




PROCURAÇÃO FORENSE 

 

Roland Hohberg, , de nacionalidade moçambicana, residente no Distrito de Boane, Massaca2, 

Q.4, Província de Maputo, portador do Bilhete de Identidade numero 110102500437F, vem com 

o presente instrumento legal constituir o Dr. Benjamim Matateu, Ricardo Moresse e Ângela 

Maria Ribeiro Simone, Com domicilio Profissional na Rua Manjor Couto Número 57 Segundo 

Andar Único, na Cidade de Maputo, contactável pelos números 823969610 / 843969610, 

847131220 e 846938780, permitidos que lhe represente através deste instrumento, e lhe atribui 

todos os poderes forenses em direito permitidos, incluindo o de substabelecer, para representá-lo 

em todos os assuntos de direito, perante quaisquer referente ao seu Processo no Tribunal onde 

esta a decorrer, ai tratar de todos os assuntos que lhe diga respeito, defendendo-o nos processos 

em que for autor ou réu, requerente ou requerida, exequente ou executada, ou de qualquer modo 

parte interessada, alegar, requerer, praticar tudo o que for próprio e conveniente, propor seguir 

quaisquer acções, seus incidentes e recursos, conceder quitações e, em geral, usar dos mais 

amplos poderes na pratica de tudo o mais que venha a ser preciso, próprio e conveniente para o 

completo desempenho deste mandato. Mais confere os poderes especiais para, em nome e em 

representação do mandante, desistir, confessar, transigir ou transaccionar no sentido que achar 

mais conveniente aos interesses deste. 

 

Boane, 21 de Setembro de 2017 

 

Roland Hohberg 

 

 

 

	



EXMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA 
BEIRA 
 
ATT: EMG.DAVIZ SIMANGO 
 
A BIMAA CONSULTORIA, LDA foi constituída para interpelar extra judicialmente junto da 
V.Excia para a resolução de diferendo que diz respeito ao seu vinculo que mantem com o 
Conselho Municipal da Cidade da Beira. 
Entre o Conselho Municipal como instituição e o senhor Roland Hohberg como contratado 
vigorou um contrato de trabalho desde o mês de Fevereiro de 2016. 

 •  Este, vosso contratado e nosso Cliente exibiu um despacho do senhor 
Presidente do Conselho Municipal enviado a este no dia 9 de Agosto de 2018 recebido 
via correio eletrónico, a dar instruções para que tratasse da cessação de funções de 
Assessor para área de Educação e Cultura. 

 
 •  Neste caso, no nosso entender, cabia aos Recursos Humanos verificar 
todos elementos técnicos como o caso de aviso prévio assim como o pagamento dos 
salários em atraso. 

 
 • O que neste momento aconteceu é que o mesmo foi suspenso os seus 
salários sem se observar o plasmado na Lei de Trabalho, como o caso de pré-aviso. 

 
 •  Foi preciso um grande esforço para ter a carta vindo dos Recursos 
Humanos que é simples despacho; carecendo desta forma a sustentação dos factos que o 
presidente orientou aos Recursos Humanos. 

 
 • Como é do vosso domínio, ninguém pode manter um vínculo quando o 
contratante entender que as tarefas que atribuíam ao contratado já chegaram ao seu fim. 

 
 • A esta posição, cabe a esta entidade salvaguardar os direitos respeitando a 
este colaborador especificamente o pagamento dos salários em atraso ou o seu aviso 
prévio. 

 
 • Sendo assim, pedimos encarecidamente, que nos envie o documento que 
rescinde o contrato firmado e não o despacho exarado pelo presidente.  

 
 • Desta forma, respeitar-se-á a Lei do Trabalho que todos nos observamos 
para o cabal comprimento da justiça laboral. 

 
 • Como não bastasse é do vosso domínio que o contratado prestou serviços 
ao Conselho Municipal durante 6 meses antes da sua contratação formal e que a 
instituição deve o valor correspondente a este período. (Setembro de 2015 – Fevereiro de 
2016). 

 



 • Apesar de várias reclamações, o contratado não recebeu o reembolso da 
viagem à Beira que visava a realização de formação e gravações com artistas locais (ida à 
Beira dia 13.8.2016, regresso à Maputo dia 21.8.2016). 

 
Maputo, ao 21 de Agosto de 2018 

O mandatário 
(Ilegível) 
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AO   

CONSELHO MUNICIPAL DA BEIRA 

ATT: ENG DAVIZ SIMANGO 

Presidente do Município da Beira 

Beira, 26 de Julho de 2020 

Exmo Senhor 

Em cumprimento do mandato que nos foi 

conferido pelo Sr. ROLAND HOHBERG, 

doravante Sr. Roland, conforme atesta a 

Procuração que juntamos como ANEXO I, 

vimos por este meio deduzir contra V. 

Excia, a presente  

INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL  

Para exigir o pagamento de 500.000,00MT 

referente a 27 salários mensais que este 

não recebeu, acrescido de 50.000,00MT 

(reembolso do bilhete MPM/BEW/MPM de 

Agosto de 2016, 13° salários 2018 e 2019) 

fundado nos factos abaixo mencionados: 

i. A 10 de Fevereiro de 2016, V. Excia na qualidade do Presidente do Município 

da Beira e em representação deste, celebrou com o Sr. Roland Hohberg, um 

contrato que designou de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. De acordo com a 

Cláusula primeira do referido contrato, este tinha  a duração de 1 ano sendo 

renovável tacitamente até que fosse cessado pelas partes. 

 

ii. No mesmo dia 10 de Fevereiro de 2016, e na sequência do contrato 

celebrado, V. Excia emitiu um Despacho sem Ref, que juntámos como 
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ANEXO II, que  nomeava o Sr. Roland Assessor para a área de Educação e 

Cultura.  

 

iii. Ao abrigo do contrato celebrado, recaia ao Sr. Roland em estrita colaboração 

com V. Excia, i) instalar três estúdios de gravação nos Municípios da Beira, 

Quelimane e Nampula, ii) realizar gravações com artistas locais nos 

respectivos Municípios e misturar as gravações no estúdio do contratado na 

Massaca/Boane, iii) preparar material didáctico e workshops para a 

formação de jovens na edição de som e imagem, iiii) promover talentos 

infanto-juvenis nos três Municípios. 

 

iv. Para a concretização desse desiderato, o Município prontificou-se a prestar 

todo o apoio necessário, recaindo ao Sr. Roland apenas o dever de aplicar os 

seus conhecimentos técnicos para o efeito.  

 

v. Na sequência do contrato assinado, e com vista a demonstrar a sua boa-fé, o 

Sr. Roland produziu no seu estúdio e as suas expensas, material de 

publicidade anunciando a i) instalação de 3 estúdios nos citados Municípios, 

ii) realização do Festival Moya e iii) Workshops de formação audiovisual, 

conforme atestam os documentos que se juntam como ANEXO III.  

 

vi. Sucede que no início da execução do contrato, V. Excia pagou regularmente 

as remunerações devidas ao Sr. Roland; porém, a dado momento, isto é, a  

partir de Abril de 2018 deixou, sem causa justificativa, de pagá-las.  

 

vii. Mais grave ainda V. Excia nunca comunicou formalmente ao Sr. Roland do 

término do acordo celebrado, uma vez que ao abrigo da citada cláusula 

primeira, o contrato assinado, renova-se tacitamente por período de 1 

ano, enquanto não for denunciado por qualquer uma das partes. 

 

viii. Ora, o contrato celebrado não foi denunciado por nenhuma das partes, tanto 

pelas formas previstas no artigo 137 do EGFAE, como por qualquer outra 

forma, o que significa que ainda está em vigor, pois, nos termos do disposto 

no artigo 406 do Código Civil, os contratos devem ser pontualmente 

cumpridos, e só se modificam ou extinguem nos termos acordados pelas 

partes ou previstas na lei.  
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ix. Tal significa que se o contrato assinado por V. Excia com o Sr. Roland não 

terminou tanto por acordo das partes, como pelas formas acordadas ou 

indicadas na lei, colocando V. Excia em incumprimento do acordado.  

 

x. O envio da presente missiva para V. Excia, representa para nós um 

tremendo esforço da nossa parte de evitar o recurso ao Tribunal, por 

julgarmos ser possível uma solução amigável. 

 

xi. Esperamos francamente que após a recepção desta missiva, esta mereça 

uma atenção especial por parte de V.Excia, e nos contactem pelos números 

de telefone indicados na nota de rodapé ou pelo email elvinodias@gmail.com 

 

Atenciosamente 

Elvino Dias 

_________________________ 

Advogado – CP 1599	

	


