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3.° SUPLEMENTO 

S U M Á R I O 

Conselho de Ministros: 

Decreto n.° 6/92: 

Regulamenta a aplicação da Lei n.° 3/91, de 9 de Janeiro, 
quanto aos prazos fixados nos seus artigos 1 e 2. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 6/92 
de 28 de Abril 

A Lei n.° 3/91, de 9 de Janeiro, fixou os prazos para 
a reversão a favor do Estado das acções, obrigações e 
outros títulos equivalentes representativos de capital em 
sociedades anónimas ou em comandita por acções e das 
quotas em qualquer tipo de sociedade, com sede no terri-

nacional, incluindo os respectivos rendimentos, bem 
como os bens e valores, de qualquer espécie, depositados 
ou guardados em instituições de crédito ou similares, 
quando se encontrem em situação de abandono. A mesma 
lei delegou no Conselho de Ministros competências para 
a regu amentação dos demais aspectos pertinentes sobre 
a matéria. 

Assim, ao abrigo da alínea é) do artigo 153 da Consti-
tuição da República, e do artigo 5 da Lei n.° 3/91, de 9 
de Janeiro, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1. Os prazos fixados nos artigos 1 e 2 da Lei 
n.° 3/91, de 9 de Janeiro, contam - se a partir do primeiro 
dia em que, por disposição legal, regulamentar ou esta-
tutária, os respectivos rendimentos ou valores se conside-
rem vencidos ou em pagamento, ainda que não tenham 
sido implementados os requisitos exigidos para o seu paga-
mento, ou a partir da prática do último acto através do 
qual os respectivos titulares, possuidores ou beneficiários 
dos títulos, rendimentos, bens ou valores aplicados, gerados, 
depositados ou guardados e abrangidos por aquela lei, 
tenham exercido ou, de algum modo legítimo e inequívoco, 
manifestado o seu direito sobre tais títulos, rendimentos, 
bens ou valores. 

Art. 2. Não são abrangidos pelo disposto no presente 
diploma: 

a) Os valores e bens depositados e dados em garantia 
ou penhor pelos seus proprietários ou benefi-
ciários, junto de instituições de crédito nacio-
nais até à concorrência da dívida; 

b) Os valores e bens depositados por ordem de enti-
dades judiciais e cujo prazo de reversão para 
o Estado não tenha ainda expirado nos termos 
da lei. 

Art. 3 - 1. Até ao último dia do mês de Abril de cada 
ano, as sociedades ou instituições a que se referem os 
artigos 1, 2 e 3 da Lei n.° 3/91, de 9 de Jàneiro, devem, 
após o quinto ano da sua constituição, apresentar, no 
Ministério de tutela ou no Banco de Moçambique, con-
soante os casos, a relação ou relações de todos os títulos, 
rendimentos, bens ou valores, reportada a 31 de Dezembro, 
que, nos termos da referida lei e deste decreto, devem 
considerar - se abandonados a favor do Estado; 

2. Não havendo títulos, rendimentos, bens e valores 
abrangidos pelas disposições da Lei n.° 3/91, de 9 de 
Janeiro, e do presente decreto, as sociedades e instituições 
de crédito ou similares referidas no artigo anterior deverão 
emitir um certificado de declaração negativa, comunicando 
ao Ministério de tutela a inexistência de situações abran-
gidas pela referida lei e por este decreto. 

Art. 4. As sociedades ou instituições de crédito ou 
similares com situações abrangidas pela Lei n.° 3/91, de 
9 de Janeiro, à data da sua entrada em vigor, deverão, 
no prazo de noventa dias contados a partir da data de 
publicação deste decreto, apresentar à entidade compe-
tente a relação ou relações a que alude o artigo anterior. 

Art. 5 - 1. Os processos de reversão a favor do Estado 
de títulos, rendimentos, bens ou valores abrangidos pelas 
disposições da Lei n.° 3/91, de 9 de Janeiro, e deste 
decreto, correm os seus trâmites no Ministério de tutela. 

2. Tratando se de titulos, rendimentos, bens ou valores 
aplicados, gerados, depositados ou guardados em institui-
ções de crédito ou similares, os respectivos processos de 
reversão a favor do Estado correm os seus trâmites no 
Banco de Moçambique. 



3. A instrução dos processos deverá ser concluída no 
prazo de 90 dias contados a partir da data da recepção 
das relações referidas nos artigos 3 e 4 do presente 
decreto. 

4. Os processos instruidos nos termos dos números 
anteriores deverão ser remetidos ao Ministério das Finan-
ças no prazo de 15 dias após a conclusão da sua instrução, 
para efeitos de decisão. 

Art. 6. As situações de abandono previstas nos termos 
da Lei n.° 3/91, de 9 de Janeiro, e do presente diploma 
é aplicável o disposto nos artigos 318.° a 327.° do Código 
Civil, que versam sobre a suspensão e interrupção dos 
prazos de prescrição. 

Art. 7. Para efeitos do disposto no artigo 4 da Lei 
n.° 3/91, de 9 de Janeiro, o Ministério das Finanças de-
verá, antes da tomada de decisão sobre a reversão a favor 
do Estado de títulos, rendimentos, bens e valores abran-
gidos por esta lei, solicitar ao Tribunal competente a 
emissão de certificado sobre a existência ou não de pro-
cessos em curso ao abrigo dos artigos 1132.° e 1133.° do 
Código do Processo Civil. 

Art. 8. Os títulos, rendimentos, bens ou valores rever-
tidos a favor do Estado, ao abrigo da Lei n.° 3/91, de 9 
de Janeiro, e do presente decreto, deverão ser entregues, 
no prazo de 90 dias contados a partir da data da recepção 
da notificação da decisão tomada, ao Ministério das Fi-
nanças, que lhes dará o destino que for determinado por 
despacho do Ministro das Finanças. 

Art. 9 - 1. A inobservância do disposto no artigo ante-
rior é punida com a multa de 2 000 000,00 M T a 

50 000 000,00 MT, graduados em conformidade com a 
gravidade da infracçao. 

2. Em caso de reincidência, os limites de multa previstos 
no número anterior serão elevados para o dobro. 

3. As multas previstas no número precedente são apli-
cadas em processo de transgressão, mediante o respectivo 
auto de notícia, nos termos da legislação fiscal vigente. 

Art. 10. O produto das multas aplicadas nos termos 
do artigo anterior reverte para o Estado e, pelo seu paga-
mento, respondem solidariamente com a sociedade ou 
instituição implicada no processo, os respectivos directores, 
administradores, gerentes, membros do conse ho fiscal, 
empregados com funções de direcção e chefia e quaisquer 
outras pessoas que tenham praticado, ordenado ou sancio-
nado a infracção. 

Art. 11. Os procedimentos e as multas aplicadas ao 
abrigo do presente diploma prescrevem nos prazos fixados 
nos termos da lei. 

Art. 12. O esclarecimento de eventuais dúvidas e a 
fiscalização do cumprimento das disposições e obrigações 
determinadas por este diploma competem, em especial, 
ao Ministério das Finanças. 

Art. 13. O presente decreto entra imediatamente em 
vigor. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique se. 

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


