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Publicidade

Em Moatize

Comunidades reassentadas paralisam 
actividades da Vale Moçambique

Os manifestantes impediram a saída de Comboio para a Beira

FIR está no terreno a reprimir os manifestantes com o uso de força excessiva

Tete (Canalmoz) - Mais de 700 
famílias reassentadas pela Vale Mo-
çambique no Bairro de Cateme, 
Distrito de Moatize, estão a ma-
nifestar-se, desde a madrugada de 
ontem, 10 de Janeiro de 2011 con-
tra as que consideram ser precárias 
condições de vida a que estão sujei-
tas desde finais de 2009. Protestam 
contra as dificuldades de acesso à 

água, terra e energia. Querem ter-
ras próprias para a agricultura pois 
deixaram de dispor delas. Acusam 
a Vale de incumprimento de pro-
messas de indemnização. Dizem 
que há infiltração de água das chu-
vas nas casas construídas pela Vale 
quando tiveram de deixaram as suas 
zonas de origem para dar lugar à 
exploração de carvão. Estes cons-

tituem alguns pontos do pacote de 
reivindicações dos manifestantes.

“Conforme as promessas da em-
presa Vale, muitos dos pontos a 
empresa não cumpriu desde 2009, 
altura em que fomos reassentados”, 
disse um popular reassentado fa-
lando a partir da Vila Sede de Mo-
atize, citado num despacho de im-
prensa enviado à nossa Redacção.
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A nossa Reportagem em Tete es-
teve no terreno onde ocorrem as 
manifestações e confirmou a ocor-
rência da rebelião da população. 
“A posição da empresa (Vale) tem 
sido sempre de manipular os fac-
tos, quando reclamamos, sempre 
nos ignoram, como se de animais 
nos tratássemos, e estão aqui a ti-
rar o carvão, nossas riquezas, não 
ganhamos nada com a exploração 
do carvão, aqui em Moatize, isto é 
injustiça”, disse Jorge Manuel, de 
54 anos de idade, um dos revolto-
sos em Cateme, manifestando o es-
pírito do grupo dos manifestantes.

De acordo com fontes contac-
tadas telefonicamente pela Justiça 
Ambiental a partir de Cateme na 
tarde de ontem, terça-feira, as ma-
nifestações das comunidades reas-
sentadas de Cateme expressam o 
contínuo ambiente de tensão social 
e descontentamento generalizado 
da população, que se vive naquele 
Bairro nos últimos seis meses, e a in-
capacidade do Governo em resolver 
as suas preocupações, refere aquela 

Maputo (Canalmoz) - O Governo 
marcou para dia 18 de Abril próxi-
mo, a realização das eleições “inter-
calares” para a eleição do presidente 
do Conselho Municipal de Inham-
bane, derivadas da morte do anterior 
edil, Lourenço da Silva Macul, no 

ONG no comunicado que citamos.
Na primeira quinzena de Dezem-

bro de 2011, a população agora 
revoltada enviou um documento-
-queixa ao Governo do Distrito de 
Moatize, ao Comité Distrital do par-
tido Frelimo e à Vale Moçambique, 
solicitando a rápida intervenção das 
autoridades competentes na solu-
ção dos problemas enfrentados pe-
las comunidades reassentadas. “Em 
Dezembro enviámos uma carta às 
autoridades de Moatize avisando 
que a população iria se manifestar 
caso medidas urgentes não fossem 
tomadas até ao dia 10 de Janei-
ro corrente”, disse um reassentado 
num contacto telefónico. No docu-
mento de Dezembro, a população 
de Cateme prometia incendiar o 
comboio de carga e transporte de 
carvão da Vale caso o Governo não 
agisse para parar com as irregulari-
dades da empresa. A verdade é que 
esta manhã (NR: ontem) o comboio 
teve que recuar e já não fez o tra-
jecto que devia ter feito devido às 
manifestações junto da linha-férrea.

dia 13 de Dezembro passado. Ma-
cul era edil da cidade desde 2003.

A decisão saiu da primeira 
sessão extraordinário do Con-
selho de Ministros deste 2012.

Aliás, a marcação da data das 
“intercalares” no município de 

Logo no início das manifestações, 
como tem sido recorrente, as au-
toridades governamentais, não tar-
daram, mandaram a FIR (Força de 
Intervenção Rápida), para reprimir a 
população, torturando-a, com recur-
so a chamboco, armas de fogo, desig-
nadamente as AK47, num acto claro 
de violação dos direitos humanos. 

A FIR é uma unidade da Polícia da 
República de Moçambique conheci-
da no País por reprimir violentamen-
te e usar força excessiva contra civis 
desprotegidos. Até ao momento, as 
autoridades governamentais ainda 
não se pronunciaram oficialmente. 

Ainda segundo o mesmo comuni-
cado, “o Administrador de Moatize e 
uma Brigada da Polícia chefiada pelo 
Comandante distrital destacada para 
Cateme encontravam-se no local”. 

A Vale sempre recorre à PRM e FIR 
para reprimir greves dos trabalhado-
res e manifestações populares que 
reclamam por melhores condições 
de trabalho e de habitação no reas-
sentamento e cumprimento de pro-
messas feitas pela Vale. (José Pantie)

Inhambane foi a única agen-
da do encontro do Governo.

Segundo a lei, cabe ao Conse-
lho de Ministros marcar a data da 
realização das eleições “interca-
lares” em caso da morte, impe-
dimento permanente ou renún-

Publicidade

Eleições “intercalares” em Inhambane 
marcadas para dia 18 de Abril
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cia do presidente do município, 
desde que falte mais de 12 meses 
para o fim do mandato. tal como 
aconteceu com Lourenço Macul.

Durante a mesma sessão, o Con-
selho de Ministros fixou ainda o 
período entre os dias 18 de Fever-
reio a 08 de Março para a reali-
zação do processo da actualiza-
ção do recenseamento eleitoral. 

Quanto ao calendário de outras 
actividades inerentes ao processo 
eleitoral, como a campanha elei-
toral e educação cívica, segundo o 
porta-voz do Conselho de Ministros, 
Alberto Nkutumula, vai ser indica-

Maputo (Canalmoz) - Está insta-
lada mais uma polémica em torno 
da Vila Olímpica, no Zimpeto, em 
Maputo. Os contratos para alie-
nação das casas aos jovens sorte-
ados pelo Fundo de Fomento da 
Habitação começaram a ser ru-
bricados na última segunda-feira 
e está-se agora a ver que as casas 
estão sem mobílias, contrariamen-
te ao que tinha sido anunciado. 

Para os Jogos Africanos, to-
dos os apartamentos foram de-
vidamente mobilados, mas ago-
ra os apartamentos que estão a 
ser alienados não têm mobílias. 

Contra o que previam os 
novos proprietários, ago-

do pela Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE), tal como manda a lei.

No tocante ao custo do processo, 
Nkutumula explicou que o mesmo 
será determinado depois da elabo-
ração do calendário de todas activi-
dades ligadas ao processo eleitoral.

Mais uma vez, o país vai acolher 
eleições “intercalares”. No dia 07 
de Dezembro último os munícipes 
de Quelimane, Pemba e Cuam-
ba foram às urnas para escolher os 
presidentes daqueles municípios 
como resultado da renúncia dos 
antigos edis. Nestas cidades, a Fre-
limo perdeu um município, o de 

ra terão de mobilar as casas.
O Canal de Moçambique sabe que 

depois dos jogos africanos, parte da 
mobília das casas “desapareceu”.

Contactámos o director-geral da 
Comissão Organizadora dos Jogos 
Africanos (COJA), José Solomone 
Cossa, para lhe dar oportunidade 
de explicar a situação. Cossa disse 
que já tinha feito a entrega “de tudo 
ao Ministério das Obras Públicas e 
Habitação (MOPH) pelo que qual-
quer esclarecimento em torno do 
caso tem que ser com o Ministério 
das Obras Públicas e Habitação”.  

O director para a área de Planifica-
ção do Fundo de Fomento de Habita-
ção (FHH), Borges da Silva, disse ao 

Quelimane, para o jovem acadé-
mico Manuel de Araújo, que con-
correu pelo MDM. Nos outros dois 
municípios venceram os candidatos 
da Frelimo. Em Cuamba o MDM 
protestou alegando que a CNE/
STAE permitiram “fraude” através 
de cadernos eleitorais tendo emiti-
do antes um comunicado a explicar 
como é que a manobra iria ser feita. 

Depois do escrutínio voltou a 
mencionar o método usado, de-
monstrando com números a sua 
reclamação. Não há sinais de 
que isso tenha proporcionado re-
sultados. (Raimundo Moiane)

Canal de Moçambique que as mobí-
lias foram canalizadas ao Ministério 
das Finanças, mais concretamente 
para o Património do Estado. “É lá 
onde as diferentes instituições do 
Estado vão requisitar o mobiliário”. 

Borges da Silva disse ainda que 
o Fundo de Fomento de Habitação 
requisitou algum mobiliário para as 
casas da Vila Olímpica, mas, sem su-
cesso, alegadamente porque “muitas 
instituições já haviam requisitado”. 

O mobiliário não é de es-
critório. Todo o mobiliá-
rio é próprio de residências.

Questiona-se agora qual o des-
tino objectivo do mobiliário. Per-
gunta-se para que quererão os 

Publicidade

Zimpeto

Mobiliário das casas da Vila Olímpica 
desapareceu

Novos proprietários surpreendidos por situação não corresponder ao que estava previsto
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Petróleo

Brent a 112,96 dólares

Publicidade

ministérios camas, por exemplo.
Aguarda-se agora por um es-

Maputo (Canalmoz) - A Polí-
cia da República de Moçambi-
que, PRM, em Inhambane, no sul 
do Pais, apreendeu esta semana, 
4,350 kg de cannabis cativa, vul-
go suruma, e 4,75 gramas de Ha-
xixe, na posse de dois cidadãos 
nacionais, na cidade de Inham-
bane, província do mesmo nome.

Segundo a substituta do porta-voz 
do Comando Provincial da PRM 
em Inhambane, Edna Macucua, os 
cidadãos detidos, com identidades 
não reveladas, neste caso, um ca-
sal, foram surpreendidos pela PRM, 
em plena via pública, na posse das 
respectivas drogas, em quantida-

Pretória (Canalmoz) –  O barril 
de Brent para entrega em Feverei-
ro abriu ontem em alta na plata-

clarecimento detalhado do Mi-
nistério das Finanças que até ao 

de que variavam em 4,350 Kg de 
Suruma e 4,75 gramas de haxixe.

Os dois cidadão foram já en-
caminhados às celas da pri-
meira esquadra do coman-
do provincial de Inhambane, 
submetidos a investigações, com 
vista a se apurar a verdadeira 
origem das respectivas drogas.

Entretanto, ainda na mesma cida-
de, a policia da República de Mo-
çambique, PRM, em Inhambane, 
deteve uma cidadã, de nacionali-
dade moçambicana, por se ter sus-
peitado ser a proprietária de uma 
machamba com um numero ainda 
não revelado de plantas de suruma.

forma Intercontinental Exchange Fu-
tures (ICE) de Londres.

O combustível cotava-se nos 

fecho desta edição não nos foi 
possível obter. (Matias Guente)

O campo de cultivo de surruma, 
segundo a Polícia, tem uma área 
correspondente a 90x50 metros. 

A machamba foi encontra-
da no distrito de Inharrime, 
na província de Inhambane.  

A porta-voz da PRM, em Inham-
bane, avança ainda não se ter 
identificado o respectivo proprietá-
rio do campo, suspeitando-se ape-
nas que se trata da cidadã detida.

“Os três cidadão encontra-
dos na posse ilegal de estupefa-
cientes naquela região, poderão 
responder em tribunal por cri-
me de consumo e tráfico de dro-
ga”, concluiu. (Cláudio Saute)

112,96 dólares, mais 0,51 dólares 
que no fecho da sessão anterior. 
(Redacção)

PRM apreende mais de 350 kg de suruma 
em Inhambane 

“Na mesma acção foi identificada uma machamba de cultivo de suruma com uma dimensão 
de 90×50 metros”, disse a substituta do porta-voz do Pomando Provincial da PRM em 

Inhambane, Edna Macucua 
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Maputo (Canalmoz)  - A Polí-
cia da República de Moçambique 
(PRM) através do comando-geral, 
no seu habitual briefing semanal, 
revelou que só na primeira sema-
na de 2012, a corporação dete-
ve um total de 986 violadores de 
fronteira, sendo o grosso destes 
moçambicanos que tentavam en-
trar na República da África do Sul, 
sem os respectivos documentos.

O comunicado de imprensa indi-
ca que deste número acima citado, 
vem das 143 ocorrências policiais 
registadas ao nível do País, ambas 
de natureza criminal, contra 185 
do mesmo período do ano passado.

Neste caso, dos 986 violadores 

Maputo (Canalmoz) - Não obstan-
te o governo da Província de Mapu-
to ter definido a agricultura como 
uma das prioridades para comba-
ter o défice alimentar na província, 
muitos agricultores do Distrito de 
Boane reclamam a falta de apoio 
do governo provincial. Alguns agri-
cultores queixaram-se à reportagem 
do Canalmoz que suas actividades 
decorrem com deficiências por falta 
de meios e apoio do governo local. 

Os agricultores queixam-se ain-
da da falta de diálogo com o pró-
prio governo local, ou seja, com a 
directora provincial da agricultura.

Contam os agricultores, que 

de fronteiras detidos pela PRM, no 
País, 620 são de nacionalidade mo-
çambicana. Atravessaram a fron-
teira entre Moçambique, África do 
Sul e Malawi. 183 são estrangeiros 
de nacionalidade Malawianos, 142 
Zimbabweanos, 38 tanzanianos, 
3 zambianos e 38 tanzanianos. 

Ainda em resultado da mesma 
operação, em várias fronteiras foram 
também detidos, um total de 65 so-
malis, 24 etíopes, 4 congoleses e 2 
gambianos, capturados em circuns-
tâncias ilegais. Na mesma acção, se-
gundo a PRM foram repatriados para 
as suas zonas de origem, cerca de 
150 cidadãos moçambicanos, dos 
quais 134 homens e 16 mulheres.

dos principais problemas com os 
quais se deparam, está a insufici-
ência de regadios, existência de 
terras salinas, e falta de material 
para limpeza de valas de água. 
As fontes lamentam esta situação 
uma vez que é desta actividade 
(agricultura) que depende maior 
parte da população da província. 

Mas os agricultores acredi-
tam que é possível resolver estes 
problemas, mas para tal preci-
sam de apoio do governo local. 

Madalena Moiane, uma das agri-
cultoras daquele distrito considera 
que agricultura em Boane tende a 
desaparecer por falta de atenção 

Acidentes 

Ainda no mesmo período, a 
PRM, diz terem sido registados 
65 acidentes de viação, contra 76 
do igual período do ano de 2010.

Deste número de acidentes regis-
tados em diversas vias públicas do 
Pais, resultaram 38 óbitos contra 
31 do igual período do ano pas-
sado. Também se registou  um to-
tal de 64 feridos graves, contra 41 
do ano passado na mesma época.

A PRM avança que dos mas 
de 143 caso criminais regista-
dos no Pais, 115 foram esclare-
cidos na totalidade e o que cor-
responde a 80%. (Cláudio Saute)

do governo. Para ela esta activi-
dade sustenta a maioria da popu-
lação do distrito de Boane e as fa-
mílias estão a perder o interesse 
dadas as dificuldades existentes. 

Outro agricultor, Zeferino An-
drade, disse a nossa reportagem 
que quando pedem apoio na Di-
recção Provincial de Agricultura, 
apenas recebem promessas que 
nunca chegam a ser cumpridas. 

Directora provincial de 
agricultura indisponível

Confrontado com as queixas dos 
agricultores o Canalmoz tentou, 

No distrito de Boane, na província de Maputo

Agricultores reclamam falta de apoio das 
autoridades locais  

Só na primeira semana de 2012

PRM deteve cerca de mil violadores de fronteira   
“Deste universo, o grosso são moçambicanos que tentavam, sem sucesso, entrar na vizinha 

república sul-africana, sem os respectivos documentos”– revela o comando-geral da PRM, em 
comunicado de imprensa 
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Capitais Provinciais

Maputo

Xai-Xai

Beira

Quelimane

Nampula

Lichinga

Inhambane

Chimoio

Tete

Pemba

Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado

Previsão do Tempo até Sábado

max: 31º min: 22º

max: 30º min: 22º

max: 33º min: 25º

max: 31º min: 24º

max: 31º min: 19º

max: 30º min: 23º

max: 37º min: 25º

max: 31º min: 23º

max: 30º min: 27º

max: 22º min: 19º

max: 31º min: 22º

max: 30º min: 22º

max: 33º min: 26º

max: 31º min: 25º

max: 31º min: 19º

max: 32º min: 23º

max: 36º min: 24º

max: 31º min: 23º

max: 30º min: 27º

max: 22º min: 18º

max: 33º min: 26º

max: 31º min: 20º

max: 31º min: 22º

max: 32º min: 22º

max: 31º min: 20º

max: 32º min: 23º

max: 37º min: 25º

max: 29º min: 23º

max: 29º min: 27º

max: 22º min: 18º

max: 30º min: 24º

max: 29º min: 25º

max: 30º min: 26º

max: 32º min: 27º

max: 31º min: 20º

max: 33º min: 24º

max: 37º min: 24º

max: 31º min: 22º

max: 30º min: 27º

max: 23º min: 18º

Quarta-Feira

Pretória (Canalmoz) – O período 
de vida das reservas de petróleo 
de Angola, anteriormente estimado 
em 20 anos, foi aumentado para 
50 anos com o início da explora-
ção da camada de pré-sal, de acor-
do com uma previsão da BP citada 
pelo semanário angolano Expansão.

Em Dezembro de 2011, a Sonan-
gol, na qualidade de concessionária 
nacional, assinou contratos com em-
presas petrolíferas para a exploração 
da camada de pré-sal em 11 blocos 
e, embora esteja por se constatar 
a existência de petróleo na maior 
parte dos blocos, há já resultados 
satisfatórios na bacia do Cuanza.

A BP está optimista com as pers-
pectivas que se avizinham para 
o sector da exploração petrolífe-
ra em Angola, tendo o presiden-
te executivo da BP, Bob Dudley, 

afirmado estar convicto de que “o 
pré-sal nas bacias de Benguela e 
do Cuanza tem potencial para au-

mentar para meio século a vida da 
indústria petrolífera em Angola”.

A BP ganhou quatro contratos 

Angola 

Reservas petrolíferas aumentam para 50 
anos 

sem sucesso, várias vezes, entrar 
em contacto com a Direcção Pro-
vincial de Agricultura. Soubemos de 

fontes próximas da Direcção Pro-
vincial de Agricultura que os pro-
blemas arrolados pelos agricultores 

já são do domínio da governadora, 
mas que esta pouco tem feito para 
aliviar a situação. (António Frades)
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Maputo (Canalmoz) – O Canal 
de Moçambique em parceria com 
a Pandorabox oferece aos seus lei-
tores e público em geral os mais 
recentes diplomas legais que entra-
ram em vigor no País. Confira aqui:

Decreto nº 63/2011 de 7 de De-
zembro de 2011

 --> Aprova o Regulamento de 
Contratação de Cidadãos de Na-
cionalidade Estrangeira no Sector 
de Petróleos e Minas

Decreto nº 53/2011 de 25 de 
Outubro de 2011

--> Aprova o modelo da Licença 
Especial para o Exercício de Activi-
dades nas Áreas de Conservação

Resolução nº 60/2011 de 11 de 
Novembro de 2011

 --> Ratifica o Acordo de Crédito 
celebrado entre o Governo da Re-
pública de Moçambique e o Fundo 
Africano para o Desenvolvimento 
(FAD), assinado no dia 31 de Outu-
bro de 2011, em Maputo, no mon-
tante de UA 60000000,00 (sessenta 
milhões de UA) equivalente a USD 
90000000,00 (Noventa milhões de 
Dólares Norte Americanos) desti-
nado ao financiamento do Progra-
ma de Crescimento e Eficiência do 
Sector Público (GPSE)

Resolução nº 61/2011 de 11 de 
Novembro de 2011

--> Ratifica o Acordo de Crédi-
to celebrado entre o Governo da 
República de Moçambique e a 

para exploração de blocos no pré-
-sal, dois dos quais como operadora 
onde detém participações de 50%.

Em 2010, Angola produziu uma 

Associação Internacional para o 
Desenvolvimento (AID), assinado 
no dia 12 de Setembro de 2011, 
em Maputo, no montante de SDR 
23400000,00 (vinte e três milhões 
e quatrocentos mil SDR) equivalen-
te a USD 37000000,00 (trinta e sete 
milhões de Dólares Norte America-
nos) destinado ao financiamento 
do Projecto de Formação Técnica e 
Educação Vocacional

Resolução nº 46/2011 de 25 de 
Outubro de 2011

--> Ratifica o Acordo de Crédito 
celebrado entre o Governo da Re-
pública de Moçambique e o Fundo 
da OPEC para o Desenvolvimento 
Internacional, assinado no dia 25 
de Setembro de 2011, em Washing-
ton D.C., no montante de USD 13 
530 000,00, destinado ao financia-
mento do Projecto para a Promo-
ção da Pesca Artesanal

Resolução nº 47/2011 de 25 de 
Outubro de 2011

--> Ratifica o Acordo de Crédito 
celebrado entre o Governo da Re-
pública de Moçambique e a Asso-
ciação Internacional para o Desen-
volvimento, assinado no dia 23 de 
Setembro de 2011, em Washington 
D.C., no montante de SDR 44 900 
000,00 equivalente a USD 70 000 
000,00 destinado ao financiamen-
to do Projecto de Desenvolvimento 
Sustentável

Resolução nº 48/2011 de 25 de 
Outubro de 2011

 --> Ratifica o Acordo de Crédito 

média de 1,9 milhões de barris de 
petróleo por dia mas problemas 
registados em vários blocos em 
2011 fizeram com que a produ-

celebrado entre o Governo da Re-
pública de Moçambique e o Banco 
Europeu de Investimento, assinado 
no dia 10 de Janeiro de 2011, no 
montante de Euros 33.8 milhões, 
destinado ao financiamento do 
Projecto de Acesso ao Desenvolvi-
mento de Energia para as cidades 
de Maputo, Matola e Pemba

Decreto nº 62/2011 de 21 de No-
vembro de 2011

--> Autoriza o Ministro das Finan-
ças a contrair um empréstimo in-
terno, amortizável, denominado « 
Obrigações do Tesouro-2011 », até 
à importância total de 2618617,00 
Meticais

Diploma Ministerial nº 278/2011 
de 7 de Dezembro de 2011

--> Aprova o Estatuto-Tipo das 
Delegações Provinciais do IIP 

Despacho Presidencial nº 
44/2011 de 8 de Novembro de 
2011

--> Nomeia Alberto Paulo para o 
cargo de Procurador-Geral Adjunto 

Despacho Presidencial nº 
45/2011 de 8 de Novembro de 
2011

--> Nomeia Beatriz da Consola-
ção Mateus Buchili para o cargo de 
Procuradora-Geral Adjunta

Despacho Presidencial nº 
46/2011 de 8 de Novembro de 

ção no ano passado tivesse fica-
do numa média de 1,65 milhões a 
1,7 milhões de barris de petróleo 
por dia. (Redacção / macauhub)
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Tipo de Assinante

(a) Pessoa Singular

(b) Empresas e Associações de Direito Moçambicano

(c) Orgãos e Instituições do Estado

(d) Embaixadas e Consolados em Moçambique e Organismos Internacionais

(e) Embaixadas e representações Oficiais de Moçambique no exterior

(f) ONG’s Nacionais

(g) ONG’s Internacionais

(USD) Contratos Mensais (i)

  20 

  40

  50

  60

  60

  30

  50

(USD) Contratos Anuais 
(12 Meses) (ii)

15 usd x 12 meses = 180 usd

30 x 12 = 360

40 x 12 = 480

50 x 12 = 600

50 x 12 = 600

20 x 12 = 240

40 x 12 = 480

Notas
- Os valores expressos poderão ser pagos em meticais ao cambio do dia do mercado secundário
- Nas facturas e recibos inerentes deve-se mencionar a letra que corresponde ao tipo de assinatura
- (i) Pronto pagamento ou debito directo em conta bancária
- (ii) Pronto pagamento ou debito directo em conta bancária

Precário de Assinaturas | Distribuição diária por e-mail | 20 edições mensais

Os artigos de opiniao inseridos nesta edição 
são da inteira responsabilidade dos respecti-
vos autores e não reflectem necessariamente 

o ponto de vista da direção do jornal.

2011
 --> Nomeia Ana Maria Gemo Bié 

para o cargo de Procuradora-Geral 
Adjunta

Diploma Ministerial nº 250/2011 
de 4 de Novembro de 2011

 --> Aprova a metodologia para a 
elaboração dos quadros de pessoal 
das Autarquias locais

Despacho de 27 de Setembro de 
2011

 --> Homologa os resultados das 
eleições nas quais foram eleitos os 
juízes Desembargadores

Deliberação nº 12/CNE/2011 de 

9 de Novembro de 2011
 --> Atinente à aprovação dos 

Modelos de Materiais de Votação 

Deliberação nº 13/CNE/2011 de 
11 de Novembro de 2011

 --> Atinente aos locais de funcio-
namento das Assembleias de Voto 
das Eleições Autárquicas Intercala-
res de 7 de Dezembro de 2011, nos 
Municípios de Cuamba, Pemba e 
Quelimane

Deliberação nº 14/CNE/2011 de 
16 de Novembro de 2011

 --> Adenda à Deliberação n.º 13/
CNE/2011, de 11 de Novembro, 
que aprova os locais de funciona-
mento da Assembleia de Voto das 

Eleições Autárquicas Intercalares 
de 7 de Dezembro de 2011, nos 
Municípios de Cuamba, Pemba e 
Quelimane

Deliberação nº 15/CNE/2011 de 
16 de Novembro de 2011

 --> Atinente a aprovação dos mo-
delos de credenciais para a fiscali-
zação e acompanhamento das Elei-
ções Autárquicas Intercalares-2011. 

(Redacção / Pandorabox)
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