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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

 “Ministério Público actuante no combate aos crimes economico-financeiros, corrupção e 

ambientais” 
 

 

Comunicado de  Imprensa nº 04/PGR/GCI/012.3/2019 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO REALIZA O SEU CONSELHO 

COORDENADOR 

 

Sob o lema: ‟ Pelo Controlo da Legalidade, Integridade, Promoção e 

Protecção dos Direitos Humanos”, o Ministério Público (MP) realiza, de 28 

a 30 de Maio de 2019, com início as 09:00 horas, nas instalações do Edifício-

sede da PGR, a XII Sessão Ordinária do Conselho Coordenador, com a 

seguinte agenda: 

1. Balanço das actividades desenvolvidas pelo Ministério Público e pelos 

órgãos subordinados no ano de 2018; 

 

2. Apreciação e análise de questões administrativas e orçamentais; 

 

3. Apreciação e discussão de matérias específicas.  
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O Conselho Coordenador, nos termos da lei, é o órgão colectivo do Ministério 

Público que tem por função analisar e deliberar sobre questões fundamentais 

da organização e do funcionamento dos órgãos do Ministério Público.  

Este órgão analisará questões candentes relacionadas com as actividades fins 

do Ministério Público, designadamente, proposta de funcionamento das 

triagens nas esquadras e comandos distritais da PRM pelo MP, o controlo 

efectivo dos prazos de prisão preventiva e instrução preparatória pelo MP e o 

SERNIC e a fiscalização do estabelecimento penitenciário na execução da 

pena em regime fechado. 

Importa referir, ainda, que, durante a sessão irão tomar posse, no dia 28 de 

Maio de 2019, pelas 09:50h, a Digna Procuradora-Chefe da Cidade de 

Maputo, Tássia Mariza Pedro Martins Simões (Procuradora da República 

Principal) e o Director do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção 

de Inhambane, Sinai Julião Lonzo (Procurador da República de 1ª), em 

virtude da exoneração da Dra. Amélia Ernesto Machava Munguambe e da 

Dra. Tássia Mariza Pedro Martins Simões, respectivamente. 

 

Ainda neste contexto, a Dra. Amélia Ernesto Machava Munguambe foi 

promovida para categoria de Sub-Procuradora-Geral, a luz do concurso de 

promoção que ocorreu no I Trimestre do ano em curso e, irá integrar a equipe 

multisectorial constituída com o objectivo de identificar, localizar e apreender 

os bens ou produtos relacionados com actividade criminosa. 

 

Maputo, 27 de Maio de 2019 
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