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S U M A R I O 
Conselho de Ministros 

Decreto n° 27/93 
Autoriza o Ministro das Finanças a contrair um emprestimo 

interno amortizavel denominado «Obrigações do Tesouro 
—1993» ate à importância total de cem biliões de meticais 
para financiamento do defice orçamental 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n° 27/93 
de 23 de Novembro 

Na actual conjuntura economica que o Pais atravessa 
as receitas do Estado têm sido insuficientes para fazer face 
as despesas públicas que por sua vez são cada vez maiores 
por força das necessidades crescentes originadas pelo 
processo de reabilitação e reformas em curso 

Tendo-se constatado que o sistema financeiro dispõe 
de alguma liquidez, que pode ser aplicada no financiamento 
do défice orçamental do Estado e, simultaneamente, contri-
buir para dinamizar o mercado moçambicano de capitais, 
ainda incipiente ha que criar instrumentos que permitam 
absorver essa liquidez 

Assim, torna se necessário efectuar uma emissão de 
obrigações do Tesouro a .serem tomadas em exclusivo 

por instituições de credito e outras entidade financeiras 
com excedentes de liquidez não remunerada com o objec 
tivo de diversificar as fontes de financiamento do Estado 

Nestes termos, no uso da faculdade atribuída pelo 
artigo 2 da Lei n ° 20/92 de 31 de Dezembro o Conselho 
de Ministros decreta 

Artigo 1 — 1 E autorizado o Ministro das Finanças 
a contrair um emprestimo interno, amortizavel, denomi 
nado «Obrigações do Tesouro— 1993», até a importância 
total de cem biliões de meticais para financiamento do 
defice orçamental 

2 O empréstimo, cujo serviço e confiado a Direcção 
Nacional do Tesouro, e representado por 100 mil obriga 
ções, com o valor nominal de um milhão de meticais cada 

Art 2 — 1 A colocação do emprestimo sera feita sem 
emissão física de títulos pelo Banco dc Moçambique que 
agira em representação do Estado 

2 Têm acesso directo a emissão as instituições de 
credito, exceptuando o Banco de Moçambique, as institui 

cões financeiras e outras entidades devidamente autor 
zadas por despacho do Ministro das Finanças 

3 A colocação e a subsequente movimentacao das 
«Obrigações do Tesouro— 1993» e f e c t u a r i a por forma 
meramente escriturai, entre contas títulos 

Art 3 As «Obrigações do Tesouro— 1993» poderão 
ser transaccionadas, no mercado secundário, entre as insti-

tuições que as hajam subscrito e entre estas e o Banco 
de Moçambique actuando este por conta propria ou como 
agente do Estado 

Art 4 Os juros das obrigações serão pagos anual 
mente em 15 de Dezembro, tendo lugar o primeiro venci 
mento a 15 de Dezembro de 1994 mas so serão devidos 
a partir da data em que o capital correspondente a tomada 
der entrada nos cofres do Estado 

Art 5 A amortização das «Obrigações do Tesouro — 
1993» sera feita em 2 anuidades, correspondendo cada 
uma a metade do valor nominal, tendo lugar a primeira 
anuidade em 15 de Dezembro de 1996 

Art 6 A partir de 15 de Dezembro de 1996 o empres 
timo pode ser objecto de amortização antecipada total 
ou parcial a qual sera determinada por despacho do 
Ministro das Finanças, contemplando um pre aviso de 
6 meses 



Art. 7. Nas datas de vencimento, o Banco de Moçam-
bique, actuando por conga e ordem do Estaco, debitará 
a conta corrente do Texxxx e creditará as contás das 
entidades detentoras dos atulos naquelas datas, pelas 
importâncias necessárias ae pagamento das amortizações 
e juros. 

Art. 8. As importâncias das subscrições feitas serão 
entregues no Banco de Moçambique, como Caixa Geral 
do Tesouro, na data do imcio da Contagem de juros. 

Art. 9. No Orçamento Geral do Estado, serão inscritas 
as verbas necessárias para suportar os encargos de emprés-
timo regulado no presente diploma. 

Art. 10. As obrigações representativas deste empréstimo 
gozarão dos seguintes direitos: 

a) Pagamento integral dos juros e reembolso do 
capital subscritor; 

b) Isenção de todos os impostos, quer ordinários 
quer extraordinários, sobre o capital ou juros, 
incluindo o imposto do selo 

Art 11. O Ministro das Finanças regulamentará, por 
diploma ministerial, os mecanismos de funcionamento do 
processo de emissão das «Obrigações do Tesouro — 1993» 
e do respectivo mercado secundário e outras questões de 
índole técnica 

Aprovado pelo Conselho de Ministros 

Publique-se 

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


