

Nestes termos e ao abrigo do estabelecido no n.° 1 do 
artigo 22 do Decreto-Lei n.° 18/77, de 28 de Abri l , deter-
mino: 

1. A reversão para o Estado da quota de Indukumar 
Narotam na sociedade comercial Armazéns Zaveri, Limi-
tada, no valor de 200 000,00 MT bem como os direitos dela 
emergentes 

2 A nomeação de Vicente Valente Chissano, para gerir 
a referida quota, ficando desde já, autorizado a cedê-la a 
Mahomed Asraf pelo seu valor real 

3. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as pro-
curações eventualmente passadas pelo sócio referido. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 8 de Março 
de 1988. — O Ministro do Comércio, Manuel Jorge 
Aranda da Silva. 

Despacho 

Usando da competencia que me 6 atribuída pelo n.° 3 
do artigo 11 do Decreto n.° 4/81, de 10 de Junho, nomeio 
Luís Eduardo Sitoe para exercer o cargo de Director 
Nacional. 

Este despacho produz efeitos desde 1 de Janeiro de 1987 

Ministério do Comércio, em Maputo, 22 de Março 
de 1988. — O Ministre do Comércio, Manuel Jorge Aranda 
da Silva 

SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA LIGEIRA E ALIMENTAR 

Despacho 

Chuong Lup Kwan, Teung Num, Ho Hing e Joao 
Qui A i sio titulares de quotas no valor global de 
4 860 000,00 MT, na empresa FAMA — Fábrica de Ma-
lhas e Confecções, Limitaria, sita na Beira. 

Estas quotas reverteram para o Estado nos termos do 
n.° 1 do artigo 22 do Decreto-Lei n.° 18/77, de 28 de 
Abri l , por despacho de 10 de Fevereiro de \986 

Abdul Aziz Tarmamad é titular de uma quota no valor 
de 1 140 000,00 MT na mesma empresa e era o único sócio 
ainda residente no País que dirigia os destinos da empresa. 
Porém, o mesmo revelou má-fé na gestão da mesma, des-
viou fundos lesando os interesses do Estado e deixou de 
participar na vida da empresa 

Nestes termos e ao abrigo do n ° 1 do artigo 22 do de-
creto-lei acima citado, conjugado com as alíneas d), f ) 
e h) do n ° 3 do artigo 1 do Decreto-Lei n ° 16/75, de 13 de 
Fevereiro, determino 

1 A reversão para o Estado da quota de Abdul Aziz Tar-
mamad e de todo o património da empresa FAMA — 
brica de Malhas e Contenções, Limitada. 

2. O património ora revertido fica sob gestão e controlo 
do director-geral da Unidade de Direcção Têxtil que o 
pode negociar. 

3. Cessam, a partir desta data, todas as formas de re-
presentação existentes na empresa. 

Secretaria de Estado da Indústria Ligeira e Alimentar, 
em Maputo, 19 de Março de 1988. — O Secretário de 
Estado da Indústria Ligeira e Alimentar, Francisco Carimo 
Martins Caravela. 


