
15 DE JANEIRO DE 1992 

Despacho 

No uso da faculdade que me 6 conferida pelo n." 3 do 
artigo 11 do Decreto n." 4/81, de 10 de Junho, e nos ter- 
mos do artigo 84 do Estatuto Geral dos Funcionários do 
Estado, nomeio Alfredo Fontes Selemane Mamitete, econo- 
mista A de 2." classe, para exercer as funções de Director 
Nacional da Marinha. 

Ministirio dos Transportes e Comunicapões, em Maputo, 
24 de Setembro de 1991. - 0 MiniStro dos Transportes 
e Comunicações, Armando Emílio Guebuza. 

Despacho 

Por despacho ministerial de 30 de Junho de 1977, pu- 
blicado no Boletim da República, 1." série, n." 80, de 14 
de Julho do mesmo ano, a EPEL INDUSTRIAL, SARL, foi 
intervencionada pelo Estado, por se encontrar na situação 

nrevis ta  na alínea c) do n." 3 do artigo 1 do Decreto-Lei 
n." 16/75, de 13 de Fevereiro. 

Por despacho de 20 de Julho de 1988, publicado no 
Boletim da República, 1." série, n." 32, de 10 de Agosto 
do mesmo ano, foi nomeada uma comissão liquidatária 
para a mesma empresa, ao abrigo do disposto no n." 2 do 
artigo 4 do Decreto-Lei n." 18/77, de 28 de Abril. 

Estando comp1eto.o processo de liquidação da empresa 
supracitada, ao abrigo do disposto nos artigos 2 e 3 da 
Lei noo 3/91, de 9 de Janeiro, conjugado com o n." 3 do 
artigo 2 da Lei n." 13/91, de 3 de Agosto, determino: 

1. A extinção da sociedade anónima de responsabilidade 
limitada denominada EPEL INDUSTRIAL, SARL. 

2. O património d t a n t e  desta extinção reverte a favor 
do Estado que o alienar6 ao abrigo do Decreto n.@ 21/89. 

3. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos as even- 
tuais procurações passadas pelos seus órgãos sociais. 

Ministério da h- e Aguas, em Maputo, 16 de 
Novembro de 1991. - O Mbbtro da Canstsução e Agurre, 
João Mário Salomiio, 

SECREiARlA DE ESTAM DAS PESCAS 

Tornando-se necessário alterar os períodos de veda 
estipulados pelo despacho de 6 de Janeiro de 1970 rela- 
tivo à pesca de camarão na baía de Maputo, ao abrigo 
da alínea a) do artigo 35 da Lei n." 3/90, de 26 de 
Setembro, determino: 

1, Fica proibida, durante os meses de Janeiro e Feve 
reiro, a pesca de camarão com arrasto a motor e com 
arrasto para bordo, no fundo da baía de Maputo, a sul 
da l i a  definida pela Ponta Camandjuba e Catchavane. 

2.'Ficarn desde já sem efeito a alinea fl do nP 1 e a 
alínea e) do n." 2 do despacho de 6 de Janeiro de 1970, 
mantendo-se em vigor todas as restantes disposições do 
referido despacho. 

3. O presente despacho entra em vigor a partir de 1 
de Janeiro de 1992. 

Secretaria de Estado das Pescas, em Maputo, 27 de 
Dezembro de 1991. - O Secretário de Estado das Pescas, 
Moisés Rafael Massinga. 
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