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A V I S O 

A matéria a publicar no «Boletim da República» 
deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, 
uma por cada assunto, donde conste, além das indi-
cações necessárias para e s se efeito, o averbamento 
seguinte, assinado e autenticado: Para publicação no 
«Boletim da República». 

S U M Á R I O 
Primeiro-Ministro: 

Despachos: 
Homologa ao Armindo da Silva Hamene a aquisição 

de cem por cento do património líquido do Complexo 
Baía dos Cocos 

Designa a Dr.a Mariamo Abdul Carimo, para representar 
o Estado de Moçambique na celebração dos instru-
mentos jurídicos formalizando os acordos resultantes 
das negociações com BA - Fábrica de Vidros Barbosa 
& Almeida, SA, no âmbito do processo de privatização 
da Vidreira de Moçambique, EE. 

Homologa a SETEC, Limitada, a aquisição de cem 
por cento do património líquido das Instalações da 
Ex-Barreto & Filhos, Limitada 

Ministério da Indústria, Comércio e Turismo: 
Despacho: 

Transfere para o Estado a propriedade da empresa 
denominada António Marques (Hotel Nampula) sito 
na cidade de Nampula, província do mesmo nome. 

Ministério das Obras Públicas e Habitação. 
Diploma Ministerial n.° 155/96: 

Aprova o Regulamento Interno da Direcção de Recursos 
Humanos e revoga o Diploma Ministerial n° 63/92, 
de 13 de Maio 

Rectificação: 
Referente ao Decreto n.° 47/95, de 17 de Outubro, em 

2.° suplemento do Boletim da República, 1a série, 
n° 3, de 17 de Janeiro de 1996 

PRIMERO-MINISTRO 

Despacho 

No quadro de reactivação da economia nacional, em 
geral, e do processo de reestruturação do sector empresarial 
do Estado, em particular, o Complexo Baía dos Cocos 
foi objecto de autorização para negociação directa com 

Armindo da Silva Hamene, ao abrigo da Lei n° 15/91, 
de 3 de Agosto, e do Decreto n.° 28/91, de 21 de No-
vembro. 

Concluídas as negociações com o Armindo da Silva 
Hamene, urge formalizar a homologação da adjudicação, 
definindo-se os direitos e as obrigações das partes, no 
âmbito da privatização da referida unidade. 

Nestes termos, e ouvido o Ministério do Plano e Finan-
ças, o Primeiro-Ministro, usando da competência definida 
no n.° 1 do artigo 10 da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto, 
conjugado com o disposto na alínea g) do n.° 4 do artigo 46 
do Decreto n.° 28/91, de 21 de Novembro, e conjugado 
ainda com o artigo 30, n.° 1 do regulamento aprovado 
pelo Decreto n.° 21/89, de 23 de Maio, decide: 

1. É homologada ao Armindo da Silva Hamene a aqui-
sição de cem por cento do património líquido do Complexo 
Baía dos Cocos. 

2. De harmonia com o artigo 46 do Decreto n.° 28/91, 
de 21 de Novembro, é designado o Presidente da Comissão 
Nacional de Avaliação e Alienação do Ministério da Indús-
tria, Comércio e Turismo, Dr. Ângelo Sitole, para outorgar 
em representação do Estado de Moçambique na escritura 
a celebrar, bem como no acto de entrega daquela unidade 
aos adjudicatários. 

Maputo, 22 de Novembro de 1996. - O Primeiro-Minis-
tro. Pascoal Manuel Mocumbi. 

Despacho 

No quadro da reactivação de economia, em geral, e do 
processo de reestruturação do sector empresarial do Estado, 
em particular, a Vidreira de Moçambique, EE, foi objecto 
de concurso restrito ao abrigo da Lei n.° 15/91, de 3 de 
Agosto, e do Decreto n.° 28/91, de 21 de Novembro. 

Concluídas as negociações com a BA - Fábrica de Vi-
dros Barbosa & Almeida, SA, empresa concorrente vence-
dora do concurso, foi acordada, em conformidade com os 
parâmetros estabelecidos e a proposta apresentada, a cons-
tituição, entre o Estado e aquela empresa, de duas socie-
dades estruturadas a partir de cada uma das duas unidades 
fabris, identificadas no Memorando de Venda como Fá-
brica I e Fábrica II, devendo cada uma das referidas 
sociedades adquirir posteriormente ao Estado as instalações 
adstritas à respectiva fábrica. 

Ouvida a Comissão Interministerial para a Reestrutu-
ração Empresarial (CIRE) sobre o relatório final das nego-
ciações, elaborado pela Comissão Executora da Privatização 
da Vidreira de Moçambique, E. E., torna-se necessário for-
malizar a adjudicação do património em causa, em ordem 
à definição dos direitos e obrigações das partes no âmbito 
da privatização da Vidreira de Moçambique, EE. 



Nestes termos, e usando da competência definida no 
n.° 1 do artigo 10 da Lei n.° 1 5 / 9 1 , de 3 de Agosto, conju-
gado com o disposto na alínea g) do n.° 4 do artigo 46 do 
Decreto n.° 28/91, de 21 de Novembro, o Primeiro-Minis-
tro decide: 

1. É designada a Dr.a Mariamo Abdul Carimo, para 
representar o Estado de Moçambique na celebração dos 
instrumentos jurídicos formalizando os acordos resultantes 
das negociações com BA - Fábrica de Vidros Barbosa & 
Almeida, SA, no âmbito do processo de privatização da 
Vidreira de Moçambique, EE. 

2. Competirá ainda à representante do Estado proceder 
à entrega das instalações fabris às sociedades comerciais 
assim criadas, para além da participação na eleição dos 
pertinentes corpos sociais. 

Maputo, 4 de Dezembro de 1996. - O Primeiro Minis-
tro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Despacho 

No quadro de reactivação da economia nacional, em 
geral, e do processo de reestruturação do sector empresarial 
do Estado, em particular, as Instalações da Ex-Barreto & 
Filhos, Limitada, foi objecto de autorização para negocia-
ção directa com a SETEC, Limitada, ao abrigo da Lei 
n.° 15/91, de 3 de Agosto, e do Decreto n.o 28/91, de 
21 de Novembro. 

Concluídas as negociações com a SETEC, Limitada, urge 
formalizar a homologação da adjudicação, definindo-se os 
direitos e as obrigações das partes, no âmbito da privati-
zação da referida unidade. 

Nestes termos, e ouvido o Ministério do Plano e Finan-
ças, o Primeiro-Ministro, usando da competência definida 
no n.o 1 do artigo 10 da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto, 
conjugado com o disposto na alínea g) do n.° 4 do artigo 46 
do Decreto n.° 28/91, de 21 de Novembro, e conjugado 
ainda com o artigo 30, n.° 1 do regulamento aprovado 
pelo Decreto n.° 21/89, de 23 de Maio, decide: 

1. É homologada à SETEC, Limitada, a aquisição de 
cem por cento do património líquido das Instalações da 
Ex-Barreto & Filhos, Limitada. 

2. De harmonia com o artigo 46 do Decreto n.° 28/91, 
de 21 de Novembro, é designado o Presidente da Comissão 
Nacional de Avaliação e Alienação do Ministério dos 
Transportes e Comunicações, Dr. Isaac Isaías Matsinhe, 
para outorgar em representação do Estado de Moçambique 
na escritura a celebrar, bem como no acto de entrega 
daquela unidade aos adjudicatários. 

Maputo, 5 de Dezembro de 1996. - O Primeiro-Minis-
tro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

Despacho 

Por despacho do Ministro do Comércio, de 31 de 
Dezembro de 1990, publicado no Boletim da República, 

1.a série. n ° 3, de 16 de Junho, foi intervencionado ao 
abrigo da alínea c) do n.° 3 do artigo 1 do Decreto-
-Lei n.o 16/7:5, de 13 de Fevereiro, o estabelecimento 
comercial sob firma Amónio Marques (Hotel Nampula), 
sito na cidade de Nampula, na província de Nampula. 

Nestes termos, e ao abrigo do n.° 1 do artigo 2 da 
Lei n.o 13/91, de 3 de Agosto, verificando-se os pressu-
postos constantes dos n.os 1 e 2 do artigo 1 desta mesma 
lei, é transferida para o Estado a propriedade da empresa 
denominada António Marques (Hotel Nampula) sito na 
cidade de Nampula, província de Nampula, 

Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, em Ma-
puto. 14 de Setembro de 1996. - O Ministro da Indústria, 
Comércio e Turismo, Oldemiro Júlio Marques Balei. 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO 

Diploma Ministerial n.° 155/96 
de 11 de Dezembro 

O Diploma Ministerial n.o 44/96, de 17 de Abril, que 
estabelece o Estatuto Orgânico do Ministério das Obras 
Públicas e Habitação, acolhe e consagra a Direcção de 
Recursos Humanos, criada pelo Diploma Ministerial 
no 114/92, de 5 de Agosto, e funcionando ao abrigo 
Regulamento Interno aprovado pelo Diploma Ministe-
rial n.° 63/92, de 13 de Maio. 

A experiência acumulada, aconselha a proceder a alguns 
ajustamentos na sua organização e funcionamento, e definir 
aS funções e competências dos seus órgãos. 

No âmbito das competências atribuídas no Decreto 
Presidencial n.° 8/95, de 26 de Dezembro, determino: 

Artigo 1. Ê aprovado o Regulamento interno da Di-
recção de Recursos Humanos que integra o presente di-
ploma ministerial. 

Art. 2. É revogado o Diploma Ministerial n." 63/92, 
de 13 de Maio. 

Ministério das Obras Públicas e Habitação, em Maputo, 
29 de Outubro de 1996. - O Ministro das Obras Públicas 
e Habitação, Roberto Colin Costley-White. 

Regulamento Interno da Direcção de Recursos Humanos 
do Ministério das Obras Públicas e Habitação 

C A P Í T U L O I 

Da natureza, funções e competências 
ARTIGO 1 

A Direcção de Recursos Humanos é o órgão do 
Ministério das Obras Públicas e Habitação, responsável 
pela promoção e supervisão do desenvolvimento dos 
recursos humanos. 

ARTIGO 2 

São funções da Direcção de Recursos Humanos: 
a) Planificar a gestão dos recursos humanos do 

Ministério das Obras Públicas e Habitação, de 
acordo com as directrizes, normas e planos 
estabelecidos; 

b) Elaborar propostas relativas ao quadro do pessoal 
do sector de acordo com as normas e pro-
cedimentos estabelecidos; 



c) Elaborar propostas referentes a qualificadores 
profissionais para novas categorias, revisão dos 
qualificadores das categorias específicas e regu-
lamento das carreiras profissionais; 

d) Organizar e gerir, ao nível sectorial, o sistema de 
informação de recursos humanos; 

e) Orientar e inspeccionar os órgãos do sector, com 
vista a aplicação correcta e uniforme da legis-
lação; 

f) Propor a política de formação e elaborar planos 
de formação, de acordo com as necessidades 
e prioridades estabelecidas, compatibilizando-os 
com os recursos disponíveis. 

ARTIGO 3 

À Direcção de Recursos Humanos compete: 
a) Promover a divulgação de publicações técnicas e 

normativas para o uso dos órgãos do sector 
e instituições subordinadas; 

b) Organizar e gerir o sistema de informação de 
pessoal, promovendo a produção periódica de 
informações, de forma a facilitar a tomada 
de decisões e possibilitar análises na área de 
recursos humanos; 

c) Planificar e programar as actividades de recruta-
mento, selecção e colocação de pessoal, com 
base nas políticas e planos definidos para o 
Ministério; 

d) Propor a realização de concursos de ingresso e 
promoção, de acordo com as necessidades do 
Ministério, 

e) Dar parecer às propostas de designação em regime 
de comissão de serviço para as funções de 
direcção, chefia e confiança, no que respeita 
aos requisitos exigidos para o seu exercício; 

f) Inspeccionar e supervisionar as actividades dos 
Centros de Formação Profissional do Ministério 
e coordenar a elaboração dos curricula dos 
cursos e submetê-los às entidades competentes 
para aprovação; 

g) Convocar quadros dos diferentes organismos do 
Ministério para análise de matéria de carácter 
técnico, no âmbito das suas competências. 

C A P Í T U L O I I 

Estrutura orgânica 
ARTIGO 4 

A Direcção de Recursos Humanos está organizada da 
seguinte forma: 

a) Direcção; 
b) Colectivo de Direcção; 
c) Departamentos; 
d) Repartições. 

SECÇÃO I 

Orgãos 

ARTIGO 5 

1. A Direcção de Recursos Humanos é dirigida por 
um Director Nacional. 

2. O Director Nacional é nomeado em comissão de 
serviço, pelo Ministro das Obras Públicas e Habitação. 

ARTIGO 6 

Compete ao Director Nacional de Recursos Humanos: 
a) Dirigir e orientar as actividades da Direcção de 

Recursos Humanos; 
b) Providenciar, pelo cumprimento das leis, regula-

mentos e instruções em vigor na esfera de suas 
responsabilidades; 

c) Dar parecer sobre os assuntos da competência 
da Direcção de Recursos Humanos, quando 
superiormente solicitado; 

d) Apresentar a despacho do Ministro os assuntos 
que careçam de decisão superior; 

e) Corresponder-se directamente, pelas vias oficials 
com outros organismos estatais e entidades 
particulares sobre assuntos da competência da 
Direcção de Recursos Humanos; 

f) Representar a Direcção de Recursos Humanos em 
actos oficiais; 

g) Zelar pelo cumprimento das normas relativas ao 
manuseamento da informação; 

h) Elaborar os relatórios de actividade da Direcção; 
i) Designar, colocar e transferir o pessoal da Di-

recção de Recursos Humanos pelas suas áreas 
de trabalho, sem prejuízo das competências dos 
órgãos superiores; 

j) Prestar informações anuais dos funcionários que 
lhe estão subordinadas e rever, modificar ou 
confirma as informações dos restantes funcio-
nários da Direcção de Recursos Humanos nos 
termos legais. 

ARTIGO 7 

1. O Colectivo de Direcção, é um órgão consultivo que 
se pronuncia sobre questões fundamentais da actividade 
da Direcção de Recursos Humanos. 

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

a) Director Nacional, que a ele preside; 
b) Chefes de Departamento; 
c) Chefe de Repartição de Planificação e Controlo. 

3. O Director Nacional poderá, sempre que achar con-
veniente, convidar outras pessoas para tomarem parte nas 
reuniões do colectivo. 

ARTIGO 8 

Ao colectivo de Direcção compete, nomeadamente: 
a) Pronunciar-se sobre quaisquer medidas de carácter 

geral que promovam a eficiência e desenvolvi-
mento da Direcção e dos recursos humanos do 
sector; 

b) Aprovar relatórios e projectos de planos de acti 
vidades da Direcção; 

c) Pronunciar-se sobre a proposta de orçamento da 
Direcção de Recursos Humanos e reforços por 
transferência de verbas, bem como sobre o 
fundo de salários dos órgãos centrais do Mi-
nistério; 

d) Pronunciar-se sobre regulamentos e normas téc-
nicas de gestão e aproveitamento de recursos 
humanos, 

e) Dar parecer sobre planos de admissão e promoção 
de funcionários. 



Artigo 9 

O colectivo de direcção reune mensalmente em sessões 
ordinarias e ex t raordinar iamente q u a n d o convocado pelo 
Director Nacional 

S e c ç a o I I 

Estrutura 

ARTIGO 10 

1. Na Direcçao de Recursos Humanos func ionarão os 
seguin tes Depar tamentos 

Depar tamento do Adminis t ração de Pessoal, 
- Depar tamento de Formação 

2. Os chefes dos Depar tamentos são nomeados pelo 
Ministro das Obras Públicas e Habi tação sob proposta do 
Director Nacional 

ARTIGO 11 

Ao Depar tamento de Adminis t iacão de Pessoal compete 

a) Controlar a composição do q u a d r o de pessoal do 
Ministério, ver i f icando a previsão de situações 
de impedimento e de colocação em regime dc 
supranumerár io ; 

b) Manter actual izados no q u a d i o d o pessoal do Mi-
nistério os lugares criados, providos e vagos 

c) Manter actual izados os dados referentes aos qua 
dros técnicos e de Direcção. 

d) Executar as act ividades relacionadas com a clas 
sificacão anual dos funcionários, 

e) Controlar as situações referentes a regimes especiais 
de act ividade, 

f) Processai o expediente relativo a contagem de 
tempo. 

g) Organizar os processos de 
aposentação. 

- c o n c e s s ã o de pensões de aposentação, 
sobrevivência, sangue e serviços excepcio-

nais; 
subsídio por morte, 
bónus de ant iguidade, 
bónus de rentabi l idade 

h) Organizar e controlar os ficheiros e os processos 
individuais dos funcionár ios e manter actuali-
zados os respectivos registos biográficos; 

i) Coordenar a act ividade referente à e laboração dos 
processo- disciplinares dos funcionár ios do Ministério, 

j) Propor a aber tura de concursos de ingresso e pro-
moção, analisar os respectivos resultados e ava-
liar a eficacia dos ins t rumentos apl icados através 
dos índices de aprovação dos candidatos e 
propor aos níveis de decisão competentes as 
acções conec t ivas , caso seja ver i f icada a ino-
bservânem da legislação nos concursos, 

k) Elaborar , acompanhar , anal isar e divulgar jun to 
dos organismos do Ministério e das instituições 
subord inadas as instrucões para a operaciona 
lização do processo de avaliação dc desempenho. 

m) Prestar or ientação técnica aos órgãos do sector e 
as instituições subord inadas na apl icação da 
politica salarial def inida pelo governo, 

n) Prestar or ientação tecnica e realizar visitas de 
inspecção aos órgaos do sector e instituições 
subord inadas na apl icação correcta e uni forme 
da legislação de pessoal, apresen tando propostas 
com vista ao seu aperfe icoamento actualizacao 

Artigo 12 

Ao Depar tamento de Formação compete 

a) Elaborar es tudos com vista à def in ição da política 
de formação do Ministério, 

b) Ident i f icar necessidades de formaçao de recursos 
humanos , cons iderando, entre out ros factores 
exigências de programas de t rabalho e estabele 
Iecer objectivos de programas de formação, com 
base nos qual i f icadores das categorias profis 
sionais que integrum as carreiras específicas 
do sector 

c) Elaborar propostas de normas e procedimentos 
visando a corresta aplicação da politica de 
formação, 

d) Acompanhar e avaliar os resultados dos programas 
globais de formação, 

e) Coordenar a def inição das estratégias de formação 
de acordo com is necessidades e prioridade-, 
do Ministério, 

f) Coordenar a e laboraçao dos curricula dos cursos 
e submetê-los aos órgãos competentes para apro 
vação, 

g) Inspeccionar e supervisionar as act ividades dos 
Centros de Formaçao Profissional do Ministerio 

ARTIGO 13 

1. Na Direcção de Recursos Humanos funciona uma 
Repar t ição de Planif icação e Controlo dirigida por um 

chefe de Repart ição 
2 O chefe de Repar t ição c nomeado pela Ministro da 

Obras Públicas e Habi tação sob proposta do Dirrector 
Nacional 

ARTIGO 14 

A Repart ição de Planif icacao e Controlo compete 

a) Realizar estudos e e laborar propostas relativas à 
planif icação e controlo da gestão de recursos 
humanos do Ministério; 

b) Recolher, analisar e consolidar os dados sobre 
os recursos humanos do sector, visando o di-
mens ionamento do q u a d i o de pessoal, 

c) Prestar or ientação técnica aos órgãos do sector e 
instituições subord inadas na planif icação das 
necessidades de recursos humanos e na elaborar 
ção dos respectivo quadros , 

d) Organizar e gerir o sistema de in formação de 
pessoal e prestar orrentação técnica aos órgaos 
do sector e instituições subord inadas na sua 
implementação, 

c) Coordenar a p rodução periódica dc informações, 
de fo rma a facilitai a tomada de decisões e 
possibilitar análises de eficiência e eficácia na 
área dc recursos humanos , 

f) Organizar e manter actual izados os ficheitos de 
legislação de pessoal e dos actos oficiais nor 
mativos, d ivulgando instruções e manuais de 
procedimentos para a sua aplicacaO, 



g) Propor critérios para efeitos de remuneração de 
trabalho em condições excepcionais em virtude 
de riscos especiais; 

h) Elaborar propostas referentes a: 
- qualificadores profissionais para novas ca-

tegorias; 
- revisão dos qualificadores das categorias 

específicas; 
- regulamento das carreiras profissionais; 
-instituição de vantagens pecuniárias em 

geral. 

Rectificação 

Por ter saído inexacto o n.° 3 do artigo 198 do Estatuto 
Geral dos Funcionários do Estado, publicado pelo De-
creto n.° 47/95, de 17 de Outubro, em 2° suplemento do 

Boletim da República, 1.a s é r i e , n . ° 3 , d e 1 7 d e J a n e i r o 

d e 1 9 9 6 , r e c t i f i c a - s e q u e o n d e s e l ê : 

«Artigo 198 
(Suspensão do arguido) 

1. 
2. 

3. Ao funcionário suspenso nos termos do presente 
artigo são aplicáveis as disposições do artigo 231. 

Deverá ler-se: 
Artigo 198 

(Suspensão do arguido) 

1. 
2. 

3. Ao funcionário suspenso nos termos do presente 
artigo são aplicáveis as disposições do artigo 132.» 


