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A conquista da Independência Nacional veio proporcionar
a todos os moçambicanos o direito à educação e à formação
profissional.
A materialização deste direito levou o Estado a afectar
recursos avultados ao desenvolvimento da educação na
República Popular de Moçambique, permitindo que milhões de moçambicanos, crianças, jovens e adultos pudessem frequentar os mais variados tipos de escolas e cursos.
Porém, pelas razões apontadas nas Resoluções Sobre a
Educação da 10.' Sessão do Comité Central e da 11.a Sessão da Assembleia Popular, os recursos humanos, materiais
e financeiros de que o país dispõe não permitem ainda
que todos os moçambicanos possam frequentar as escolas
e os cursos de educação de adultos e de formação profissional.
Uma das formas de permitir uma mais rápida generalização da educação a toda a população e o seu crescimento qualitativo, consiste em fazer participar aqueles que
frequentem alguns dos níveis e subsistemas do Sistema
Nacional de Educação na cobertura parcial dos encargos
do Estado para este sector, sem prejuízo da gratuidade do
ensino primário, estabelecida na Lei n.° 4/83, de 23 de
Março, que cria o Sistema Nacional de Educação.
Aqueles que beneficiam do acesso aos níveis secundário,
médio e superior não poderão beneficiar igualmente de
total gratuidade Também os alunos e educandos que se
encontram em regime de internato deverão contribuir para
as despesas respectivas.
Considerando o papel fundamental que o Subsistema de
Formação de Professores desempenha no processo de implementação do Sistema Nacional de Educação e como
forma de estimular a formação de professores, os alunos
deste subsistema ficarão isentos do pagamento de propinas
e taxas de internamento.
Em qualquer caso as contribuições a estabelecer não
poderão cobrir mais do que uma pequena percentagem
dos encargos estatais, pois de outro modo criar-se-ia um
mecanismo de selecção com base na capacidade económica
contrária ao carácter popular e democrático do nosso
Estado.

Estão neste momento em vigor disposições diversas relativas ao pagamento de propinas de matrícula (de inscrição
e de frequência), de propinas de exame, de mensalidades
e outras, cuja aplicação não é uniforme nem racional.
Torna-se necessário uniformizar e racionalizar, numa única
disposição, os quantitativos e mecanismos de pagamento,
bem como a metodologia de aplicação e controlo da cobrança a serem adoptados
Assim, nos termos do artigo 4 do Decreto Presidencial
n.° 71/83, de 29 de Dezembro, e do artigo 4 do Decreto
Presidencial n.° 70/83, de 29 de Dezembro, o Ministro
da Educação e o Ministro das Finanças determinam.
Artigo 1. É aprovado o Regulamento de Propinas e
Taxas de Internamento no Sistema Nacional de Educação,
que vai em anexo e constitui parte integrante do presente
diploma.
Art. 2. As dúvidas que surgirem na aplicação do presente
diploma serão resolvidas pelo Ministro da Educação.
Art. 3. As alterações ao Regulamento de Propinas e
Taxas de Internamento serão determinadas por despacho
conjunto dos Ministros da Educação e das Finanças
Art. 4. O Regulamento anexo ao presente diploma ministerial entra em vigor, a título experimental e preparatório, no ano lectivo de 1986, cabendo aos Governos
Provinciais adequar a sua aplicação à situação concreta
em cada província, e a título definitivo no ano lectivo
de 1987
Maputo, 31 de Dezembro de 1985. - O Ministro da
Educação, Graça Machel - O Ministro das Finanças,
Rui Baltasar dos Santos Alves

Regulamento de Propinas e Taxas de Internamento no Sistema
Nacional de Educação
CAPÍTULO

I

Disposições gerais
Artigo 1
Definições

Para efeitos do presente diploma atribui-se aos termos
utilizados o seguinte significado
Aluno - Todo o aluno moçambicano, de qualquer idade,
que frequente qualquer das instituições ou cursos abrangidos pelas presentes disposições
Encarregado de educação - O adulto, que poderá ser
pai, chefe de família ou qualquer outro a quem está
explícita ou implicitamente atribuída a responsabilidade pelo
acompanhamento dos estudos do aluno e dos actos formais
que se lhe relacionam
Trabalhador-estudante - Todo o aluno que era trabalhador por conta própria ou de outrem à altura do ingresso
na instituição ou curso que presentemente frequenta, ou

que obteve, devidamente autorizado uma ocupação remunerada após esse ingresso.
Prestação - Cada uma das fracções iguais em que se
divide o quantitativo a pagar, para efeitos de pagamento
de propinas e taxas de internamento.
Aproveitamento - Aprovação que conduz à passagem
para o ano ou classe seguinte, incluindo os casos em que
por decisão administrativa não haja transição para anos
ou classes seguintes, por se não ter ministrado o plano
de estudos oficialmente aprovado
Perda de frequência - Perda de direito à frequência
da instituição ou curso e à participação nas provas e exames correspondentes.
Isenção de propinas - Dispensa da obrigação de pagamento da propina, sem perda de qualquer dos direitos
que a propina confere.
Redução de propinas - Obrigação de pagamento de apenas metade do valor da propina, sem perda de qualquer
dos direitos que a propina confere.
Isenção de taxa de internamento - Dispensa de obrigação
de pagamento da taxa de internamento, sem perda de
qualquer dos direitos que a taxa confere.

ARTIGO 7

Finalidade das quotas para a acção social escolar

1. As quotas mencionadas no artigo 4 revertem, em cada
instituição de ensino, para um fundo de acção social escolar,
destinado a apoiar os alunos mais necessitados, na aquisição de material escolar, roupa e utensílios de uso pessoal.
2. O fundo referido no número anterior é gerido pela
instituição de acordo com as normas estabelecidas pelo
Ministro da Educação e sob controlo dos órgãos competentes do Ministério da Educação.
ARTIGO 8

Responsabilidade pelo pagamento

A responsabilidade pelo pagamento das propinas, taxas
de internamento e quotas mencionadas nos artigos 2, 3
e 4 cabe.
a) Ao encarregado de educação, para todos os alunos
que não sejam trabalhadores-estudantes;
b) Ao próprio, para todos os trabalhadores-estudantes,
quer frequentem cursos diurnos, nocturnos ou em
outro regime.

ARTIGO 2
ARTIGO 9

Propinas

1. A frequência das instituições e cursos do Sistema
Nacional de Educação constantes no Quadro I implica
o pagamento das propinas constantes do mesmo quadro.
2. Estão isentos de quaisquer propinas os alunos que
frequentem o ensino primário do SNE e todos os alunos
que frequentem cursos do Subsistema de Formação de
Professores
ARTIGO 3

Taxas d© internamento

1. Os alunos que beneficiam de internato nas instituições
do Sistema Nacional de Educação constantes no Quadro II
deverão contribuir para as respectivas despesas de acordo
com as taxas de internamento mensais indicadas no mesmo
quadro.
2. Estão isentos de pagamento de quaisquer taxas de
internamento os alunos do Subsistema de Formação de
Professores
ARTIGO 4

Quota para a acção social escolar

Os alunos que se matriculam nas instituições e cursos
indicados no Quadro III deverão contribuir com uma quota
para a acçao social escolar de acordo com os montantes
indicados no mesmo quadro.
CAPÍTULO

II

Propinas, taxas de internamento e quotas para a acção
social escolar
ARTIGO 5

Efeitos do pagamento de propinas

As propinas mencionadas no artigo 2 concedem o direito
LI frequência a instituição e curso a que dizem respeito,
ao acesso aos meios correspondentes e à participação nas
provas e exames que lhes sejam próprios

Modalidades e prazos do pagamento das propinas

1. A propina é paga na secretaria da instituição de
ensino, por inutilização de estampilhas fiscais, em impresso
próprio conforme modelo no Anexo 2, segundo uma das
seguintes modalidades à escolha da pessoa estipulada no
artigo 8.
a) Numa prestação única, durante o período de três
semanas que decorre desde as duas semanas que
antecedem o início das aulas até o fim da primeira semana de aulas;
b) Em duas prestações iguais, durante os períodos de
três semanas, tal como o descrito na alínea anterior, correspondentes ao 1.° e ao 2 o semestres
do ano lectivo
2 O pagamento da propina pode ser efectuado no acto
da matrícula ou da inscrição realizada nos finais do ano
lectivo anterior
ARTIGO

10

Sobrecarga por repetição de frequência

1. A propina do aluno que repete a frequência de qualquer classe ou ano terá uma sobrecarga de 50 % do valor
estipulado no artigo 2
2. A sobrecarga referida no n ° 1 não é aplicável no
caso em que a perda de frequência, reprovação ou desistência tenha sido provocada por motivo de força maior
alheio à vontade do aluno e/ou do seu encarregado de
educação, devidamente comprovado, mediante apresentação
dos documentos relevantes, no acto da matrícula.
3. Cabe ao director da instituição decidir caso a caso
da aplicabilidade da sobrecarga de 50 % referida no
n o 1, com base nos critérios estabelecidos por directivas
complementares que venham a ser emitidas pelo Ministro
da Educação
ARTIGO 11

Artigo 6
Efeitos do pagamento de taxas de internamento

As taxas de internamento mencionadas no artigo 3
concedem o direito ao alojamento e alimentação nas condições em vigor nos internatos.

Multas por pagamento tardio das propinas

Expirados os prazos definidos no n ° 1 do artigo 9, o
pagamento poderá ainda ser feito nas duas semanas seguintes, sendo neste caso devida uma multa no valor de 50 %
do valor da prestação em atraso.

A r t i g o 12
Efeitos do não pagamento de propinas

O não pagamento das propinas dentro dos prazos definidos nos artigos 9 e 11 acarreta a imediata perda de
frequência na classe ou no ano frequentado
A r t i g o 13
Modalidades e prazos de pagamento de taxas de internamento

As taxas de internamento são devidas por dez meses
em cada ano lectivo ou cinco meses em cada semestre,
e são pagas na secretaria da instituição, por inutilização
de estampilhas fiscais, em impresso próprio, conforme
modelo no Anexo 2, segundo uma das seguintes modalidades à escolha da pessoa estipulada no artigo 8
a) Numa prestação única, durante o período de seis
semanas, que decorre desde as duas semanas
que antecedem o início das aulas até o fim da
quarta semana de aulas;
b) Em duas prestações iguais, durante os períodos
de seis semanas, tal como o descrito na alínea
anterior, correspondentes ao 1o e ao 2o semestres do ano lectivo;
c) Em dez prestações iguais, entre os dias 1 e 15 de
cada um dos meses de Fevere ro a Novembro,
inclusive
§ Único No caso do pagamento cm dez prestações, a prestação devida em Julho poderá Ser
paga em Agosto, simultaneamente com a referente a este mês.

CAPÍTULO

III

Redução e isenção de propinas
A r t i g o 17
Condições de redução e isenção de propinas

1. Poderá ser concedida redução ou isenção de propina
ao aluno que, não tendo qualquer ocupação remunerada
e tendo aproveitamento e bom comportamento no ano
lectivo anterior, pertença a um agregado familiar cujo rendimento seja insuficiente para liquidar a propina estabelecida
2. A concessão de redução ou isenção de propina baseia-se nos seguintes critérios
a) Se o agregado familiar a que pertence o aluno tem
pelo menos um trabalhador por conta de outrem,
poderá ser concedida a redução de propina caso
o agregado familiar não possua um rendimento
anual superior a 7000,00 MT por pessoa;
b) Em situação idêntica à da alínea anterior poderá
ser concedida isenção de propina para um rendimento anual não superior a 5000,00 MT por
pessoa;
c) Se o agregado familiar a que pertence o aluno não
tem qualquer trabalhador por conta de outrem,
poderá ser concedida redução ou isenção de
propina caso o adregado familiar esteja impossibilitado de pagar a propina estabelecida
3. Não poderá ser concedida isenção ou redução de
propina ao aluno repetente no ano em que repete, salvo
se se encontrar nas condições descritas no n " 2 do artigo 10.

A r t i g o 14

A r t i g o 18

Efeitos do não pagamento de taxas de internamento

Processos de concessão de redução e isenção de propinas

1. A quota para a acção social escolar e paga na sectretaria da instituição em dinheiro, numa prestação única,
em simultâneo com o pagamento da 1.a prestação da
propina, ou dentro do período referido na alínea a) do
n.° 1 do artigo 9
2. O Director Distrital de Educação e Cultura poderá
autorizar o pagamento da quota em géneros, nas escolas,
aos alunos e nos termos que estabelecer, não podendo
porém alterar os prazos estipulados neste Regulamento
3 O Director Distrital de Educação e Cultura poderá
delegar ao Director da Escola a competência que lhe cabe
no âmbito do n o 2

1. O pedido de redução ou isenção de propina é feito
por petição ao director da instituição de ensino, nos termos
indicados no Anexo 1 ao presente Regulamento e acompanhado dos documentos comprovativos das declarações
que aí se indicam
2. O director da instituição poderá exigir documentos
justificativos adicionais sobre a situação sócio-económica
do agregado familiar a que pertence o aluno, caso a comprovação inicial suscite duvidas que impeçam a avaliação
correcta do caso
3. O pedido de redução ou isenção deve ser apresentado
no período referido na alínea a) do n.° 1 do artigo 9, findo
o qual não serão aceites quaisquer pedidos.
4 A decisão é divulgada por afixação da lista de todos
os alunos da instituição beneficiados com a redução ou
isenção de propina, uma semana após o período indicado
no n o 3
5. Caso haja indeferimento do pedido de isenção ou seja
concedida redução, o interessado poderá optar pelo pagamento em uma das modalidades descritas no artigo 9
6. O prazo de pagamento da 1 a prestação, será para o
caso do n ° 5, as quatro semanas subsequentes ao prazo
indicado em 4, em prorrogação.
7. O não pagamento dentro do período estipulado em 6,
produz efeitos estabelecidos no artigo 12

A r t i g o 16

A r t i g o 19

Efeitos do não pagamento de quotas

Competências para concessão de redução e isenção de propinas

O não pagamento da quota dentro do prazo estipulado
no artigo 15 implica que o aluno fique impedido de assistir
às aulas até que seja efectuado esse pagamento

1. A decisão de concessão de redução ou isenção de
propina ou de indeferimento dos pedidos cabe ao director
da instituição que para tal aplicará as directivas comple-

O não pagamento da taxa de internamento dentro dos
prazos definidos no artigo 13 acarreta.
a) A imediata perda do direito ao internamento;
b) A imediata perda do direito ao internato e peida
de frequência na classe ou no ano frequentado,
quando na instituição ou curso frequentado seja
obrigatória a residência em internato
A r t i g o 15
Modalidades e formas de pagamento de quotas para a acção
social escolar

mentares que venham a ser emitidas pelo Ministro da
Educação.
2. Em nenhum caso poderá o valor total das reduções
e isenções concedidas pelo director da instituição exceder
25 % do montante total das propinas que seria pago por
todos os alunos matriculados na instituição nesse mesmo
ano.

2. A concessão é decidida pelo director da instituição
de ensino mediante simples notificação escrita de que o pai
do aluno é possuidor da condecoração indicada, entregue
no período estipulado na alínea a) do n o 1 do artigo 9.
ARTIGO 2 3

Excepções relativas a isenção de propinas

ARTIGO 2 0

Isenção de propineis para situações decorrentes
de acções de guerra

1. Está isento de propina o aluno cujo agregado familiar
não possua meios de subsistência por virtude de incapacidade resultante da participação na Luta Armada de
Libertação Nacional e na Luta pela Libertação do Zimbabwe, bem como resultante das acções do regime ilegal
rodesiano e dos bandos armados na RPM, desde que
tenham obtido aproveitamento no ano lectivo anterior
exceptuadas as situações descritas no n o 2 do artigo 10
2. O pedido de isenção é feito por petição ao director
da instituição de ensino acompanhada de comprovação da
incapacidade mencionada no n.° 1 feita por escrito por uma
estrutura do Partido Frelimo de nível não inferior ao de
Comité Distrital, nos termos descritos no Anexo 1 ao
presente Regulamento.
3. O processamento da isenção de propinas nos casos
descritos neste artigo é feito de acordo com o estipulado
no artigo 18 e no n ° 1 do artigo 19
ARTIGO 21

Isenção de propinas para agregados familiares numerosos

1. Quando num mesmo agregado familiar existam, num
mesmo ano lectivo, quatro ou mais alunos de instituições
ou níveis nos quais, de acordo com o Quadro I, são devidas
propinas, é concedida a isenção de propina, nesse ano, aos
alunos, para além do quarto, inclusive, ainda que a alguns
desses quatro ou mais alunos tenham sido concedida isenção
ou redução de propina nos termos dos artigos 17, 20 ou 22.
2. Nos casos do número anterior a isenção aplica-se aos
alunos que frequentem as instituições ou cursos a que
correspondam propinas mais elevadas.
3. A petição para isenção de propina para os casos do
n.° 1, é feita nos termos indicados no Anexo 1 e entregue
pelo encarregado de educação que se julgue com direito
a tal, na Direcção Provincial de Educação, no mês de
Setembro do ano a que diz respeito, acompanhada dos
recibos de pagamento das propinas, nesse ano, dos quatro
ou mais alunos envolvidos
4 O Director Provincial de Educação e Cultura decidirá
os casos em que é concedida isenção e até Outubro do
mesmo ano, enviará o expediente respectivo, com indicação
da quantia a ser reembolsada, à Direcção Provincial de
Finanças, que procederá ao reembolso até Dezembro
ARTIGO 2 2

Isenção de propinas a filhos de cidadãos galardoados
com títulos honoríficos

1. É concedida isenção de propinas aos filhos em idade
escolar dos cidadãos galardoados com Títulos Honoríficos
de «Herói da República Popular de Moçambique» e de
«Herói do Trabalho da República Popular de Moçambique»
do 1.° Grau, desde que tenham obtido aproveitamento no
ano lectivo anterior, exceptuadas as situações descritas no
n.° 2 do artigo 10

Os casos de isenção de propinas concedidas nos termos
dos artigos 20, 21 e 22 não são contados para efeitos do
limite de 25 % estipulado no n.° 2 do artigo 19
ARTIGO 2 4

Renovação de redução ou isenção de propinas

1 A
ção de
e 22 é
ensino,

renovação, nos anos seguintes, da isenção ou redupropinas concedida nos termos dos artigos 17, 20
feita automaticamente dentro do mesmo nível de
mediante o simples preenchimento, pelo aluno,
e no período estipulado na alínea a) do n.° 1 do arti
de um verbete de renovação, nos termos do Anexo 1, sobre
o qual a instituição de ensino certifica o seu aproveitamento escolar no ano anterior e atesta a renovação da
concessão
2 Não e concedida renovação caso o aluno não tenha
obtido aproveitamento no ano lectivo anterior, salvo se
estiver abrangido pelos motivos de força maior mencionados
no n.o 2 do artigo 10.
3. Caso o aluno tenha reprovado mas se considere abrangido pelas excepções mencionadas no n.° 2 do artigo 10,
deverá fazer prova completa desse facto no momento da
entrega do verbete de renovação.
4. Quando o aluno ingressa num novo nível de ensino
não há renovação automática da concessão de isenção/
/redução de propinas, de\endo proceder-se como se de
uma primeira isenção/reducão se tratasse
ARTIGO 2 5

Isenção de propinas para alunos bem classificados

1. É concedida isenção dc propinas ao aluno que no
ano lectivo anterior tenha obtido classificação média final
de dezasseis ou mais valores, e bom comportamento, mesmo
que nesse ano tenha frequentado o nível de ensino anterior
àquele em que agora beneficia de isenção e numa escola
ou subsistema diferente.
2. A concessão é decidida pelo director da instituição
de ensino mediante a simples comprovação da classificação
obtida no ano anteríor, entregue no período estipulado na
alínea a) do n.° 1 do artigo 9.
ARTIGO 2 6

Dispensa de pagamento da prestação de propina no 2.° semestre

1. Nas instituições de ensino para as quais esteja regulamentada a possibilidade de reprovação, por perda de aproveitamento, no fim do 1 o semestre do ano lectivo, não é
exigível o pagamento da 2.a prestação da propina aos
alunos que por esta forma tenham reprovado.
2. Os alunos nestas condições que tenham já pago a
propina anual numa única prestação não têm direito a
qualquer reembolso.
3. A dispensa de pagamento da 2.a prestação da propina
aos alunos que, nestas condições, reprovem no 1.° semestre,
não os isenta da obrigação de participarem nas actividades
do 2.° semestre organizadas em seu benefício pela instituição
de ensino que frequentem.

C A P Í T U L O III

isenção de taxas de internamento
ARTIGO 2 7

Isenção de taxas de internamento para situações decorrentes
de acções de guerra

Está isento de taxa de internamento o aluno cujo agregado familiar não possua meios de subsistência por virtude
de incapacidade resultante da participação na Luta Armada
de Libertação Nacional e na Luta pela Libertação do Zimbabwe, bem como resultante do regime ilegal rodesiano
e dos bandos armados na RPM, desde que tenham obtido
aproveitamento no ano lectivo anterior exceptuadas as situações descritas no n.° 3 do artigo 10.

automaticamente, e segundo o procedimento descrito no
n.° 1 do artigo 24.
2. A renovação, nos anos seguintes, de isenção da taxa
de internamento concedida nos termos do artigo 28, carece,
em todos os casos, de renovação do pedido, feita nos
termos e obedecendo aos mecanismos descritos no artigo 29
devendo nomeadamente, ser apresentados os documentos
comprovativos exigidos.
3. Para a renovação da isenção da taxa de internamento
concedida nos termos dos artigos 27 e 28 aplica-se o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 24.
CAPÍTULO

V

Disposições finais
ARTIGO 3 2

ARTIGO 2 8

Condições de isenção de taxas de internamento

Poderá ser concedida isenção de taxa de internamento
ao aluno que se encontre na situação descrita na alínea c)
do n.° 2 do artigo 17, ressalvado o disposto no n ° 3 do
mesmo artigo.
ARTIGO 2 9

Processos de concessão de isenção de taxas de internamento

1. O processamento do pedido de isenção de taxa de
internamento para os casos dos artigos 27 c 28 é feito nos
termos descritos nos n.os 1, 2. 3 e 4 do artigo 18, devendo
o pedido ser apresentado simultâneamente com a de isenção
de propinas.
2. Nos casos em que o internato não pertença à instituição de ensino nem esteja subordinado ao director desta,
o pedido de isenção de taxa de internamento é dirigido
ao director do internato, mas entregue na instituicao de
ensino juntamente com o pedido de isenção de propinas.
3. Nos casos do n.° 2 o director da institação de ensimo
canaliza o pedido para o director do internato, a quem cabe
proceder de acordo com o estipulado no n o 4 do artigo 18.
4. Caso haja indeferimento do pedido de isenção de
taxa de internamento, o interessado poderá optar pelo pagamento em uma das modalidades descritas no a r t i g o 13.
5. O prazo de pagamento da 1 a prestação será, para
os casos do n o 4 de 1 a 15 de Março, devendo, para as
modalidades de dez prestações mensais, serem pagas as
duas primeiras prestações nesse mesmo prazo.
6. O não pagamento dentro do período estipulado cm 5.
produz efeitos estabelecidos no artigo 14
ARTIGO 30

Concessão de isenção de taxas de internamento

1. A decisao de concessão de isenção de taxa de internamento ou de indeferimento dos pedidos cabe ao director
de instituição de ensino ou, nos casos do n ° 4 do artigo 29,
ao director do internato que para tal aplicarão as directivas
complementares que venham a ser emitidas pelo Ministro
da Educação.
2. Em nenhum caso poderá o valor total das isenções
concedidas, nos termos do artigo 28, pelo director da inst tuição de ensino ou pelo director do internato exceder 10 %
do montante total das taxas de internamento que seria pago
por todos os alunos internados nesse mesmo ano

Excepções ao limite do número de isenções a conceder

1. Cabe ao Director Provincial de Educação e Cultura
decidir quais as escolas em que os limites de 25 % e 10 %
estipulados respectivamente nos artigos 19 e 30 poderão
ser excedidos, e fixar esses limites.
2. A decisão mencionada no número anterior deverá ser
precedida de proposta do Governo Distrital, fundamentada
num estudo objectivo da situação social dos alunos das
escolas cm causa, cm que intervenham a comunidade e os
órgãos locais, incluindo a ONP.
3. O estudo referido cm 2 deverá ter em atenção a
situação do aproveitamento escolar sob o ponto de vista
quantitativo e cm termos de classificação obtidas.
4 A proposta mencionada em 2 deverá ser apresentada
ao Director Provincial em Dezembró do ano anterior
àquele a que se refere.
ARTIGO 3 3

Inexactidão de declarações prestadas

1. A inexactidão total ou parcial das declarações prestadas no acto do pedido de isenção ou redução de propinas
e de isenção de internamento pode importai responsabilidade criminal e acarretar a anulação da isenção ou redução concedidas, podendo ainda produzir os efeitos estipulados no artigo 12. consoante a gravidade do caso
2. O Ministro da Educação determinará o procedimento
a adoptar para estes casos.
ARTIGO 34

Reprovações

A reprovação consequente à perda de frequência de um
aluno, resultante da aplicação do disposto nos artigos 11,
14, alinea b) e 33 é considerada para efeitos do número
máximo de reprovações permitidas, estipulado nos regulamentos de avaliação.
ARTIGO 3 5

Isenção de quotas para a acção social escolar

1. É concedida isenção da quota para a acção social
escolar aos alunos a quem seja concedida isenção de
propina, nos termos dos artigos 17, 20, 22 e 24
2 Caso haja indeferimento do pedido de isenção de
propina, ou seia concedida redução, a quota para a acção
social escolar deverá ser paga simultaneamente com a propina devida. no prazo estipulado no n.° 6 do artigo 18.
ARTIGO 36

ARTIGO 31

Renovação da isenção de taxas de internamento

1. A renovação nos anos seguintes, da isenção do taxa
de internamento concedida nos termos do artigo 27 é feita

Alteração de prazos

Os prados estipulados nos artigos 9, 11, 13, 15, 18, 20,
21, 22, 24, 25, 29, 31, 32 e 35 poderão ser alterados por
despacho do Ministro da Educação

ARTIGO 3 7

ANEXO N ° 1

Subsistema de Educação Superior

MINUTAS DE REQUERIMENTOS PARA ISENÇÃO, REDU
ÇÃO, RENOVAÇÃO E PAGAMENTO DE PROPINAS
E TAXAS DE INTERNAMENTO

As propinas, taxas e outras quotizações para o Subsistema de Educação Superior serão afixadas por regulamentação específica.
QUADRO

I - PEDIDO DE ISENÇÃO /REDUÇÃO
(Artigos 17 e 20)

DE PROPINAS

a) Minuta de requerimento feito pelo encarregado de educação

I

(MODELO I-a)

PROPINA
m

ANUAL

EX ° Sr.

TOTAL

DIRECTOR da (a) ...
Ensino
Secund

Ensino
Médio

Ensino
Superior

de Educação Geral

-

-

800

1000

-

de Educação de Adultos

-

-

2000

3000

-

-

-

600

1000

-

-

2000

3000

-

A

2

Subsistema

1o

o

G.

G.

Ens Prim

Agrário
T
de Educação
Técnico-Pro- Comercial
fissional

A

-

-

800

1000

-

T

-

-

2400

3000

-

A

-

-

800

1000

-

T

-

-

2400

3000

-

Industrial
de Formação de Professores

-

-

-

-

A

-

-

-

-

(*)

T

-

-

-

-

(*)

de Educação Superior

QUADRO

F (b) ...
residente em (c) . profissão ...
que exerce em (d) ...
portador do B. I. n.° ..., emitido em . .
, no dia .../ /
nascido no dia .../.. /
educação e (k) . .
do aluno n.° (e)
que no ano lectivo anterior frequentou ( f ) ...

, encarregado de

tendo nesse ano o n . o . , da turma ..., e tendo o resultado escolar
de (g) ..., considerando-se abrangido pelo disposto no artigo (h) ...,
do «Regulamento de Propinas e Taxas de Internamento no S N.E.»
requer para o seu educando concessão de (i) de propinas para
o ano lectivo de ....
Anexa como documentos comprovativos os seguintes ( f ) :

Pede Deferimento
Data ..
(- Selos fiscais)
( - Assinatura com reconhecimento presencial)

II

TAXA D E I N T E R N A M E N T O MENSAL

I - PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO
(Artigos 17 e 20)

Ensino
Secund

Ensino
Medio

de Educação Geral

50 100

200

350

-

250 400

600

1000

-

de Educação Técnico-Profissional

2

o

Subsistema:

de Educação de Adultos
A

-

100

200

350

-

T

-

400

600

1000

-

de Formação de Professores

-

-

-

-

-

A

-

-

-

-

(*)

T

-

-

-

-

(*)

de Educação Superior

QUADRO

III

QUOTA PARA ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR
(ANUAL)
Ens Prim
1

Todos os Subsistemas

o

G

30

2 ° G

Ensino
Secund

Ensino
Médio

Ensimo
Superior

75

100

(*)

50

Nota - Todas as quantias em meticais
A - Aluno que nao seja trabalhador-estudante
T - Trabalhador-estudante
(*) - Segundo regulamentação específica.

DE

PROPINAS

b) Minuta de requerimento feito pelo próprio
Ensino
Superior

1° G

G

Incluindo alimentação

(MODELO 1-b)
EXmo Sr.
DIRECTOR da (a) ...
F (b)...
residente em (c) ... profissão ...
que exerce em (d) . .,
portador do B. I. n ° ..., emitido em . .
no dia / /..., nascido no dia .../.../..., aluno n.° (e)
que no ano lectivo anterior frequentou (/)
tendo nesse ano o n.° ... da turma .. ,
e tendo o resultado escolar de (g) ...,
considerando-se abrangido pelo disposto no artigo (h)
do «Regulamento de Propinas e Taxas de Internamento no S.NE »
requer para si próprio concessão de (i)
, de propinas para
o ano lectivo de ....
Anexa como documentos comprovativos os seguintes: (j)

Pede Deferimento
Data ...
( - Selos fiscais)
( - Assinatura com reconhecimento presencial)

Instruções para o preenchimento dos Modelos l-a) e l-b)
(a) Escola, Instituto, Centro de Formação, etc.
(b) Nome do requerente
(c) Indicar o endereço.
(d) Indicar local e empresa ou serviço onde exerce a sua profissão.
(k) Indicar grau de parentesco com o aluno, caso exista Exemplos: pai, mãe, irmão, cunhado, etc.
(e) Indicar n.° d o aluno, turma, classe ou ano, curso ou especialidade.
( f ) Indicar Escola, classe ou ano, curso ou especialidade
(g) Aprovado ou Reprovado
(h) Indicar no do artigo 17 ou 20, para os seguintes casos.
Art 17 - Quando requer isenção/redução em caso de incapacidade económica
Art. 20 - Quando requer isenção/redução em caso de incapacidade económica provocada por participação
na Luta Armada, etc

4. N o caso de o educando do requerente ter reprovado no
ano anterior mas se considere abrangido pelas excepções
do n.° 2 do artigo 12, deverá acrescentar um documento
justificativo
1 - PEDIDO

feito

(Artigo 21)

pelo encarregado

de edu-

(MODELO I-c)
DIRECTOR

PROVINCIAL

DE

EDUCAÇAO

E

CULTURA de
F (a)

,

residente em {b) ..., profissão
, que exerce em (c)
, portador do B I n.°
nascido no dia

local de residência, indicando o número de elementos
do agregado familiar (que coabitam), ocupação de todos
os membros desse agregado, incluindo os que têm
empregado por conta de outrem e rendimentos mensais
destes; ou

DE PROPINAS

EX. mo Sr.

( i ) Indicar Isenção ou Redução
( j ) Indicar a lista dos documentos anexados, que deverão ser.
1 No caso do artigo 17;

DE ISENÇÃO

c) Minuta de requerimento
cação

/

'

emitido em

no dia . /

/

,

, encarregado de educação dos alunos

indicados no verso, considerando-se abrangido pelo disposto no
artigo 21 do « R e g r a m e n t o de Propinas e Taxas de Internamento no S N. E.» requer o cálculo e o reembolso das quantias
relativas às propinas pagas no corrente ano lectivo, a que se julga

-

com direito.
local de residência, indicando o número de elementos
do agregado familiar (que coabitam), ocupação dios membros desse agregado, e em que se diga que nenhum
desses membros é trabalhador por conta de outrem,
e que o agregado está impossibilitado de pagar o total
ou a metade da propina anual do aluno, indicando
essa quantia
2. No caso do artigo 20
ao de Comité Distrital, onde se declare que o requerente, por virtude de participação na Luta Armada
de Libertação Nacional, na Luta de Libertação do
Zimbabwe, ou por virtude das acções do regime ilegal
rodesiano ou dos bandos armados, não possui meios
económicos que lhe permitam pagar a propina anual
do aluno, indicando essa quantia.
3 Em qualquer dos casos dos artigos 17 ou 20 o requerente
pode anexar outros documentos que julgue necessários.

Anexa como documentos comprovativos os recibos relativos ao
pagamento das propinas, no corrente ano lectivo, de todos os
alunos indicados no verso
Pede Deferimento
Data
( - Selos fiscais)
( - Assinatura com reconhecimento presencial)

Instruções para o preenchimento do (Modelo l-c)
(a) Nome do requerente
(b) Indicar o endereço.
(c) Indicar local e empresa ou serviço onde exerce a sua
profissão.

(Verso do requerimento Modelo l-c)

Nome dp aluno

Data de
nascimento

Grau de
parentesco
(**)

Número

- De

Turma

Classe
ou ano

Curso ou
especialidade

( *) Caso tenha tido isenção de propina, indicar o artigo ao abrigo do qual a obteve.
(**) Parentesco do aluno em relação ao requerente

Escola

Quantia de
propina
paga (»)

II - RENOVAÇÃO

DE ISENÇÃO /REDUÇÃO DE PROPINAS
(Artigo 24)

Impresso de renovação para os anos seguintes ao da 1.a concessão
(MODELO II)
(Nome da Escola, Centro, etc )
VERBETE

PARA

RENOVAÇÃO DE
DE PROPINAS

ISENÇÃO/REDUÇÃO

F (a) , aluno n.° (b) . ., tendo obtido aproveitamento no ano
lectivo transacto, solicita a renovação da (c)
de que beneficiou
nesse ano, nos termos do artigo (d)
(e)
, no dia
/
/
O Aluno
(f).
Comprovo o aproveitamento do aluno. É concedida a renovação
da (c) ...
nos termos do artigo (d)
e artigo 24
O Chefe da Secretaria (g)

Modelo II - Instruções de preenchimento
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Nome do próprio aluno.
N.° do aluno, turma, classe ou ano, curso ou especialidade
Indicar Isenção ou Redução
Indicar artigos 17. 20 ou 22
Local.
Assinatura do próprio aluno
Assinatura do Chefe da Secretaria da Escola

Nota - Este impresso é feito e preenchido em duplicado, ficando
um exemplar na posse do aluno e outro arquivado na
Escola
III - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE
(Artigos 27 e 28)

INTERNAMENTO

a) Minuta de requerimento feito pelo encarregado de educação
(MODELO III-a)
EX mo Sr
DIRECTOR da (a)
F (b)
residente em (c)
, profissão
. que exerce em (d)
. . .
,
portador do B.
I.
no
emitido em
no dia / . /. .,
nascido no dia ' ' , encarregado de educação e (k)
do aluno n.° (e)
, que no ano lectivo anterior frequentou (f)
tendo nesse ano o
no
da turma
e tendo o resultado
escolar de (g)
, considerando-se abrangido pelo disposto no
artigo (A)
, do «Regulamento de Propinas e Taxas de Internamento no S N. E.» requer para o seu educando concessão de
isenção da taxa de internamento para o ano lectivo de
Os documentos comprovativos da sua situação, que foram anexados ao requerimento de isenção/redução de propinas são: (i)

III - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE
(Artigos 27 e 28)

INTERNAMENTO

b) Minuta de requerimento feito pelo próprio
(MODELO
EX mo Sr.
DIRECTOR da (a)

Ill-b)

F (b) ..
residente em (c)
, profissão
que exerce em (d)
B I n°
, emitido em
, no dia . / / , nascido no
dia / / , aluno n.o (e)
, que no ano lectivo anterior frequentou (f)
, tendo nesse ano o
no
da turma
,
e tendo o resultado escolar de (g)
, considerando-se abrangido
pelo disposto no artigo (h) . . , do «Regulamento de Propinas
e Taxas de Internamento no S N. E » requer para si próprio
concessão de isenção de taxa de internamento para o ano lectivo
de
Os documentos comprovativos da sua situação, que foram anexados ao requerimento de isenção/redução de propinas são (i) .

Pede Deferimento
Data
(- Selos fiscais)
(- Assinatura com reconhecimento presencial)
Modelos III-a) e III-b) - Instruções de preenchimento
(a) Escola, Instituto, Centro de Formação, etc. ou Director do
Lar, Internato, etc, caso este não depende da instituição escolar
(b) Nome do requerente.
(c) Indicar o endereço
(d) Indicar local e empresa ou serviço onde exerce a sua profissão
(k) Indicar grau de parentesco com o aluno, caso exista Exemplos pai, mãe, irmão, cunhado, etc
(e) Indicar n.° do aluno, turma, classe ou ano, curso ou especialidade.
( f ) Indicar Escola, classe ou ano, curso ou especialidade
(g) Aprovado ou Reprovado
(h) Indicar artigo 27 ou artigo 28 para os seguintes casos
Art 27 Quando requer isenção/redução em caso de incapacidade económica provocada por participação na
Luta Armada, etc
Art 28 Quando requer isenção no caso de o agregado
familiar não ter empregados por conta de outrem
e existe incapacidade económica
(i) Indicar a lista dos documentos anexados que deverão ser
1 No caso do art 27;
ao de Comité Distrital, onde se declare que o requerente, por virtude de participação na Luta Armada de
Libertação Nacional, na Luta de Libertação do Zimbabwe, ou por virtude das acções do regime ilegal rodesiano ou dos bandos armados não possui meios económicos que lhe permitam pagar a propina anual, indicando essa quantia.
2 No caso do art 28

Pede Deferimento
Data
(- Selos fiscais)
(- Assinatura com reconhecimento presencial)

local de residência, indicando o número de elementos
do agregado familar (que coabitam), ocupação dos membros desse agregado, e em que se diga que nenhum
desses membros é trabalhador por conta de outrem,
e que o agregado está impossibilitado de pagar qualquer quantia relativa ao seu próprio sustento

3 Em qualquer dos casos dos artigos 27 ou 28 o requerente
pode anexar outros documentos que julgue necessários.
4. No caso de o requerente ter reprovado no ano anterior
mas se considere abrangido peias excepções do n.° 2 do
artigo 12, deverá acrescentar um documento justificativo.

Caso a pessoa que paga a propina ou taxa de internamento o
exija, ser-lhe-á entregue um recibo de pagamento.
A quota para a acção social escolar é sempre paga contra-recibo.
;
Quantia

ANEXO N.° 2

Modelo
(lnstituição)
deRecebidoSr

Prestação

IMPRESSOS PARA INUTILIZAÇÃO DOS SELOS PARA PAGAMENTO DE PROPINAS E TAXAS DE INTERNAMENTO
RECIBOS
Instruções
Os impressos Modelos IV-a) e IV-b) destinados à inutilização
dos selos de propina e de taxa de internamento não se aplicam
ao Ensino Superior.
Os impressos são adquiridos pelo aluno ou encarregado de
educação, que os preenche nos locais próprios e os entrega na
secretaria no acto da matrícula.
O pagamento da propina e da taxa de internamento pode ser
feito por qualquer pessoa, que inutiliza os selos.
O mesmo modelo aplica-se para as várias modalidades de pagamento (número de prestações)

RECIBO

N.°

IV-c)

propina/taxa/quota

a quantia de

Aluno

(....,00MT)
em dinheiro/selos, relativa à (*) . prestação
da propina/taxa de internamento/quota (para
o ano lectivo de 19 . ) do aluno
N.o classe/ano .. turma . ...
n.o
de
de 19

T.a

C1/Ano

(Ass).
(*) Escrever 1.a, 2 a , .

, 10.a ou única

P M - MINED
IMPRESSO DE PROPINA
[Modelo IV-a) - Preço 1,00 MT]
ANO LECTIVO DE
N.°
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
1. Aluno.
2. Classe ou ano:
Turma
3 É aluno interno

Sim

Não

No

4 É trabalhador-estudante

5 No ano lectivo transacto o aluno transitou de ano

Sim

Não

Sim
Não

com justif

Sim

Não

Propina anual (Art. 2)

,00 MT

Sobrecarga (Art 10)

,00 MT

6 Chefe da Secretaria - Nome

Total

7. O ALUNO BENEFICIA DE ISENÇÃO

Sim

Não

DE PROPINAS DESDE O ANO LECTIVO DE 19

REDUÇÃO

Sim

,00 MT

Não

Obs.

Dedução (Isenção/Red )

,00 MT

QUANTIA A PAGAR

,00 MT

Por prestação (Art. 9)

,00 MT

Multa na prestação (Art. 11)
8 Modalidade de pagamento-prestação única

Sim

Não

duas prestações

Sim

Não
1.a

,00 MT

2.a

,00 MT

unica

,00 MT

9 Responsável pelo pagamento da propina - Nome
(Ass.):

.

10. Verifiquer os cálculos (a)

PRESTAÇÃO ANUAL ÚNICA

1

a

2 a PRESTAÇÃO (2.° Semestre)

PRESTAÇÃO (1.° Semestre)
Estampilhas fiscais

Estampilhas fiscais

(b)

(b)

(b)
Nota - Os pontos 1, 4, 8 e 9 são preenchidos pelo encarregado de educação ou aluno (Art. 8).
(a) Assinatura do Chefe da Secretaria, (b) Rubrica do funcionário que assistiu à inutilização dos selos

R. P . M . - MINED
IMPRESSO DE TAXA DE INTERNAMENTO
[Modelo IV-b) - Preço 1,00 MT]
ANO LECTIVO DE 19
N.o
INSTITUIÇÃO DE ENSINO OU LAR.
1. Aluno .

. . 2 . Classe/Ano ..

3. No ano 19 .

. Turma

transitou de ano

.... N.°

Sim

Não

4 É trabalhador-estudante

Sim

Não

5. Chefe da Secretaria - Nome
G. O aluno beneficia de isenção de taxa de internamento | Sim |
7. Modalidade:

1

2

Não

10 prestações

8. Responsável pelo pagamento (Art. 8):
Nome: .. .
Assinatura:
9. Verifiquei os cálculos (a)

Taxa de inter, anual

,00 MT

Ded. por isenção

,00 MT

QUANTIA A PAGAR

,00 MT

Por prestação (Art. 13)

,00 MT

PRESTAÇÃO ANUAL UNICA
1 * PRESTAÇÃO (1." Semestre)

2." PRESTAÇÃO (2.° Semestre)

1.' PREST. - Fevereiro
(b)

6." PREST - Julho
(b)

2.* PREST.
(b) - Março

7

PREST. - Agosto
(b)

3 * PREST. - Abril

8." PREST. - Setembro

(b)

(b)

4 • PREST. - Maio

9* PREST. - Outubro

(b)

(b)

5 * PREST - Junho

10." PRET. - Novembro

(b)

(b)

(b)

(b)
(b)

Nota - Os pontos 1, 4, 7 e 8 são preenchidos pelo encarregado de educação ou aluno (Art. 8).
(a) Assinatura dp Chefe de Secretaria.
(b) Assinatura do funcionário que assistiu à inutilização dos selos

