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2.° SUPLEMENTO 

suma r io 

Conselho de Ministros: 
Decreto n.° 3/91: 

Fixa novas taxas de potência de energia eléctrica. 

Decreto n.° 4/91: 

Aprova o estatuto orgânico do Inst i tuto Nacional do Livro 
e do Disco - I N L D e revoga a Portar ia n.° 119/75, de 22 
de Novembro . 

Decreto n.° 5/91: 

Concernente à alteração do artigo 5 do Decreto n.° 17/88, 
de 27 de Dezembro. 

Resolução n.° 2/91: 

Ratif ica o Acordo de Emprés t imo celebrado ent re o Governo 
da Repúbl ica de Moçambique e o F u n d o Afr icano d e De-
senvolvimento, em Maputo , no dia 27 de Novembro de 1990, 
no montan te de catorze milhões oitocentos e setenta mil 
unidades de conta do F u n d o para f inanciamento do Projecto 
de Reabil i tação da Pecuária do Sector Familiar. 

CONSELHO DE MINISTROS 
Decreto n.° 3/91 

de 3 de Abril 

O crescimento do déficit de exploração de Empresa 
Nacional de Electricidade de Moçambique, E. E., resul-
tante do agravamento dos encargos da produção, de trans-
porte e distribuição de energia eléctrica, impõe a neces-
sidade inadiável de ajustar os preços em vigor das tarifas 
de energia eléctrica com vista a minimizar o referido 
déficit. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea e) do 
n.° 1 do artigo 153 da Constituição da República, conju-
gado com o artigo 2 do Decreto n.° 10/82, de 22 de 
Junho, determino: 

Artigo 1. São alteradas as taxas de potência a facturar 
em Baixa Tensão constantes do ponto 11 do artigo 2 do 
sistema tarifário de energia eléctrica em vigor, passando 
a ser as constantes do quadro seguinte: 

Taxa de potência em baixa tensão 

Calibre do contador adequado 
(Amperes) 

Potência posta à disposição 
(KVA) 

Taxa de potencia mensal 
(MT) 

Consumo maximo mensal 
( K W H ) 

1 X 2,5A -1 X 3A - 1 X 5A Até 1,1 KVA 1 800,00 10 K W H (a) 

1 X 5A e 1 X 10A Até 2,2 KVA 3 500,00 300 K W H 

1 X 5A e 3 X 5A Até 3,3 KVA 9 400,00 600 K W H 

3 X 7,5A e 3 X 10A Até 6,6 KVA 23 400,00 1300 K W H 

3 X 15A Até 9,9 KVA 64 800,00 1900 K W H 

3 X 20A Até 13,2 KVA 86 400,00 2600 K W H 

3 X 25A e 3 X 30A Até 19,8 KVA 130 800,00 3900 K W H 

3 X 40A e 3 X 50A Até 53 KVA 6 600,00 

3 X 60A Até 39,6 KVA por cada KVA 

3 X 75A A t é 4 9 , 5 K V A ou 

3 X 100 A Até 66 KVA 8 300,00 

por cada K W H 

a) A taxa min ima de 1800,00 M T so e aplicável exclusivamente c m hab i t ações 



Art. 2. São alteradas as taxas de potência a facturar em 
média e alta tensão constantes do ponto 6 do artigo 3 do 
sistema tarifário de energia eléctrica em vigor, passando 
a ser as seguintes: 

2.1. Média tensão (tensões iguais ou inferiores a 
66 KV ou potências iguais ou inferiores a 
2000 KW). 

Taxa de potência = Ponta (KW) X 7700,00 MT. 
2.2. Alta tensão (tensões superiores a 66 KV ou po-

tências superiores a 2000 KW). 
Taxa de potência = Ponta (KW) X 7700,00 MT. 

Art. 3. É alterado o preço de KWH para os consumi-
dores da tarifa geral, constante do ponto 3 do artigo 4 
do sistema tarifário de energia eléctrica em vigor, passando 
a ser o seguinte: 

88,00 MT/KWH. 

Art. 4. É alterado o preço de KWH para os consumi-
dores da tarifa doméstica ou equiparados, constante do 
ponto 5 do artigo 4 do sistema tarifário de energia eléc-
trica em vigor, passando a ser o seguinte: 

46,60 MT/KWH. 

Art. 5. É alterado o preço do KWH para os consumi-
dores de média e de alta tensão, constante do ponto 5 do 
artigo 5 do sistema tarifário de energia eléctrica em vigor, 
passando a ser o seguinte: 

40,20 MT/KWH. 

Art. 6. As alterações agora determinadas aplicam-se em 
todo o País à energia consumida a partir de 1 de Abril 
de 1991 

Art. 7. É revogado o Decreto n.° 34/90, de 27 de De-
zembro. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Mário Fernandes da Graça Ma-
chungo. 

Decreto n.° 4/91 
de 3 de Abril 

O Instituto Nacional do Livro e do Disco (INLD) criado 
em 1975 através da Portaria n.° 119/75, de 22 de Novem-
bro, como Direcção Nacional no Ministério da Informa-
ção, tem vindo a sofrer ao longo dos anos, significativas 
alterações na sua estrutura orgânica. 

A reavaliação das funções dos diversos Ministérios acon-
selhou a transferência de algumas instituições, tendo sido 
e s s e o caso do INLD que pelo Decreto Presidencial 
n.° 52/87, de 30 de Dezembro, foi integrado no Minis-
tério da Cultura. 

Considerando que os objectivos definidos no diploma 
legal que cria o INLD necessitam de actualização, espe-
cialmente no que se refere à implementação das políticas 
definidas para o livro e para o disco. 

Nestes termos, ao abrigo da alínea e) do n.° 1 do ar-
tigo 153 da Constituição da República, o Conselho de 
Ministros decreta: 

Artigo 1. O Instituto Nacional do Livro e do Disco, tam-
bem designado abreviadamente por INLD, é uma insti-

tuição subordinada ao Ministério da Cultura, dotado de 
personalidade jurídica e autonomia administrativa e finan-
ceira. 

Art. 2. Ao INLD compete fundamentalmente: 

a) A promoção e regulamentação da actividade edi-
torial do livro e publicações em série; 

b) A promoção e regulamentação da produção de 
discos e fitas gravadas; 

c) O licenciamento e apoio aos editores e livreiros 
nacionais; 

d) O registo das edições nacionais; 
e) A organização de um sector de direitos de autor. 

Art. 3. É aprovado o estatuto orgânico do INLD, em 
anexo, fazendo parte integrante do presente decreto. 

Art. 4. O Ministro da Cultura proporá ao Ministro das 
Finanças o Orçamento para o funcionamento do INLD. 

Art. 5. É revogada a Portaria n.° 119/75, de 22 de 
Novembro, em tudo o que se relaciona com o INLD. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Mário Fernandes da Graça Ma-
chungo. 

Estatuto Orgânico do Instituto Nacional do Livro e do Disco 

C A P I T U L O I 

Objectivos e atribuições 
ARTIGO 1 

Constituem objectivos principais do Instituto Nacional 
do Livro e do Disco: 

a) Assegurar o registo de todas as edições nacionais; 
b) Incentivar ou promover a edição de obras que se 

defina serem de interesse nacional; 
c) Ocupar-se de todas as questões relativas à pro-

tecção do direito de autor; 
d) Organizar e fomentai a realização de feiras do 

livro e assegurar a participação moçambicana 
em feiras internacionais; 

e) Desenvolver actividades que estimulem a forma-
ção de hábitos de leitura; 

f) Estudar e adoptar medidas visando o aumento, 
melhoramento c colocação no mercado de edi-
ções nacionais e estrangeiras; 

g) Fazer o licenciamento dos editores e livreiros que 
operem em Moçambique e apoiar a respectiva 
actividade; 

h) Representar o país nos organismos internacionais 
vocacionados para o tratamento de questões 
relativas ao livro, ao disco e à protecção do 
direito de autor, 

i) Organizar ou apoiar a realização de congressos, 
seminários, conferências, feiras, colóquios, cur-
sos e estágios a nível interno e externo, no 
domínio do livro e do disco. 

C A P I T U L O II 

Dos órgãos do INLD 
ARTIGO 2 

No INLD funcionam os seguintes colectivos: 

a) Direcção; 
b) Conselho Consultivo. 



ARTIGO 3 

1. A Direcção é o órgão de superintendência, coorde-
nação e representação do INLD. 

2. A Direcção é assegurada por um Director que poderá 
ser coadjuvado no exercício das suas competências por 
um Director-Adjunto, sempre que tal se revelar necessário. 

3. Os cargos de director e director-adjunto do INLD, 
são equiparados respectivamente aos de Director Nacional 
e Director Nacional-Adjunto. 

4. Além das competências que lhe são conferidas nos 
termos da lei, compete em especial ao director: 

a) Assegurar a direcção e coordenação do INLD; 
b) Representar ou delegar representação do INLD em 

reuniões nacionais e internacionais e exercer 
os poderes que lhe forem cometidos ou dele-
gados pelo Ministro de tutela; 

c) Presidir os órgãos colegiais do INLD; 
d) Emitir ou aprovar instruções, regulamentos e or-

dens de serviço necessários à administração e 
funcionamento do INLD; 

e) Submeter à apreciação e aprovação superior, sem-
pre que delas careçam, todos os assuntos que 
entender convenientes e propor as medidas que 
julgue de interesse para a instituição. 

5. O director poderá delegar o exercício de parte das 
suas funções ao director-adjunto ou, quanto a assuntos 
de natureza corrente, aos responsáveis dos departamentos. 

6. O director responde pelas suas actividades perante 
o Ministro da Cultura. 

ARTIGO 4 

1. O Conselho Consultivo é um órgão de assessoria e 
consulta do director no exercício das atribuições do INLD. 

2. O Conselho Consultivo é composto por: 

a) Director; 
b) Director-adjunto; 
c) Chefe de Departamento; 
d) Outros técnicos e especialistas que o director 

julgue necessários. 

3. Compete ao Conselho Consultivo: 

a) Assessorar a direcção na definição de planos e 
programas do INLD; 

b) Propor medidas de aperfeiçoamento e desenvolvi-
mento das funções do INLD; 

c) Emitir pareceres em todos os assuntos que lhe 
forem solicitados. 

4. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente 
uma vez por mês e extraordinariamente quando convocado 
pelo director ou por solicitação da maioria dos seus mem-
bros. 

ARTIGO 5 

Estruturas 

No INLD existem as seguintes estruturas: 

a) Departamento Técnico e de Cooperação; 
b) Departamento dos Direitos de Autor; 
c) Departamento de Administração e Finanças. 

ARTIGO 6 

Compete ao Departamento Técnico e de Cooperação: 

a) Organizar, promover e patrocinar, em colaboração 
com outras instituições, concursos literários 
regulares e propor os respectivos prémios; 

b) Estudar e propor as medidas necessárias para 
aumentar, melhorar a qualidade e o custo das 
edições nacionais; 

c) Estudar e propor a importação de edições estran-
geiras de interesse para a cultura nacional; 

d) Assegurar o licenciamento de empresas ou insti-
tuições que exerçam actividade editorial e li-
vreira regular; 

é) Manter actualizado o cadastro dos editores e li-
vreiros; 

f) Assegurar o registo e atribuição do respectivo nú-
mero às edições regulares; 

g) Articular com os organismos competentes para 
garantir o cumprimento da lei de depósito legal 
das edições; 

h) Organizar, promover e patrocinar acções culturais 
com a finalidade de incentivar o hábito de 
leitura; 

i) Assegurar a elaboração e execução de acordos e 
programas de cooperação em conformidade 
com os acordos e tratados que vinculam o Mi-
nistério da Cultura; 

j) Organizar a participação moçambicana em even-
tos internacionais no domínio do livro e do 
disco. 

ARTIGO 7 

Compete ao Departamento dos Direitos de Autor: 

a) Planificar e coordenar as acções tendentes à pro-
tecção e divulgação do direito de autor; 

b) Aplicar e fazer observar a lei de protecção do 
direito de autor; 

c) Propor normas tipo a serem adoptadas nos con-
tratos de edição literária e discográfica; 

d) Apoiar editores, agências e artísticas e sociedades 
que tenham por objecto a protecção dos direitos 
autorais dos seus associados em todos os as-
pectos relevantes; 

e) Assegurar o cumprimento das obrigações do país 
nas questões relativas à propriedade intelectual. 

ARTIGO 8 

Compete ao Departamento de Administração e Finanças: 

a) Assegurar o expediente geral e o arquivo da do-
cumentação; 

b) Realizar a gestão do orçamento e outros fundos 
do INLD; 

c) Assegurar as relações públicas; 
d) Zelar pelo património móvel e imóvel do INLD; 
e) Coordenar projectos e planos integrados necessá-

rios ao desenvolvimento do INLD. 

ARTIGO 9 

Constituem receitas do INLD: 
a) As dotações que anualmente lhe forem consignadas 

no Orçamento Geral do Estado; 



b) As receitas que cobrar pela prestação de serviços; 
c) Os rendimentos dos bens que possui ou quaisquer 

outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei, 
contrato ou outro título. 

C A P I T U L O III 

Disposições finais 

ARTIGO 10 

O Ministro da Cultura proporá à Comissão da Admi-
nistração o quadro de pessoal do INLD nos termos do 
Decreto n.o 3/85, de 22 de Maio. 

ARTIGO 11 

O INLD elaborará e submeterá à aprovação do Ministro 
da Cultura, no prazo de seis meses, o Regulamento Interno 
respectivo. 

Decreto n.° 5/91 
de 3 de Abril 

O artigo 5 do Decreto n.° 17/88, de 27 de Dezembro, 
estabelece que o Presidente do Conselho de Adminis-
tração do Instituto Nacional de Segurança Social seja 
nomeado por decreto do Conselho de Ministros sob pro-
posta do Ministro do Trabalho. 

Considerando porém que tal procedimento não é o mais 
adequado e prático, o Conselho de Ministros determina: 

Único. O n.o 1 do artigo 5 do Decreto n.° 17/88, de 
27 de Dezembro, é alterado passando a ler-se: 

ARTIGO 5 

1. O Presidente do Conselho de Administração e no-
meado por despacho do Primeiro-Ministro sob proposta 
do Ministro do Trabalho. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Mário Fernandes da Graça Ma-
chungo. 

Resolução n.° 2/91 
de 3 de Abril 

Havendo necessidade de dar cumprimento às formali-
dades legais previstas para a entrada em vigor do Acordo 
de Empréstimo celebrado entre o Governo da República 
de Moçambique e o Fundo Africano de Desenvolvimento; 

Ao abrigo do disposto na alínea f) do n.° 1 do artigo 153 
da Constituição da República, o Conselho de Ministros 
determina: 

Único. É ratificado o Acordo de Empréstimo celebrado 
entre o Governo da República de Moçambique e o Fund 
Africano de Desenvolvimento, em Maputo, no dia 27 de 
Novembro de 1990, no montante de catorze milhões oito-
centos e setenta mil unidades de conta do Fundo para 
financiamento do Projecto de Reabilitação da Pecuária 
do Sector Familiar. 

Aprovada pelo Conselho de Ministros 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Mário Fernandes da Graça Ma-
chungo 


