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CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 53/94 
de 9 do Novembro 

O desenvolvimento da indústria mineira na República 
de Moçambique exige a adopção de medidas promocionais 
e incentivadoras que incluem a adequação do regime fiscal 
em vigor às particularidades desta actividade. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea b) do 
artigo 17 da Lei n.° 2/86, de 16 de Abril, e no artigo 1 
da Lei n.° 5/94, de 14 de Setembro, o Conselho de Mi-
nistros decreta: 

C A P I T U L O I 

Regime Fiscal 
ARTIGO 1 

Âmbito 
Ê criado o Regime Fiscal aplicável à actividade mineira, 

nomeadamente a realização de operações de prospecção, 
pesquisa e exploração mineira. 

ARTIGO 2 

Impostos sobre os rendimentos 

1. As pessoas que desenvolvem actividade mineira na 
República de Moçambique e suas contratadas, ficam sujei-

tas às disposições previstas no Código dos Impostos sobre 
o Rendimento, em tudo quanto não contrarie o disposto 
no presente decreto. 

2. A determinação da matéria colectável da Contribuição 
Industrial consta do Regulamento sobre a Determinação da 
Matéria Colectável da Contribuição Industrial na Activi-
dade Mineira que faz parte integrante deste decreto. 

3. A Taxa da Contribuição Industrial aplicável à acti-
vidade mineira é de 40 por cento. 

4. As entidades a que se refere o n.° 1 deste artigo de-
verão possuir contabilidade organizada nos termos da le-
gislação em vigor. 

Imposto sobre a produção 
ARTIGO 3 

Incidência 

1. O imposto sobre a produção incide sobre o valor dos 
produtos minerais obtidos a partir da área da concessão, 
certificado ou alvará e, se for caso disso da área da licença, 
sendo sujeito da obrigação do imposto o respectivo titular. 

2. O imposto sobre a produção é devido relativamente 
aos produtos minerais obtidos em cada trimestre ou em 
outro período autorizado pelo Ministro das Finanças. 

ARTIGO 4 

Determinação da matéria colectável 

1. O valor dos produtos minerais obtidos no período 
em que o imposto é devido será determinado, segundo um 
dos seguintes critérios: 

a) A partir do valor de venda declarada pelo contri-
buinte, quando o produto mineral tenha sido 
totalmente vendido; 

b) A partir do valor da venda declarada pelo contri-
buinte, quando o produto mineral tenha sido 
parcialmente vendido e do preço da última 
venda declarada pelo contribuinte em relação 
ao remanescente; 

c) A partir do preço determinado pelo Ministro das 
Finanças sempre que: 

(i) O produto mineral não tenha sido ven-
dido, ou, tenha sido alienado por outra 
forma diferente da venda; 



(ii) A venda ou alienação tenha sido reali-
zada por montante inferior ao valor nor-
mal de mercado. 

2. Para efeitos do número anterior, a expressão «aliena-
ção ou venda» significa, relativamente à produção mineira, 
a venda, exportação, arresto, penhora ou qualquer outra 
forma de disposição gratuita, onerosa ou coerciva, incluin-
do a consignação, perdas motivadas por furto, roubo ou 
outra causa ocorrida depois desses produtos terem sido 
produzidos. 

3. O Ministro das Finanças poderá consentir que se 
deduzam ao valor da produção mineira determinado nos 
termos da alínea a), do n.° 1 deste artigo, as despesas 
relativas ao transporte e seguro incorridas antes da venda 
quando o contribuinte possa fazer prova de que essas des-
pesas foram por si suportadas. 

ARTIGO 5 

Taxas 

1. A taxa do imposto sobre a produção incidirá sobre 
o valor dos produtos minerais calculados nos termos do 
n.° 1 do artigo anterior. 

2. As taxas do imposto sobre a produção obtida a par-
tir da área da concessão e, se for caso disso, da área da 
licença, são as seguintes: 

a) 10 % para os diamantes; 
b) 6 % para pedras preciosas e semi-preciosas; 
c) 5 % para metais preciosos, nomeadamente, ouro 

prata e platina; 
d) 3 % para os demais produtos minerais não in-

cluídos nas alíneas anteriores. 

3. As taxas relativas aos produtos minerais obtidos a 
partir das áreas de certificado ou alvará são as seguintes: 

а) 8 % para pedras preciosas e semi-preciosas; 
b) 6 % para rochas ornamentais; 

c) 5 % para metais preciosos; 
d) 4 % para recursos minerais de construção; 
e) 3 % para outros não incluídos nas alíneas ante-

riores. 
4. As taxas a quo se referem os n.os 2 e 3 deste artigo 

poderão ser periodicamente revistas por diploma do Mi-
nistro das Finanças, ouvido o Ministro dos Recursos Mi-
nerais, observando os parâmetros estabelecidos no n.° 3 
do artigo 3 da Lei n.° 5/94, de 14 de Setembro. 

ARTIGO 6 

Liquidação 

1. O montante do imposto resultará da aplicação das 
taxas previstas no artigo anterior ao valor da produção 
mineira calculado nos termos do artigo 4. 

2. Salvo se o Ministro das Finanças autorizar de outro 
modo, o imposto será liquidado pelo contribuinte que de-
verá, nos dez dias seguintes ao período em que é devido, 
apresentar na Administração Fiscal uma declaração em 
triplicado contendo os seguintes elementos: 

a) As quantidades de produtos minerais produzidos 
a partir da área sujeita ao título mineiro em 
referência; 

b) Detalhes completos sobre as veadas efectuadas no 
período em causa; 

c) Imposto pago nos termos do artigo 8 e os justifi-
cativos referidos no n.° 2 do mesmo artigo; 

d) Outros elementos que forem solicitados ou que o 
contribuinte os apresente. 

3. No prazo de três dias após a apresentação dos docu-
mentos referidos no número anterior a Administração 
Fiscal conferirá a liquidação e o contribuinte efectuará o 
pagamento de acordo com o previsto no artigo seguinte. 

ARTIGO 7 

Cobrança 

1. A cobrança do imposto deverá efectuar-se em di-
nheiro, podendo ser em espécie. Presume-se que a cobrança 
se efectua em dinheiro sempre que o Ministro das Finan-
ças não notifique o contribuinte, para o efeito, até sessenta 
dias antes da data do pagamento a que se reporta o im-
posto, de que a cobrança será em espécie. 

2. Salvo se o Ministro das Finanças autorizar de modo 
diferente o contribuinte deverá. 

a) Proceder à entrega da importância do imposto na 
Repartição de Finanças da respectiva área Fis-
cal até ao dia 20 do mês seguinte ao do trimes-
tre a que corresponde o imposto; ou 

b) Proceder à entrega da quantidade de produtos 
minerais de valor equivalente ao montante do 
imposto liquidado em dinheiro, no prazo a que 
se refere a alínea a) e em local de entrega indi-
cado pela Administração Fiscal. 

ARTIGO 8 

Cobrança na exportação 

1. Nos casos em que haja exportação de produtos mine-
rais ainda não tributados nos termos do artigo anterior, a 
mesma sujeita-se: 

a) Ao prévio pagamento do imposto, sendo neste caso 
determinado o valor da produção em conformi-
dade com a alínea b) do n.° 1 do artigo 4; ou 

b) A prévia prestação da caução equivalente ao mon-
tante do imposto devido, determinado segundo 
a alínea a). 

2. No prazo não superior a seis meses contados a partir 
da exportação e mediante a apresentação pelo contribuinte 
dos respectivos documentos justificativos será efectuada 
a liquidação e cobrança adicional que se mostrar necessá-
ria. 

Imposto sobre a superfície 
ARTIGO 9 

Incidência 

O imposto sobre a superfície é devido durante o período 
de validade da licença e incide sobre cada quilómetro qua-
drado ou fracção da área a ela sujeita. 

ARTIGO 10 

Taxa 

Compete ao Ministro das Finanças, ouvido o Ministro 
dos Recursos Minerais, fixar a taxa anual do imposto sobre 
a superfície 

ARTIGO 11 

Liquidação e cobrança 

1. O imposto será liquidado nos termos deste artigo, 
pelo contribuinte numa declaração contendo os seguintes 
elementos: 

a) A área mantida sob licença; 
b) Ano calendário a que se refere a declaração; 
c) Data de atribuição da licença; 



d) O montante do imposto depois de obtido o pro-
duto da taxa anual sobre a área da licença cal-
culada «pro rata temporis». 

2. A declaração a que se refere o n.° 1 deste artigo será 
apresentada na Administração Fiscal, em triplicado, até 
ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte ao período de liqui-
dação. 

3. No primeiro ano a liquidação do imposto será feita 
em proporção aos meses de ocupação da área mantida sob 
licença. 

4. No caso da licença deixar de produzir efeitos em 
relação à totalidade da área a ela sujeita, antes do fim de 
determinado ano, a declaração deverá ser apresentada nos 
trinta dias seguintes à data da referida cessação e reportar-
se-á à área que, no período em referência, esteve sujeita 

à licença. 
5. Apresentada a declaração, o contribuinte efectuará 

o pagamento do imposto liquidado na Repartição de Fi-
nanças da respectiva área fiscal durante o mês de Feve-
reiro de cada ano. 

Disposições comuns ao imposto sobre a produção 
e ao imposto sobre a superfície 

ARTIGO 12 

Erros e omissões 

Sempre que se verifique que em qualquer liquidação 
do imposto sobre a produção ou do imposto sobre a super-
fície se cometeram erros de facto ou de direito ou quais-
quer omissões de que resulte prejuízo para o Estado, a 
Administração Fiscal procederá às correspondentes correc-
ções, na respectiva declaração ou em declarações subse-
quentes, efectuando-se a cobrança da importância que se 
mostrar devida. 

ARTIGO 13 

Cobrança excedentária 
Nos casos em que se verifique entrega do montante do 

imposto sobre a produção ou do imposto sobre a superfí-
cie superior ao devido, o Director Nacional competente no 
Ministério das Finanças ordenará, a requerimento do contri-
buinte, formulado no prazo de sessenta dias, após a en-
trega daquele montante, a sua restituição ou a compen-
sação por dedução em futuras entregas. 

ARTIGO 14 

Execução 

Quando o pagamento do imposto sobre a produção ou 
do imposto sobre a superfície não for efectuado dentro 
do prazo fixado, será o valor correspondente virtualizado, 
extraindo-se de imediato uma certidão de relaxe que ser-
virá de base para a cobrança coerciva nos termos regula-
dos no Código das Execuções Fiscais e diplomas comple-
mentares. 

ARTIGO 15 

Penalidades 

1. A falta de entrega ou entrega fora do prazo de todo 
ou parte do imposto devido será punida, nos casos de 
mera negligência, com multa graduada até metade do im-
posto em falta e, havendo dolo, com multa variável entre 
o valor do imposto e dobro do mesmo. 

2. A falta da declaração a que se referem o n.° 2 do 
artigo 6 e artigo 11 deste decreto, bem como as omissões e 
inexactidões nele praticadas serão punidas, em caso de 
simples negligência, com multa até 10 por cento do valor 
do imposto e, havendo dolo, com multa até 30 por cento 
do valor do imposto. 

ARTIGO 16 

Reclamações 

As reclamações ou recursos havidos na aplicação dos 
impostos sobre a produção e do imposto sobre a superfície 
serão efectuadas nos termos da legislação que regula o 
contencioso das Contribuições e Impostos. 

C A P I T U L O I I 

Garantias e incentivos aos investimentos 
na actividade mineira 

ARTIGO 17 

Protecção dos direitos de propriedade 

1. O Estado garante a segurança e protecção jurídica 
da propriedade sobre os bens e preitos incluindo os direi-
tos de propriedade industrial, compreendidos no âmbito 
dos investimentos autorizados e realizados de conformi-
dade com a Lei de Minas e demais legislação aplicável. 

2. Com fundamento em ponderosas razões e interesse 
nacional, saúde e ordem públicas, a nacionalização ou 
expropriação de bens e direitos que constituem investi-
mento autorizado e realizado nos termos da Lei de Minas 
e demais legislação aplicável, será objecto de indemnização 
justa e equitativa. 

3. Decorridos mais de noventa dias sem que as even-
tuais reclamações submetidas pelos respectivos investido-
res tenham sido solucionadas e quando desse facto tenham 
resultado prejuízos de ordem financeira decorrentes da 
imobilização dos capitais investidos, os referidos investi-
dores terão direito a uma remuneração justa e equitativa 
pelos prejuízos incorridos por explícita responsabilidade 
de instituições do Estado. 

4. A avaliação de bens ou direitos nacionalizados ou 
expropriados bem como de prejuízos de ordem financeira 
sofridos por investidores por explícita responsabilidade de 
instituição do Estado, para efeitos de determinação do va-
lor de indemnização ou remuneração previstas nos n.os 1 
e 2 deste artigo, será efectuada no prazo de noventa dias 
por uma comissão especialmente constituída para esse 
efeito ou por uma empresa de auditoria de idoneidade e 
competência reconhecidas. 

5. O pagamento da indemnização ou remuneração refe-
ridas nos números anteriores terá lugar no prazo de no-
venta dias contados a partir da data da aceitação, pelo 
órgão do Estado competente, da avaliação efectuada nos 
termos do número anterior. O tempo de apreciação para 
efeitos de tomada de decisão sobre a avaliação efectuada 
e apresentada ao órgão competente do Estado não deverá 
exceder quarenta e cinco dias contados a partir da data 
de entrega e recepção do dossier de avaliação. 

ARTIGO 18 

Transferência de fundos para o exterior 

1. O Estado garante, de acordo com as condições que 
tiverem sido fixadas em instrumentos jurídicos pertinentes 
ao investimento, a transferência para o exterior de: 

а) Lucros exportáveis resultantes de investimentos 
elegíveis à exportação de lucros; 

b) Royalties ou outros rendimentos de remuneração 
de investimentos indirectos associados à cedên-
cia ou transferência de tecnologia; 

c) Amortizações e juros de empréstimos contraídos no 
mercado financeiro internacional e aplicados 
em projectos de investimentos realizados no 
País; 



d) Produto de indemnização nos termos do n.° 2 do 
artigo anterior; 

e) Capital estrangeiro investido e reexportável, inde-
pendentemente da elegibilidade ou não do res-
pectivo projecto de investimento à exportação 
de lucros. 

2. A efectivação das transferências referidas no número 
anterior observará as formalidades fixadas no artigo se-
guinte. 

ARTIGO 19 

Formalidades para transferencias pare o exterior 

1. A parte dos lucros ou dividendos, líquidos de todas 
as despesas de exploração, resultantes da actividade mi-
neira que envolve investimento directo estrangeiro elegível 
à exportação de lucros nos termos da legislação em vigor, 
cuja remessa para o exterior o investidor pode efectuar 
sob sua livre iniciativa, assim que providenciados o paga-
mento dos impostos e outras obrigações devidas ao Estado 
e as deduções legais relativas à constituição ou reposição 
de fundos da reservas bem como de reembolso de emprés-
timos e respectivos juros e demais obrigações eventual-
mente existentes para com terceiros, poderá, mediante a 
observância das formalidades cambiais aplicáveis, ser trans-
ferida para o exterior. 

2. O documento de quitação comprovativo da realiza-
ção do investimento e do cumprimento das obrigações 
fiscais, para efeitos de transferência de lucros, será passado 
pelo Ministério das Finanças no prazo de trinta dias con-
tados a partir da data da apresentação do respectivo 
pedido. 

3. As transferências do capital reexportável ou do pro-
duto de indemnização ou remuneração previstas nos ter-
mos do artigo precedente serão efectuadas em prestações 
escalonadas num período não superior a cinco anos e por 
forma a evitarem-se perturbações na balança de paga-
mentos. 

4. As transferências de lucros exportáveis, bem como 
do capital investido reexportável, processar-se-ão na moeda 
convertível da opção do investidor, em conformidade com 
o disposto na legislação em vigor. 

5. Com observância do disposto no número seguinte, 
as transferências previstas nos termos do estatuído no 
presente decreto e demais legislação em vigor, efectivar-se-
ão assim que tenham sido efectuadas: 

a) A constituição ou reposição do fundo de reserva 
legal; 

b) A liquiadção dos impostos devidos; 
c) A tomada de providências necessárias ao paga-

mento corrente das prestações de capital e juros 
relativos a empréstimos contraídos para a reali-
zação do empreendimento; 

d) A provisão adequada para se garantir o cumpri-
mento das prestações de capital e juros a ven-
cer antes da ocorrência de novos fundos sufi-
cientes para cobertura de tais responsabilidades. 

6. A transferência de lucros exportáveis, em cada exer-
cício económico, será prontamente assegurada sempre que 
o saldo positivo em divisas produzido pelo empreendi-
mento ou pelo conjunto de empreendimentos levados a 
cabo pelo mesmo investidor ou grupo de investidores es-
trangeiros associados permitir a necessária cobertura. 

7. Verificando-se a insuficiência de fundo cambial para 
a cobertura dos lucros a exportar em um dado exercício 
económico por projecto que não produza saldo positivo 
em moeda externa, o remanescente transitará, para efeitos 

da sua transferência, para o exercício ou exercícios econó-
micos seguintes. 

8. A transferência de lucros exportáveis gerados por 
um investimento estrangeiro que demonstrar a substituição 
e redução efectivas de importações ou comprovar o aforro 
de divisas ao país e não apresentar fundos em moeda 
externa que assegure a cobertura desta transferência, será 
autorizada e efectuada em condições a acordar com o 
respectivo investidor estrangeiro. 

9. A transferência do capital reexportável proccessar-se-á 
nos termos dos n.os 3 e 4 deste artigo e proporcionalmente 
à participação do investimento directo estrangeiro nos capi-
tais próprios do respectivo empreendimento, com base no 
valor do produto da liquidação, alienação ou indemniza-
ção, totais ou parciais, desse empreendimento ou, ainda se 
findo o prazo de autorização do investimento directo es-
trangeiro sem que se verifique a sua renovação. 

ARTIGO 20 

Incentivos Fiscais 

1. As entidades que desenvolvam actividades mineiras 
ficam, em relação a estas, isentas de: 

a) Direitos e emolumentos gerais aduaneiros sobre 
equipamentos, aparelhos, materiais e sobressa-
lentes importados que se destinem a ser utili-
zados nos trabalhos de prospecção e pesquisa 
ou nos trabalhos de exploração mineira; 

b) Direitos aduaneiros sobre a exportação de recursos 
minerais; 

c) Imposto de Circulação previsto no correspondente 
Código; 

d) Imposto de Consumo previsto no correspondente 
Código; 

e) Impostos que incidem sobre os capitais ou emprés-
timos e respectivos juros aplicados em inves-
timentos realizados na área mineira do territó-
rio nacional, exceptuando as mais-valias prove-
nientes da aplicação de capitais. 

2. Os investimentos em empreendimentos novos, reali-
zados na actividade mineira beneficiarão de uma redução 
em 50 por cento da taxa da Contribuição Industrial, du-
rante o período de recuperação do investimento que não 
deverá exceder 10 exercícios fiscais contados a partir do 
início da produção. 

3. Os sócios ou proprietários das empresas que desen-
volvem actividade mineira beneficiam de isenção do Im-
posto Complementar bem como de outros impostos que 
incidem sobre os dividendos e outras formas de distribui-
ção de lucros resultantes da exploração da actividade mi-
neira, durante o período de recuperação dos investimentos, 
que não deverá exceder dez exercícios fiscais, contados a 
partir do início da produção 

4. As empresas estrangeiras não residentes, contratadas 
e sub-contratadas, pelas entidades que desenvolvem na 
República de Moçambique actividade de prospecção, pes-
quisa e desenvolvimento mineiro, incluindo trabalhos de 
engenharia, montagem e estudos de viabilidade nos termos 
de um título mineiro, estão isentas do Imposto Comple-
mentar e Imposto de Circulação, ficando apenas sujeitas 
a uma taxa liberatória de 15 por cento, nos precisos termos 
estabelecidos no Decreto n.° 31/90, de 7 de Dezembro, 
a título da Contribuição Industrial. 

5. As empresas contratadas e subcontratadas pelas enti-
dades que desenvolvem actividade mineira na República 
de Moçambique, estão isentas dos Impostos de Consumo 
e de Circulação, que incidem sobre importação de equipa-



mentos, instalações, aparelhos, materiais e peças sobres-
salentes que se destinem exclusivamente aos trabalhos de 
prospecção, pesquisa, desenvolvimento e construção mi-
neira. 

ARTIGO 21 

Reconhecimento 
1. O reconhecimento do benefício fiscal a que se refere 

o n.° 2 do artigo anterior depende da iniciativa dos inte-
ressados mediante a apresentação, antes do início da acti-
vidade, da declaração, segundo modelo a aprovar pelo 
Ministro das Finanças. 

2. Compete ao Director Nacional de Impostos e Audi-
toria, o reconhecimento do benefício fiscal, no prazo de 
noventa dias, a contar da data da entrega da declaração 
a que se refere o número anterior. 

C A P I T U L O I I I 

Disposições transitórias 
ARTIGO 22 

Contratos mineiros anteriores 

1. Os contribuintes, detentores de um título mineiro, 
que exercem actividade mineira ao abrigo de acordos ou 
contratos de licenciamento para a realização de operações 
mineiras, celebrados nos termos da Lei de Minas antes da 
entrada em vigor do presente decreto continuam a reger-se 
pelo que neles se dispõe, salvo no que se refere a deter-
minação da matéria colectável em Contribuição Industrial 
em que será observado o previsto no n.° 2 do artigo 2 
deste decreto. 

2. Porém, tais contribuintes terão a opção irrevogável 
de reger-se integralmente por este decreto, exercendo a 
opção por meio de requerimento dirigido ao Ministro das 
Finanças no prazo de 180 dias a contar da data da entrada 
em vigor deste decreto. Uma vez exercida a opção, o 
acordo ou contrato de licenciamento sara considerado 
emendado em conformidade com os termos e disposições 

do mesmo decreto. 
ARTIGO 23 

Revogação 

São revogadas as disposições do capítulo III do Regu-
lamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.° 13/ 
/87, de 25 de Fevereiro. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

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

Regulamento sobre Determinação da Matéria Colectável 
da Contribuição Industrial na Actividade Mineira 

C A P Í T U L O I 

D i s p o s i ç õ e s ge ra i s 

ARTIGO 1 

Definições 

1. Salvo se o contexto exigir sentido diferente, as expres-
sões constantes deste Regulamento terão o significado que 
a seguir lhes é atribuído: 

a) «Actividade Mineira» significa actividade que con-
siste na realização de operações de prospecção, 

pesquisa e de exploração mineira ou qualquer 
destas operações; 

b) «Area de Alvará», «Área de Concessão», «Área de 
Certificado», «Area de Prospecção e Pesquisa» 
significa as áreas abrangidas pelos títulos mi-
neiros do mesmo nome; 

c) «Custos Dedutíveis» são os custos e encargos im-
putáveis ao exercício incluindo encargos com 
reintegrações e amortizações nos termos dos ar-
tigos 5, 6, 8, 9, 10 e 11; 

d) «Activos» inclui além do próprio bem, qualquer 
parte dele ou qualquer interesse em relação a 
este; 

e) «Despesa de Capital» são despesas de pesquisa 
geológica e despesas de desenvolvimento mineiro 
ou ambos, consoante o caso; 

f ) «Despesa de Desenvolvimento» são custos de na-
tureza capital necessariamente incorridos para 
ou em relação a operações de desenvolvimento, 
nomeadamente: 

i) testes com amostras de depósitos mi-
nerais, a lavra mineira de depósitos, o 
desmonte, a remoção e a deposição de 
cobertura de poços e de galerias, túneis 
e passagens subterrâneas, escavações 
para expôr e manter exposto o jazigo em 
preparação para extracção, e esca-
vações para outras operações auxiliares 
realizadas no decurso da mineração; 

it) a aquisição de instalações, maquinaria e 
equipamentos, a construção ou erecção 
e apetrechamento de instalações para a 
extracção e transporte de minério, para 
a britagem, moagem, concentração e pro-
cessamento, a deposição de desperdícios 
e entulho, armazenagem e manuseamento 
do produto mineiro; 

iii) a provisão de edifícios e outras ben-
feitorias e instalações de apoio reque-
ridas para a realização das operações de 
desenvolvimento; 

iv) a colocacão e montagem de instalações 
para o fornecimento de energia, água, 
transporte, comunicações e outras insta-
lações conexas e ainda os respectivos 
meios de distribuição; 

v) a aquisição ou a colocação e montagem 
de decorações habitacionais, sanitárias, 
sociais, recreativas e educacionais para 
os trabalhadores e seus dependentes; 

vi) o estabelecimento de medidas de pro-
tecção da saúde e segurança em termos 
do lugar de trabalho e do meio ambiente; 

vii) a aquisição de materiais, combustíveis, 
fornecimentos, mão-de-obra e serviço 
em relação a, e para o apoio das ope-
rações de desenvolvimento; 

viii) as remunerações dos trabalhadores envol-
vidos nas operações de desenvol-
vimento incluindo subsídios para aloja-
mento, transporte, assistência médica, 
pensões de reforma e seguro com ex-
cepção do seguro de vida; 

ix) as despesas incorridas, nos termos do 
título mineiro, durante as operações de 
desenvolvimento com a formação e 
treino em instituições aprovadas pelo 



Ministério dos Recursos Minerais, de 
cidadãos moçambicanos empregues nas 
operações de desenvolvimento, bem 
como o fornecimento de material e equi-
pamento científico e didáctico; 

x) rendas, encargos, taxas e propinas com 
ou relativas ao terreno e edifícios ocu-
pados para efeitos de realização de ope-
rações de desenvolvimento; 

xi) encargos relacionados fundamentalmente 
e sobretudo com a administração e 
gestão das operações de desenvolvi-
mento; 

xii) encargos com o encerramento de parte 
ou a totalidade da mina, durante as ope-
rações de desenvolvimento, desde que 
a despesa seja incorrida para cumprir 
com os requisitos relativos a segurança 
e a prevenção de poluição impostos por: 

- respectivo título mineiro; 
- Lei de Minas e Regulamento da 

Lei de Minas; 
- outra legislação aplicável. 

xiii) direitos e emolumentos gerais aduaneiros 
e ou dos impostos e encargos incluindo 
o imposto de consumo e o imposto de 
circulação, que incidem sobre a impor-
tação de instalações fabris, maquinaria, 
equipamento, peças sobressalentes, ma-
teriais, fornecimentos, consumíveis e 
bens móveis necessários para as ope-
rações de desenvolvimento e não dis-
poníveis no mercado nacional; 

xiv) os juros pagos, antes do ano do início 
da produção, em relação a empréstimos 

e a outros tipos de assistência financeira 
obtida para custear as operações de de-
senvolvimento. 

g) «Operações de Desenvolvimento» significa opera-
ções de acordo com o plano de lavra aprovado, 
e realizadas nos termos de um título mineiro 
com respeito ao desenvolvimento mineiro, no-
meadamente, a construção e apetrechamento de 
uma mina; 

h) «Despesas de Natureza Capital» significa qualquer 
despesa de um contribuinte de que resulte a 
criação de um activo imobilizado (corpóreo ou 
incorpóreo) ou uma vantagem duradoura para o 
empreendimento da actividade mineira do con-
tribuinte; 

t) «Despesas de Pesquisa» são despesas necessaria-
mente incorridas, directa ou indirectamente, na 
condução de operações de pesquisa geológica, 
nomeadamente: 

i) reconhecimento, prospecção, descoberta 
e avaliação de reservas de jazigos e a 
aquisição de instalações, equipamentos, 
materiais, combustíveis, fornecimentos, 
mão-de-obra e serviços necessários, e 
demais instalações de apoio e activos 
imobilizados; 

ii) estudos de viabilidade, de comercializa-
ção e do mercado, de avaliação do im-
pacto ambiental e de restauração e rea-
bilitação; 

iii) remuneração dos trabalhadores envol-
vidos nas operações de pesquisa in-
cluindo subsídios de alojamento, trans-
porte, assistência médica, pensões de 
reforma e seguro com excepção do se-
guro de vida; 

iv) despesas de acordo com os termos do 
título mineiro durante as operações de 
pesquisa com a formação e treino, em 
instituições aprovadas pelo Ministério 
dos Recursos Minerais, de cidadãos mo-
çambicanos empregues nas operações 
de pesquisa, bem como o fornecimento 
de material e equipamento científica 
e didáctico; 

v) rendas, encargos, taxas e propinas re-
lativas ao terreno e edifícios ocupados 
para efeitos de realização de operações 
de pesquisa; 

vi) encargos relacionados fundamentalmente 
e sobretudo com a administração e 
gestão das operações de pesquisa; 

vii) encargos com o encerramento, em parte 
ou na totalidade da área de pesquisa, 
das operações de pesquisa desde que a 
despesa seja incorrida para cumprir com 
os requisitos de segurança e de pre-
venção de poluição impostos por: 

- respectivo título mineiro; 
- Lei de Minas e Regulamento da 

Lei de Minas; 
- outra legislação aplicável. 

viii) direitos e emolumentos gerais aduaneiros 
e outros impostos e encargos incluindo 
o imposto de consumo e o imposto de 
circulação, que incidem sobre a impor-
tação de instalações fabris, maquinaria, 
equipamento, peças sobressalentes, ma-
teriais, consumíveis (que não bebidas e 
comidas) e bens móveis necessários para 
as operações de pesquisa geológica e não 
disponíveis no mercado nacional. 

j) «Operações de Pesquisa Geológica» significa ope-
rações de reconhecimento, prospecção e pesquisa 
geológica realizadas» nos termos de uma licença 
de prospecção e pesquisa, alvará ou certificado 
mineiro visando a descoberta de recursos mi-
nerais na área atribuída, sua quantificação e de-
lineação em termos de tonelagem, teor e locali-
zação, respectivamente; a avaliação do potencial 
comercial e tecnológico feita através de um 
estudo de viabilidade; 

k) «Receita Bruta» são os proveitos ou ganhos de um 
contribuinte determinados nos termos do ar-
tigo 4; 

l) «Código dos Impostos Sobre o Rendimento» é o 
Código dos Impostos Sobre o Rendimento, pre-
visto na Lei n.° 3/87, de 19 de Janeiro, e apro-
vado pelo Decreto n ° 3/87, de 30 de Janeiro, 
e posteriores alterações; 

m) «Título Mineiro» significa, para efeitos deste di-
ploma, qualquer concessão mineira, licença de 
prospecção e pesquisa, alvará ou certificado 
mineiro, consoante o contexto o exigir; 



n) «Operações Mineiras» significa operações reali-
zadas ao abrigo dum título mineiro e incluem 
reconhecimento, prospecção, pesquisa e mapea-
mento geológicos, desenvolvimento, e exploração 
mineira; 

o) «Mineral» e «Recursos Minerais» tem o significado 
dado ao termo «Recursos Minerais» na Lei 
de Minas e exclui hidrocarbonetos; 

p) «Mina» significa qualquer escavação, abertura, ga-
leria, poço e outro lugar onde se conduz acti-
vidades de exploração mineira, localizada numa 
área da concessão mineira, nos termos da des-
crição aprovada pela entidade competente no 
respectivo plano de lavra ou no requerimento 
para atribuição de uma concessão mineira onde 
são realizadas operações visando a obtenção de 
minerais e inclue tais instalações e facilidades 
localizadas na superfície e no subsolo, no local 
ou auxiliares, relacionadas com as operações. 
E, no caso em que um título mineiro abrange 
mais de uma mina, significa cada uma das minas 
na área abrangida por essa concessão mineira; 

q) «Unidade Mineira» significa uma unidade de pro-
dução mineira baseada numa ou mais minas 
desde que estas sejam desenvolvidas e exploradas 
conjuntamente ou em sequência, partilhem in-
fraestruturas e instalações comuns, produzam 
os mesmos minerais ou produtos minerais e 
sejam titulados pelo mesmo título mineiro; 

r) «Lei de Minas» significa a Lei n.° 2/86, de 16 de 
Abril; 

s) «Regulamento da Lei de Minas» significa o regula-
mento promulgado nos termos da Lei n.° 2/86, 
de 16 de Abril, e aprovado pelo Decreto n.° 13/ 
/87, de 24 de Fevereiro; 

t) «Informação Mineira» significa informação geo-
lógica, geofísica e técnica, relativa a presença, 
ausência ou extensão de depósitos de minerais, 
ou que pode ter utilidade para a determinação 
da presença, ausência ou extensão de depósitos 
de minerais; 

u) «Pessoa» significa qualquer pessoa singular ou co-
lectiva e no caso de uma «joint venture» [as-
sociação não-societária] cada participante nesta 
associação; 

v) «Operações de Mineração» significa: 
- actividades visando a extracção de mi-

nerais; 
- actividades visando a obtenção de um mi-

neral de qualquer substância ou cons-
tituinte da terra realizadas pela mesma 
pessoa em conexão com as actividades 
referidas em i) desta alínea; 
e são excluídas quaisquer actividades 
abrangidas pelas operações de pesquisa 
geológica e de desenvolvimento; 

w) «Despesa de Reposição» significa despesas de 
desenvolvimento que renova a capacidade das 
instalações das operações minerais do contri-
buinte, existentes antes de incorrer tal despesa 
de reposição, e caso esta despesa de reposição 
melhore a capacidade das operações mineiras do 
contribuinte este melhoramento será um factor 
acidental da aquisição; 

x) «Rendimento Tributável» reportar-se-á ao saldo re-
velado pela conta de resultados do exercício 
ou de ganhos e perdas e consistirá na diferença 

entre a receita bruta atributível ao respectivo 
contribuinte no respecivo ano fiscal e os custos 
dedutíveis ou perdas permissíveis e imputáveis 
ao mesmo exercício do contribuinte; 

y) «Contribuinte» significa o titular, em relação a 
cada unidade mineira, ou, no caso de co-títulares, 
cada um dos co-titulares em relação a sua quota 
na unidade mineira; 

z) «Ano Fiscal» significa um período dc doze meses 
calendários ou porção do mesmo começando a 
1 de Janeiro, ou outra data que vier a ser apro-
vada pela entidade competente do Ministério 
das Finanças. 

aa) «Ano de Produção» significa o período 
do exercício em que se inicia numa 
unidade mineira a produção em regime 
de exploração comercial contínua; 

bb) «Alienação» significa relativamente à 
produção mineira, a venda, exploração, 
arresto, penhora ou qualquer outra forma 
de disposição gratuita, onerosa ou coer-
civa, incluindo a consignação, perdas mo-
tivadas por furto, roubo ou outra causa 
ocorrida depois desses produtos terem 
sido produzidos. 

2. A menção ou referência neste Regulamento a uma 
Lei ou outra legislação inclui suas emendas, modificações, 
rectificações e aditamentos. 

ARTIGO 2 

Articulação com o Código dos Impostos Sobra o Rendimento 

1. O presente diploma adapta as disposições do Código 
dos Impostos Sobre o Rendimento referentes à Contri-
buição Industrial e outra legislação com ela relacionada à 
actividade mineira, nomeadamente quanto a: 

a) Incidência; 
b) Determinação da matéria colectável; 
c) Forma da organização da contabilidade; 
d) Expressão monetária na contabilidade. 

2. Em tudo o que não seja regulado por este diploma, 
aplicam-se, com as adaptações necessárias, as disposições 
do Código dos Impostos Sobre o Rendimento e outra legis-
lação aplicável. 

C A P Í T U L O I I 

Incidência 
ARTIGO 3 

1. A Contribuição Industrial incide sobre os lucros im-
putáveis ao exercício, ainda que acidental, da actividade 
mineira. 

2. Para efeitos do número anterior, e observado o dis-
posto no artigo 7, o apuramento do lucro tributável, bem 
como a respectiva tributação, deverão ser feitos isolada-
mente com relação a cada unidade mineira, ou parte da 
unidade mineira quando se trate de co-titulares. 

C A P Í T U L O I I I 

Determinação da matéria colectável 
ARTIGO 4 

Determinação da receita bruta 

1. Considera-se receita bruta, para efeitos deste Regu-
lamento, o montante global de proveitos ou ganhos re-



cebidos ou auferidos, no ano fiscal, pelo contribuinte, pro-
veniente de cada unidade mineira, nomeadamente os se-
guintes : 

a) Da quota dos minerais que cabe ao contribuinte, 
determinada nos termos do n.° 3 deste artigo, e 
que seja alienada pelo contribuinte com base em 
critérios meramente comerciais e imparciais 
nos termos previstos no n.o 4 deste artigo; 

b) Do valor comercial, determinado nos termos do 
n.° 5 deste artigo, da quota de minerais do con-
tribuinte calculada nos termos do n.° 3 deste 
artigo, obtida da unidade mineira e que seja 
alienada pelo contribuinte sem obedecer os cri-
térios previstos no n.° 4 deste artigo; 

c) Da quantia representando o valor de minerais de-
terminado na base do critério valorimétrico de 
custo cronológico directo (FIFO), correspon-
dente à redução na quantidade física das exis-
tências de minerais obtidos de uma unidade 
mineira e detidos pelo contribuinte no fim do 
exercício, em relação à quantidade física das 
existências de tais minerais no início do exer-
cício não se tratando de quebras ou perdas; 

d) Da compensação recebida ou auferida durante o 
ano fiscal pelo ou para o benefício do contri-
buinte pelo seguro ou por outra forma pelas 
perdas ou danos totais ou parciais de: 

i) quota de minerais do contribuinte, deter-
minada nos termos do n.° 3; 

ii) receitas que teriam sido obtidas da unidade 
mineira pelo contribuinte se tais perdas 
não tivessem ocorrido, 

e) De quaisquer proveitos da unidade mineira rece-
bidos ou auferidos durante o ano fiscal por ou 
para o benefício do contribuinte considerados 
receita bruta da unidade mineira para efeitos 
deste artigo, nos termos do n.° 1 do artigo 12 
deste Regulamento; 

f ) Da venda de informação mineira relativa à unidade 
mineira, efectuada durante o ano fiscal por ou 
para o benefício do contribuinte; 

g) De quaisquer juros, recebidos durante o ano fiscal 
pelo contribuinte sobre valores mantidos para a 
realização das operações mineiras; 

h) De montantes recebidos ou auferidos durante o 
ano fiscal pelo ou para o benefício do contri-
buinte em conexão com as operações mineiras: 

i) De pagamentos recebidos ou auferidos por ou para 
o benefício do contribuinte no ano fiscal em 
questão e considerados receitas brutas para 
efeitos deste Regulamento. 

2. Qualquer montante referido no número anterior, re-
cebido ou auferido pelo contribuinte, antes do início do ano 
da produção, em relação a uma determinada unidade mi-
neira, será considerado como tendo sido recebido ou aufe-
rido pelo ou a favor do contribuinte durante o ano da 
produção. 

3. Para efeitos do n.° 1 deste artigo, a quota de minerais 
de um contribuinte obtidos numa unidade mineira: 

a) será: 
i) durante o tempo em que o contribuinte 

é titular único de direitos mineiros sobre 
a unidade mineira, igual à totalidade dos 
minerais obtidos; 

ii) durante o período em que o contribuinte 
e uma ou mais pessoas são co-titulares dos 
direitos mineiros, a quantidade de mi-
nerais: 

aa) a que couber a cada co-titular con-
tribuinte nos termos de qualquer 
acordo celebrado entre aqueles co-
titulares e aprovado pelo Minis-

tério dos Recursos Minerais, no 
qual se prevê a divisão dos mi-
nerais obtidos da unidade mineira 
entre os co-titularaes; ou 

bb) igual à quota que couber ao co-
titular/contribuinte se os minerais 

obtidos da unidade mineira forem 
proporcionalmente distribuídos 

entre os co-titulares, caso não tenha 
sido celebrado qualquer acordo 
ou o mesmo tiver sido cancelado; 

b) Não inclui quaisquer minerais que couberem ao 
Ministério dos Recursos Minerais por via de um 
acordo de partilha de produção ou na sequência 
da sua participação em quaisquer operações 
relacionadas com a unidade mineira, os quais 
tenham sido entregues ao Ministério dos Re-
cursos Minerais. 

4. a) Para efeitos da alínea a) do n.° 1 deste artigo con-
sidera-se que uma venda de minerais é feita com base em 
critérios meramente comerciais e imparciais se: 

i) o preço obtido em qualquer acordo 
venda for a única consideração ou pres-
tação relativa à venda de minerais; 

ii) a venda não for afectada por outras re-
lações que não as criadas pelo contrato 
de venda entre o vendedor ou qualquer 
outra pessoa associada ao vendedor e o 
comprador ou outra pessoa associada ao 
comprador; 

iii) o vendedor ou qualquer outra pessoa com 
ele associada não tenha, quer directamente 
quer indirectamente, qualquer interesse 
com qualquer subsequente revenda ou 
alienação de minerais como tal, ou dos 
minerais após a sua incorporação em 
qualquer processo de fabricação ou pro-
cessamento. 

b) Qualquer porção de minerais que não seja parte 
da quota determinada nos termos do n.° 3 desce 
artigo e que seja adquirida por um terceiro ao 
contribuinte, é considerada alienação feita não 
ao preço justo de mercado; 

c) Qualquer alienação de minerais feita irregular-
mente, quer por detentores de títulos mineiros, 
quer ainda por pessoas não autorizadas será 
considerada venda nos termos do n.o 1 deste 
artigo, para efeitos de apuramento da receita 
bruta. 

5. Para efeitos da alínea b) do n.° 1 deste artigo, o valor 
comercial dos minerais obtidos duma unidade mineira será: 

a) determinado de acordo com quaisquer termos e 
condições do título mineiro relativo à unidade 
mineira; ou 

b) determinado pelo Ministério das Finanças se não 
existirem tais termos e condições. 



6. Este artigo aplica-se aos produtos minerais quer tenham 
sido ou não objecto de processamento. 

ARTIGO 5 

Custos ou perdas imputáveis ao exercido 

1. Com observância do disposto neste Regulamento, 
consideram-se custos ou perdas imputáveis ao exercício, 
para efeitos de cálculos do rendimento tributável, os que, 
dentro dos limites considerados razoáveis pela Adminis-
tração Fiscal, se tornaram indispensáveis suportar para 
obtenção da receita bruta duma unidade mineira, excluindo 
as despesas de natureza capital, incorridas no ano de pro-
dução ou, nos anos subsequentes, incluindo: 

a) a pequena reparação ou manutenção de instalações, 
fábrica, maquinaria, utensílios ou artigos uti-
lizados para a realização das operações mineiras; 

b) os encargos, rendas de ou em relação a terrenos 
ou edifícios ocupados para a realização das ope-
rações mineiras; 

c) o pagamento de contribuições para um fundo ou 
esquema social aprovado pela entidade com-
petente do Ministério das Finanças para os 

trabalhadores envolvidos nas operações mineiras; 
d) juros de empréstimos ou outras formas de crédito 

desde que a entidade competente do Ministério 
das Finanças considere que o empréstimo ou 
outra forma de crédito era ou está sendo usado 
para operações de produção nessa mina, na 
medida em que não exceda as taxas em vigor 
no mercado financeiro para este tipo de em-
préstimos; 

e) o imposto sobre a produção da unidade mineira; 
f ) a formação e treino de moçambicanos em insti-

tuições aprovadas pelo Ministério dos Recursos 
Minerais; e o fornecimento de material e equipa-
mento didáctico e científico, nos termos do título 
mineiro respeitante à respectiva mina; 

g) os salários de empregados e operários envolvidos 
nas operações mineiras, ou materiais consumíveis 
utilizados na operação das instalações de mi-
neração, transporte e armazenagem; 

h) o direito de uso de um bem empregue nas opera-
ções de produção mineira; 

i) transporte dentro do país, de minerais obtidos da 
unidade mineira até ao ponto de entrega (ou 
no caso da exportação o ponto de embarque), 
nas circustâncias referidas nas alíneas a) ou b) do 
n.° 1 do artigo 4 desde que a respectiva venda 
de minerais seja na base «FOB»; 

j) a restauração da área, ou qualquer parte dela, após 
a cessação das operações de pesquisa, desenvol-
vimento ou produção na área desde que tal 
despesa seja, em virtude de qualquer termo e 
condição do título mineiro emitido sobre a área, 
imputável ao exercício para determinar o rendi-
mento tributável do contribuinte; 

k) os gastos gerais de administração e gestão funda-
mentalmente e directamente relacionados com as 
operações de produção mineira; 

l) qualquer montante representando o valor deter-
minado pelo método de custo cronológico di-
recto (FIFO) de qualquer aumento na quan-
tidade física das existências de minerais obtidos 
de uma mina e mantidos pelo contribuinte ao 
fim do ano fiscal, em relação à quantidade física 
das existências mantidos pelo contribuinte no 
início do ano fiscal. 

ARTIGO 17 

Dívidas incobráveis imputáveis ao exercício 

Serão também de considerar custos, o montante de qual-
quer dívida que resulte de processos de execução, falência 
ou insolvência que não tenha sido deduzido do rendimento 
do contribuinte obtido da unidade mineira em qualquer 
exercício anterior. 

ARTIGO 7 

Actividade Mineira ao abrigo de mais de um Título Mineiro 

Quando o contribuinte realiza actividade mineira co-
berta por dois ou mais títulos mineiros, as disposições deste 
diploma serão aplicáveis à actividade mineira realizada 
pelo contribuinte relativamente a cada mina separadamente, 
desde que: 

1. As despesas realizadas pelo contribuinte na acuvi-
dade mineira que envolvem duas ou mais unidades mineiras 
conjuntamente ou em paralelo, sejam imputadas propor-
cionalmente para cada unidade mineira dentro dos limites 
considerados razoáveis pela Administração Fiscal. 

2. A receita bruta calculada conforme vem referida 
nas alíneas c), d), f ) , g), h) e i) do n.° 1 do artigo 4, caiba 
ao contribuinte e referente a mais de uma mina e o valor 
a considerar para efeitos de cálculo do rendimento tribu-
tável do contribuinte para cada mina, seja determinado 
pela Administração Fiscal, tendo por base os elementos 
apresentados pelo contribuinte e confirmados pelo Minis-
tério dos Recursos Minerais. 

5. Não sendo possível realizar separadamente a activi-
dade mineira, relativamente a duas cu mais un dades, 
mineiras, de acordo com um plano mineiro aprovado 
o Ministro das Finanças determinará que a receita bruta 
e as despesas imputáveis ao exercício do contribuinte 
referentes as diferentes unidades mineiras sejam conside 
radas como a receita bruta e despesas de uma única 
unidade mineira. 

ARTIGO 8 

Amortização das despesas de capitai incorridas antes ou durante 
do ano de produção 

1. As despesas de capital realizadas antes ou durante 
o ano de produção serão agregadas e consideradas para 
efeitos deste capítulo como tendo sido todas realizadas 
no ano de produção, como a seguir se indica: 

a) Relativamente as despesas de pesquisa. 

i) o valor agregado nas despesas de pesquisa 
do contribuinte incorridas antes do ano 
de produção ou mesmo no ano de pro-
dução, relativo a área de pesquisa de que 
a concessão mineira é emergente, será 
dedutível no ano de produção, desde 
que nenhuma parte destas despesas 
tenha sido deduzida anteriormente; 

ii) as despesas de pesquisa relativas a deter 
minada área mineira serão dedutíveis na 
totalidade; 

iii) as despesas de pesquisa suportadas pelo 
contribuinte, relativas a uma licença de 
prospecção e pesquisa que não deu 
origem a concessão mineira ou tiver 
caducada ou sido renunciada, serão con-
sideradas, na proporção em que a 
Administração Fiscal considere razoável, 
despesas de pesquisa de qualquer outra 
concessão mineira emergente de uma 
licença de pesquisa detida pelo mesmo 
contribuinte, dedutíveis do rendimento 



tributável, havendo-o, obtido desia mina, 
cm qualquer dos três anos subsequentes 
ao ano em que se verificou a resolução 
de tal licença, desde que tais des-
pesas dc pesquisas tenham sido realizadas 
no período de 8 anos antes da licença 
terminar. 

b) As despesas de desenvolvimento realizadas em 
relação a concessão mineira antes ou durante 
o ano dc produção, deverão ser agregadas e o 
valor da quota da dedução admissível no ano 
de produção e nos nove anos fiscais posteriores, 
será o valor obtido dividindo por dez o montante 
das despesas de desenvolvimento agregadas, a 
não ser que: 

i) o contribuinte opte por ter as deduções 
calculadas dividindo tal valor agregado 
pelo número de anos remanescentes da 
vida (estimada) da mina a que se referem 
essas despesas de desenvolvimento; e 
-uma vez exercida esta opção, a dedução 
anual admitida será aplicável ao exer-
cício do ano de produção e em cada um 
dos restantes anos da vida da mina 
conforme calculada no respectivo ano 
fiscal; 

ii) o contribuinte opte, relativamente às 
despesas de desenvolvimento com o imobi-
lizado corpóreo, por ter o valor de tais 
bens uma vida útil inferior a vida 
estimada da mina, deduzido do montante 
agregado das despesas dc desenvolvi-
mento, previamente aos cálculos referidos 
na alínea b) ou no ponto i. da alínea b) 

e as despesas de desenvolvimento rela-
cionadas com estes bens poderão ser 
deduzidas à quota e de maneira que o 
Ministro das Finanças determinar, tendo 
em conta os procedimentos contabilís-
ticos normais na indústria mineira; 

iii) o contribuinte prefira ter uma amorti-
zação acelerada das despesas dc desen-
volvimento realizadas no ano de produção 
ou em anos anteriores em conformidade 
com o n.° 2; e desde que o total das 
deduções admissíveis relativas às des-
pesas de desenvolvimento durante a vida 
da mina não exceda o somatório dessas 
despesas de desenvolvimento. 

2. No ano de produção e nos três anos fiscais seguintes, 
o contribuinte poderá preferir aumentar o valor das rein-
tegrações das despesas de desenvolvimento realizadas no 
ano de produção ou em anos anteriores por um montante 
que não exceda valores tais que: 

a) reduzam a zero o valor do rendimento tributável 
do contribuinte sujeito à incidência da contri-
buição industrial no respectivo exercício nos 
termos deste Regulamento; ou 

b) possam originar uma dedução total das despesas 
de desenvolvimento no ano fiscal em questão, 
incluindo o somatório das deduções realizadas 
com base no definido na alínea b) do n.° 1, 
atingindo os vinte e cinco por cento do valor 

agregado das despesas de desenvolvimento 

respeitantes a uma concessão mineira, incorridas 
antes ou durante o ano dc produção; 

c) A aplicação das disposições alternaavas expostas 
nas almeas a) c b) é alternativa sendo apl cada 
aquela cujo facto ocorrer primevo. 

3 Caso o contribuinte prefira efectuar amortizações 
aceleradas de acordo com o previsto no n.o 2, o somatório 

das deduções admissíveis segundo a linca b) do n.° 1 
será reduzido pelo montante de tais amortizações aceleradas 

através da redução do número de prestações anuais as quais 
são dedutíveis de acordo com a alínea b) do n.° 1 e através 
da subtracção de qualquer valor residual dessa dedução 
no último ano fiscal de amortização de acordo com o 
ponto iii. da alínea b) do n.° 1. 

4. Para efeitos deste artigo: 

a) O contribuinte fornecerá periodicamente à entidade 
competente do Ministério das Finanças uma 
estimativa, devidamente comprovada, da vida 
da mina durante a qual a produção mineira 
continuará a ser realizada; e 

b) A entidade competente do Ministério das Finanças 
mediante parecer do Ministério dos Recursos 
Minerais fixará a vida da mina em número dc 
anos considerado razoável de acordo com a 
informação técnica forn cida ao abrigo da 
alínea a) deste número ou obtida de outra 
maneira diferente. 

5. Quando a concessão mineira, em relação à qual haja 
despesas de capital residuais, e abandonada ou caduca, 
tais despesas de capital residual serão imputadas a qualquer 
outra unidade mineira na qual o contribuinte tenha inte 
resse e haja rendimento tributável sendo dedutíveis ao 
rendimento tributável da outra mina em qualquer dos 

anos fiscais subsequente até ao terceiro ano seguinte ao de 
ano fiscal no qual tenha ocorrido tal abandono ou se 
tenha verificado a caducidade da concessão. A proporção 
de tal imputação será feita de acordo com o que se 
considere razoável e se julgue serem despesas de capital 
admissíveis. 

Para finalidade deste número «valor residual de despesas 
de capital» significa despesas admissíveis de acordo com 
a alínea b) do n.° 1 que não tenham amortizadas ou 
reintegradas. 

6. Todas as despesas de desenvolvimento que não são 
despesas de reposição e que tenham sido realizadas em 
conformidade com o plano mineiro aprovado em qualquer 
dos três anos fiscais seguintes ao do início de produção, 
com vista a instalar a produção mineira da unidade mi-
neira conforme a capacidade projectada, poderão, com a 
aprovação da entidade competente do Ministério das Fi-
nanças, serem consideradas para efeitos do n.° 2 como 
tendo sido realizadas antes ou no ano de produção. 

7. Quando um montante tenha sido recebido ou auferido 
pelo contribuinte antes ou no ano de produção da mina 
resultante de alienação, perda ou destruição total ou parcial 
de qualquer bem ou de qualquer interesse respeitante a 
tal bem usado em conexão com operações de pesquisa 

geológica ou de desenvolvimeto, as respectivas despesas, 
caso sejam dedutíveis, de acordo com este artigo, serão 
somente na medida em que o montante de tais despesas 
de capital exceda a importância recebida ou auferida. 

Para efeitos do disposto neste número, a importância 
recebida ou auferida pelo contribuinte será: 

a) O preço de venda menos as despesas de vends 
do bem, se o bem tiver sido alienado a um 



prsço específico na base de uma venda justa 
e impai ciai; 

b) O valor justo e imparcial do mercado na data 
de alienação, se o bem tiver sido alienado de 
ouira forma que não seja venda com base nas-
condicões do mercado livre; 

c) Se o bem tiver sido alienado juntamente COM 
outra propriedade e um preço individuali-
zado não tiver sido determinado para cada bem, 
no caso de venda justa e imparcial do mercado 
livre, o preço individualizado por cada item 
ou propriedade vendida será determinado peia 
entidade competente do Ministério das Finanças 
retirando a parte das despesas com ele rela-
cionadas No caso de venda sem atender aos 
preços de mercado livre, um valor justo e 
imparcial do bem será determinado com base 
nas condições de mercado livre deduzindo - se 
as despesas relacionadas com a venda; 

d) Se o bem tiver sido perdido ou destruído, a respec-
tiva importância a ser recebida ou auferida pela 
pessoa beneficiária nos termos de uma apólice 
do seguro ou por outro meio, relativamente 
a perda ou destruição. 

8. Qualquer despesa de capital realizado não em relação 
a um elemento do património será, desde que aceite para os 

efeitos de dedução de acordo com esta secção, reduzida 
por qualquer reembolso ou compensação de tal despesa 
recebidos ou auferidos pelo contribuinte antes ou durante 
o ano de início de produção da mina 

ARTIGO 9 

Deduções admissíveis em relação às despesas de capital 
depois do ano de início da produção 

1. Com a finalidade de determinar o rendimento tribu-
tável do contribuinte num determinado ano fiscal, serão 
dedutíveis as despesas de pesquisa realizadas pelo contri-
buinte depois do ano de produção e que digam respeito 
à unidade mineira que opere ao abrigo de uma concessão 
mineira. 

2. A taxa de amortização aplicável às despesas de de-
senvolvimento realizadas relativamente a unidade mineira 
nos anos fiscais posteriores ao ano de produção será calcu-
lada dividindo o montante de tal despesa por dez, sendo 
o valor equivalente a esta taxa imputável como custo ou 
perda do exercício em questão e dos nove exercícios sub-
sequentes a não ser que: 

a) O contribuinte opte per t u a taxa de amortização 
determinada dividindo o montante das despesas 
de desenvolvimento agregadas relacionadas com 
a mina pelo número de anos (inteiros) remanes-
centes da vida estimada da mina (contados a 
partir do fim do exercício em questão) sendo 
o valor equivalente a esta taxa imputável ao 
respectivo exercício e a cada exercício remanes-
cente da vida da mina; 

b) O contribuinte opte, em relação às despesas de 
desenvolvimento realizadas com os bens cor-
póreos com uma vida útil menor que o rema-
nescente da vida estimada da mina, pela taxa e 
método de cálculo dos encargos de amortização 
de acordo com o procedimento contabilístico nor-
mal na indústria mineira e autorizado pela 
entidade competente do Ministério das Finanças; 

c) O contribuinte opte por tomar amortizações acele-
radas relativamente às despesas de desenvolvi-

mento realizadas em cada um dos três anos 
fiscais posteriores ao ano de produção, or de 
o disposto no n.° 6 do artigo 8 se aplique e 

d) O somatório das deduções admissíveis respiaitanies 
as despesas de desenvolvimento durante o 
período da vida da mina, não deverá exceder 
o total das próprias despesas de desenvolvi-
mento. 

3. Na eventualidade de que o contribuinte opte por 
adoptar uma amortização acelerada de acordo com o esta 
belecido no n.° 6 do artigo 8, o somatório das deduções de 
acordo com o n.° 2 deste artigo será reduzido pelo mon-
tante de tais amortizações aceleradas, reduzindo se 
primeiramente o número de prestações anuais as quais 
são dedutíveis de acordo com n.° 2 deste artigo e pela 
subtracção de qualquer valor residual dedutível no uit mo 
ano fiscal de amortização, em conformidade com a alínea d) 
do n ° 2 deste artigo. 

4. Para efeitos deste artigo, será aplicável o disposto 
nos n.os 4, 7 e 8 do artigo 8. 

ARTIGO 10 

Deduções admissíveis relativas a outras despesas 
de capital depois do ano de início de produção 

Quando durante qualquer ano fiscal após o ano de 
produção, o contribuinte realizar despesas de desenvol-
vimento e demonstrar à entidade competente do Ministério 
das Finanças que tais despesas não constituem despesas 
de reposição, ser-lhe-ão autorizadas a amortização e rein-
tegração, a partir do ano em que tais despesas tenham sido 
realizadas, a uma taxa de 25 % , quando uma taxa superior 
não esteja estabelecida na lei vigente 

ARTIGO 11 

Custos ou perdas referentes à transmissão de Títulos Mineiros 

1 Quando uma concessão mineira é transferida após 
o ano de produção serão consideradas despesas de capital 
realizadas pelo cessionário relativas a mina e aos bens 
transferidos no ano fiscal no qual a transmissão ocorrer. 

O titular e o cessionário deverão apresentar por escrito 
à Administração Fiscal, dentro de um período de trinta dias 
contados a partir da data de transmissão, uma declaração: 

a) Identificando os bens cuja posse foi transferida ao 
cessionário; 

b) Indicando a compensação ou a importância paga 
pela transmissão ou a parte respeitante a ela, 
e, se for uma transmissão a título gratuito, o 
valor dos bens transferidos. 

2. Se não tiver sido submetida qualquer declaração nos 
termos do n ° 1 e no prazo nele previsto, a entidade compe-
tente do Ministério das Finanças determinará o valor 
dos bens. 

3. Para efeitos deste artigo o termo «bens» significa 
bens relativamente aos quais tenham sido ou venham 
a ser considerados como custos ou peidas imputáveis ao 
respectivo exercício na determinação do rendimento tribu-
tável quer do contribuinte quer da mina em causa em 
qualquer ano fiscal ou anos fiscais seguintes ao ano de 
produção da mina. 

ARTIGO 12 

Importâncias excedendo as despesas de capital 
consideradas receitas brutas 

1. Quando o somatório de: 
a) Qualquer dedução admissível de um contribuinte 

em qualquer ano fiscal depois do ano de produ-



çao da mina respeitante às despesas de capital 
realizadas ou ligadas aos activos da mina, e 

b) Qualquer importância recebida ou aufer ida pelo 
ou a lavor do contr ibuinte , no ano Fiscal de 

abreviação, perda ou destruição de tal bem ou 
pela transmissão desse bem de acordo com o 
artigo 11, 

Exceder as despesas de capital referidas na 
alínea a) do n.o 1 deste artigo, a importância 
excedente sera considerada como receita bruta 
dessa mina , recebida ou aufer ida pelo ou para 
o beneficio do contr ibuinte no ano fiscal 
no qual a importância a que se refere a alínea b) 
do n.o 1 deste artigo tenha sido recebida ou 
auferida 

2. A disposição do n.° 7 do artigo 8 será aplicada corn 
as adaptações necessárias relat ivamente à determinação 
da importância refer da no n ° 1 deste artigo. 

ARTIGO 13 

C u s t o s ou p e r d a s n ã o i m p u t á v e i s 

1 Não se consideram custos ou pe idas de exercício. 

a) Qua lquer retirada de captital ou qualquer montante 
util izado cu designado para ser util izado como 
capital; 

b) Qualquer despesa realizada com a aquisição de 
leria ou direitos respeitantes à terra; 

c) Qua lquer despesa inteiramente ou parcialmente 
dependente ou resultante da quant idade , valor, 
receitas ou lucros de minerais extraídos nos 

lermos de uma concessão mineira, e que não 
seja considerada como um custo imputável ao 

exercício nos termos da alínea e) do n.o 1 do 
artigo 5, 

d) Qua lquer despesa realizada com a f inal idade de 
obter uma part icipação directa ou indirecta nos 

minerais extraídos ao abrigo de uma concessão 
mineira, 

e) Qualquer pagamento relacionado com a Contri-
buição Industr ia l . 

ARTIGO 14 

Repar t i ção d e d e s p e s a s n o s t e r m o s d e u m a c o r d o d e a s s o c i a ç ã o 
en t r e o s co - t i t u l a r e s d e u m a c o n c e s s ã o 

No caso de do titulares de uma concessão mineira res-
periante a uma unidade mineira, permite - se que qualquer 
despesa seja imputável ao exercício de cada contr ibuinte 
co-titular nos termos do acordo dc associação entre estes, 
para eleitos de determinação do rendimento tributável no 
respectivo ano fiscal desde que os termos do acordo de 
associação submet ido ao Ministério das Finanças, não 
contrariem as disposições deste Regulamento em relação a 

a) Repart ição de despesas; ou 
b) Reembolso a qua lquer pessoa (que possa ser ou 

não um dos co-titulates da concessão mineira) 
por despesas realizadas nas operações de pes-
quisa, desenvolvimento ou produção na mina 
ou cm conexão com a mina. 

ARTIGO 1 5 

Dupl i caçao d e d e d u ç õ e s 

1. Relat ivamente a qua lquer importância que poderá 
ser considerada como um custo ou perda imputável a um 
determinado exercício nos termos de mais que uma das 

disposições deste diploma quer para efeitos do mesmo 
exercieto ou exercícios diferentes, o contr ibuinte só terá 

o direito a uma única dedução desta importante a, op tando 
por uma das bases de deduções imputáveis 

2 As despesas consideradas custos e perdas do exet-
erero pa ta efeitos da deternrinaçao do rendimento tribu 
tavel de u m contr ibuinte , nac***rão acenes como uma 
dedução para eleitos da determinação do rendimento tribu 
tável de qua lquer outro contr ibuinte 

A R T I G O 16 

T r a n s a c ç õ e s s e m t e r e m c o n t a a s c o n d i ç õ e s d o M e r c a d o 
Comercial Concorrente 

Quando com base em um acordo ou a r i a n o entre o 
contribuinte e qua lquer outra pessoa, o contribuinte 

realize qua lquer despesa, essa despesa será admissível 
como um custo ou perda imputável ao exercício desde 
que a ent idade competente do Ministério das Finanças 
reconheça não ter havido associação ou convenção entre 
o contribuinte e oura pessoa de qual resulte uma actuação 
fora das condições comerciais concorrentes e na medida 

em que a mesma entidade do Ministério da Finanças 
reconhecia, ser real (livre e justo), no mercado comercial 

concorrente, o valor prat içado 

ARTIGO 17 

D e d u ç ã o d e p re ju ízos 

Os prejuízos verificados em determinados exercícios 
serão deduzidos aos lucros tributáveis, havendo os, de um, 

ou mais dos três anos posteriores, obedecendo o estabele 
eido no n o 2 do artigo 3 

CAPITULO IV 

Contabilidade 
ARTIGO 1 8 

Forma d a o rgan ização d a con tab i l i dade 

1. As pessoas, incluindo as associações não societárias 
abrangidas pelas disposições do presente Regulamento 
deverão organizar a sua contabil idade de medo que os 

resultados de cada unidade minera possam claramente 
distinguir-se dos de cada uma das restantes 

No caso de co titulares, deverá haver uma conta 
bilidade organizada respeitante a cada co-titular por 
forma a evidenciar — se, de forma clara e inequívoca, os 

proveitos e custos correspondentes a cada uni. 

ARTIGO 19 

E x p r e s s ã o Mone tá r i a d a Con tab i l idade 

Os registos dos contribuintes da actividade mineira 
passíveis de Contr ibuição Industrial nos termos do presente 
Regulamento, devidamente autorizados, poderão estar 
expressos em moeda livremente convertível, desde que, 
tr imestralmente seja estabelecida a sua equivalência em 
moeda nacional usando o câmbio médio do trimeste. 

Decreto n.° 54/94 
d e 9 d e Novembro 

No âmbito da Lei n.° 2 8 / 9 1 , de 31 de Dezembro, 
Lei das Instituições de Crédito, foi solicitada a consti-
tuição na República de Moçambique de um Banco 
Comercial tendo por objecto o exercício e desenvolvi-



mento de operações bancárias nos termos e limites permi-
tidos por lei. 

Concluindo-se que o pedido foi formulado com obser-
vância dos requisitos estabelecidos na Lei das Instituições 
de Crédito e no respectivo Regulamento, ao abrigo do 
disposto na alínea e) do n.° 1 do artigo 153 da Consti-
tuição da República, e nos n.os 1 e 3 do artigo 11 da Lei 
n. o 28/91, de 31 de Dezembro, o Conselho de Ministros, 
decreta: 

Artigo 1. E autorizada a constituição do BIM - Banco 
Internacional de Moçambique, sob a forma de sociedade 
anónima de responsabilidade limitada. 

Art. 2. O BIM - Banco Internacional de Moçambique, 
S. A. R. L. terá a sua sede na cidade de Maputo. 

Art. 3. A sociedade deverá constituir-se no prazo de 
noventa dias a contar da data de publicação do presente 
decreto. 

Art. 4. A actividade do BIM - Banco Internacional 
de Moçambique, S. A. R. L. regular-se-á pela Lei n.° 28/91, 
de 31 de Dezembro, pelo Decreto n.° 34/92, de 26 de 
Outubro, e demais legislação aplicável. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

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

Decreto n. o 55/94 
de 9 de Novembro 

formação em Administração Pública tem vindo a ser 
uma constante desde a independência nacional através da 
realização de diferentes acções de formação, nomeada-
mente na forma de seminários, palestras, cursos de curta 
duração e cursos de nível médio em direcção e adminis-
tração estatal. 

A análise feita sobre a formação em administração 
pública levou a que se considere indispensável conceber 
e implementar princípios, objectivos, programas, meca-
nismos e instrumentos que assegurem a formação contínua, 
relevante e diversificada, capaz de responder às necessi-
dades comuns dos vários sectores e níveis da administração 
pública e vinculada à progressão nas carreiras profissionais. 

Torna-se necessário, agora, introduzir novos programas 
de Formação, desenvolver a formação de curta duração 
para funcionários públicos em exercício, adequar e poten-
ciar a formação de nível médio e iniciar a formação 
superior. Para o efeito urge estabelecer um Sistema de 
Formação em Administração Pública. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea g) do 
n.° 1 do artigo 153 da Constituição da República, o 
Conselho de Ministros, decreta: 

C A P I T U L O I 

ARTIGO 1 

Criação do sistema 

Ê criado o Sistema de Formação em Administração 
Pública, a seguir abreviadamente destinado por SIFAP, 
previsto no artigo 4 do Decreto n.° 14/87, de 20 de Maio. 

CAPÍTULO VIII 

Princípios e objectivos gerais 
ARTIGO 2 

Princípios gerais 

O SIFAP orienta-se pelos seguintes princípios gerais: 
a) articulação da formação com as políticas de admi-

nistração e gestão pública; 
b) adequação da formação ao regime de carreiras 

visando aumentar a eficácia e a eficiência dos 
serviços através da melhoria do nível de desem-
penho individual; 

c) qualidade e relevância da formação, em conju-
gação com uma adequada relação custo/eficácia 
das acções formativas; 

d) planificação integrada das acções de formação e 
sua execução descentralizada; 

e) articulação, consulta e participação activa nas 
relações entre os intervenientes do SIFAP, 
designadamente entre a coordenação central e 
as unidades de desenvolvimento de recursos 
humanos e formação dos órgãos sectoriais e 
territoriais da administração pública. 

ARTIGO 3 

Objectivos gerais 

São objectivos gerais do SIFAP: 
a) desenvolver os conhecimentos, capacidades, habi-

lidades e atitudes científicas, técnicas e profis-
sionais dos funcionários públicos; 

b) assegurar a permanente actualização dos quadros 
dirigentes do sector público nos domínios das 
técnicas de gestão que influenciem mais directa-
mente a modernização, rentabilidade e produtivi-
dade dos serviços: 

c) preparar quadros técnicos para o exercício de 
funções de direcção e chefia; 

d) elevar os níveis de qualificação no exercício da 
função pública, compatibilizando a formação 
com os requisitos das funções e categorias 
constantes das carreiras profissionais; 

e) sistematizar e desenvolver os conhecimentos cien-
tíficos, técnicos profissionais, nomeadamente, 
programas, métodos e técnicas de gestão e seus 
suportes institucionais e de informação. 

C A P Í T U L O I I I 

Estrutura 
ARTIGO 4 

Estrutura geral 

O Sistema de Formação em Administração Pública 
estrutura-se nos domínios da formação técnica e formação 
e aperfeiçoamento profissional. 

C A P I T U L O IV 

Formação técnica 
ARTIGO 5 

Caracterização 

1. A formação técnica em administração pública vias 
preparar administradores públicos e técnicos de adminis-



tração atribuindo-lhes um grau académico em ciências de 
adminstração e gestão. 

2. A formação técnica em administração pública é 
ministrada em estabelecimentos de ensino e compreende 
dois níveis: 

a) nível médio; 
b) nível superior. 

ARTIGO 6 
Emilio médio 

1. O ensino médio caracteriza-se pela sua natureza 
terminal e pela ênfase na formação profissional, tem a 
duração de 3 anos e é ministrada em Institutos Médios 
de Administração Pública. 

2. E objectivo deste ensino formar técnicos com conhe-
cimentos científicos e técnico-profissionais estabelecidos 
no respectivo perfil profissional. 

3. Para o ingresso neste nível, exige-se a conclusão do 
primeiro ciclo do ensino secundário geral do Sistema 
Nacional de Educação ou formação profissional equiva-
lente. 

ARTIGO 7 

Ensino superior 

A formação superior em administração pública compete 
assegurar a formação a nível mais alto de técnicos e 
especialistas nos diversos domínios da administração pú-
blica 

C A P I T U L O V 

Formação a aperfeiçoamento profissional 
ARTIGO 8 

Caracterização 

1. A formação e aperfeiçoamento profissional é orien-
tada para a capacitação, especialização e requalificação 
dos funcionários promovendo a eficiência e a eficácia 
dos serviços. 

2. A formação e aperfeiçoamento profissional caracte-
riza-se por: 

a) realização da formação em tempo inteiro ou parcial; 
b) duração de formação variável; 
c) maior ênfase na formação especializada e prática; 
d) possibilidade de atribuição de certificados de 

habilitações profissionais com vista a progressão 
nas carreiras profissionais; 

e) aplicação geral de uma metodologia de ensino 
de adultos. 

ARTIGO 9 

Objectivos 

São objectivos da formação e aperfeiçoamento profis-
sional: 

a) a preparação de quadros técnicos para o exercício 
de funções de direcção e chefia; 

b) a permanente actualização dos quadros dirigentes 
no domínio das técnicas de gestão que influen-
ciem mais directamente a rentabilidade e a 
produtividades dos serviços; 

c) a formação dos funcionários através de cursos 
ministrados em módulos e adequados ao regime 
de carreiras, que agregados poderão conferir 
certificados de habilitações profissionais e equi-
valências aos diversos níveis do Sistema Nacional 
de Educação em condições a acordar com o 
Ministério de Educação. 

ARTIGO 10 

Ensino è distancia 

O ensino à distância constitui uma modalidade alterna-
tiva de formação e aperfeiçoamento profissional com vista 
a atingir um número mais elevado de funcionários. 

ARTIGO 11 

Formação da agentes de formacao 

1. A preparação de formadores em técnicas e metodo-
logias específicas do SIFAP, far-se-á através de programas 
específicos que priveligiarâo acções de curta duração. 

2. Podem também ser formadores neste domínio, profis-
sionais capacitados e experientes em áreas de conhecimento 
relevantes, os quais leccionarão disciplinas ou temáticas 
determinadas. 

C A P Í T U L O V I 

Direcção e administração 
ARTIGO 12 

Responsabilidade do Ministério da Administração Estatal 

1. O Ministério da Administração Estatal é responsável 
pela planificação, direcção e controlo da administração 
do Sistema de Formação em Administração Pública. 

2. O Ministério da Administração Estatal define a forma 
e métodos de implementação progressiva do SIFAP. 

3. O conteúdo programático, sistema de funcionamento 
e de avaliação, com excepção do ensino superior são 
aprovados pelos Ministros da Administração Estatal 
e da Educação, sempre que visem a atribuição de nível 
académico. 

ARTIGO 13 

Conselho técnico da formação em administração pública 

1. O Conselho Técnico da Formação em Administração 
Pública é um órgão de carácter técnico e consultivo e tem 
como objectivo fazer recomendações sobre as formas de 
implementação do SIFAP e da sua adequação permanente 

a realidade sócio-económica do País. 
2. São competências do Conselho Técnico da Formação 

em Administração Pública: 
a) avaliar a implementação do SIFAP e dar parecer 

sobre ajustamentos e correcções a introduzir; 
b) analisar e dar parecer sobre políticas, estratégias, 

curriculum de formação, estudos, projectos e 
regulamentos que lhe sejam submetidos, bem 
como sobre os relatórios e as avaliações perió-
dicas do SIFAP; 

c) pronunciar-se sobre as propostas de racionalização 
ou criação de instituições de formação cm 
administração pública. 

3. O Conselho Técnico de Formação em Administração 
Pública é presidido pelo Ministro da Administração Estatal 
que proporá ao Primeiro-Ministro a nomeação dos res-
tantes membros. 

4. Estarão necessariamente representados no Conselho 
Técnico os Ministérios da Educação, das Finanças e Tra-
balho e a Universidade Eduardo Mondlane. 

ARTIGO 14 
Regulamentação 

Compete ao Ministro da Administração Estatal aprovar 
os regulamentos dos domínios de formação técnica e 



formação profissional do Sistema de Formação em Admi-
nistração Pública. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

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

D e c r e t o n.° 5 6 / 9 4 
de 9 de Novembro 

No âmbito da Lei n.° 28/91, de 31 de Dezembro, Lei 
das Instituições de Crédito, foi solicitada a constituição 
na República de Moçambique, de uma Cooperativa de 
Crédito, tendo por objecto o exercício de actividade ban-
caria restrita, em benefício exclusivo dos seus associados. 

Concluiu-se que o pedido formulado preenche todos 
os requisitos estabelecidos na Lei das Instituições de Crédito 
c respectivo decreto que a regulamenta. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.° 1 alínea e) 
do artigo 11 da Lei n.° 28/91, de 31 de Dezembro, 
o Conselho de Ministros, decreta: 

Artigo 1. E autorizada a constituição da CREDI-
COOP - Cooperativa de Crédito e Investimento, S. C. R. L. 
e aprovados os seus estatutos, em anexo, que fazem 
parte integrante deste decreto. 

Art. 2. A CREDICOOP terá a sua sede na cidade 
de Maputo. 

Art. 3. A CREDICOOP deverá constituir-se no prazo 
de noventa dias a contar da data de publicação do 
presente decreto. 

Art. 4. A actividade da CREDICOOP regular-se-á pela 
Lei n.° 28/91, de 31 de Dezembro, pelo Decreto n.° 34/92, 
de 26 de Outubro, e demais legislação aplicável. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

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

Estatutos da CREDICOOP 

C A P Í T U L O I 

Da denominação, duração, sede, objecto e fins 
ARTIGO 1 

A sociedade adopta a denominação de CREDICOOP -
Cooperativa de Crédito e Investimento, S. C. R. L., sendo 
abreviadamente designada por CREDICOOP, e nestes 
estatutos também mencionada como cooperativa, e uma 
sociedade cooperativa sob a forma de sociedade anónima, 
dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa 
e financeira que durará por tempo indeterminado. 

ARTIGO 2 

A CREDICOOP rege-se pelas disposições dos presentes 
estatutos e dos regulamentos que venham ser adoptados 
em sua execução, bem como pela legislação reguladora 
da actividade das cooperativas em geral e das instituições 
de crédito em particular. 

ARTIGO 753 

A CREDICOOP tem a sua sede em Maputo e manterá 
ou criará nos termos da lei, filiais, agências ou depen-
dências, em território nacional ou estrangeiro onde as 
necessidades da prossecução dos seus fins o justifiquem. 

ARTIGO 4 

1. A CREDICOOP tem por objecto o exercício das 
funções de cooperativa de crédito, e bem assim o desenvol-
vimento de quaisquer actividades afins ou complementares, 
em benefício exclusivo dos seus sócios. 

2. No prosseguimento do seu objecto a CREDICOOP 
visará alcançar, em especial, os seguintes fins: 

a) A realização de uma política de crédito orientada 
para a promoção do crescimento e desenvolvi-
mento económico e social do país; 

b) A mobilização das poupanças dos sócios e a sua 
orientação com vista ao financiamento de 
desenvolvimento económico; 

c) A captação de fundos de investimento; 
d) A prestação de serviços de garantia de créditos; 
e) A promoção da realização de projectos agrícolas 

e industriais e o apoio da respectiva implemen-
tação por micro, pequenas e médias empresas, 
constituídas ou a constituir pelos sócios; 

f) A constituição de depósitos a ordem e a prazo 
noutras instituições de crédito; 

g) A concessão de empréstimos e outras operações 
activas de crédito a curto, médio e longo prazos 
que sejam permitidas por lei. 

C A P I T U L O I I 

Dos fundos próprios, recursos financeiros 
e das acções 

ARTIGO 5 

1 A CREDICOOP disporá dos seguintes recursos 
a) As participações de capital e as contribuições 

dos seus sócios, em numerário ou espécie; 
b) As reservas constituídas por afectação das jóias, 

por transferência de todo ou de parte dos lucros 
líquidos apurados em cada exercício, nas 
condições que vierem a ser fixadas em assem-
bleia geral; 

c) As reservas legais; 
d) Quaisquer outros bens, rendimentos ou receitas 

que lhe sejam atribuídos. 

2. O capital social da CREDICOOP é de mil milhões 
de meticais, integralmente subscrito a data da constituição 
da cooperativa, e encontra-se dividido em cem mil acções 
de dez mil meticais cada. 

ARTIGO 6 

1. As acções são nominativas, podendo ser convertidas 
em títulos ao portador quando a lei o permita e serão 
representadas por títulos de uma, dez, cem, quinhentas, mil 
e cinco mil acções. 

2. Os títulos, provisórios ou definitivos das acções, serão 
devidamente numerados, conterão as menções indicadas 
no artigo centésimo sexagésimo sétimo do Código Comercial 
e outras que forem julgadas convenientes e serão assinados 



por dois membros do Conselho de Administração, podendo 
as assinaturas serem apostas por chancela ou outros meios 
tipográficos de impressão. 

3. A titularidade das acções constará de um livro de 
registo de acções que poderá ser consultado por qualquer 
sócio. 

ARTIGO 7 

Para o financiamento das operações compreendidas no 
seu objecto, além da utilização dos recursos indicados no 
artigo 5, a CREDICOOP poderá: 

a) Aceitar depósitos dos sócios; 
b) Utilizar fundos provenientes de donativos ou 

empréstimos concedidos por pessoas singulares 
ou colectivas, nacionais ou estrangeiras; 

c) Realizar quaisquer outras operações passivas que 
sejam permitidas por lei, mediante decisão do 
Conselho de Administração da CREDICOOP. 

ARTIGO 8 

O capital da CREDICOOP poderá ser aumentado uma 
ou mais vezes por capitalização das reservas constituídas 
pelas jóias dos sócios e sem prejuízo da manutenção das 
reservas legais obrigatórias, pela emissão de novas acções 
postas a concurso de todos os sócios e pela subscrição 
publica dc acções, sempre nos termos da correspondente 
deliberação da assembleia geral. 

CAPÍTULO 11 

Dos sóc ios 
ARTIGO 9 

1. Podem ser sócios da CREDICOOP todas as pessoas 
singulares, pessoas colectivas e sociedades, entidades de 
natureza pública ou privada, que aceitem os presentes 
estatutos e satisfaçam os requisitos de realização dc capital 
estatutariamente estabelecidos. 

2 A admissão ou a exclusão dc sócios da cooperativa 
não é objecto de restrições nem dc descriminações resul-
tantes de ascendência, sexo, raça, etnia, tribo, língua, nacio-
nalidade, religião, convicções políticas ou ideológicas, 
instrução, situação económica ou condição social. 

A admissão como sóe o da CREDICOOP fectua-se 
mediante apresentação, a direcção de uma proposta 
abonada per dois sócios activos e firmada pelo interessado. 

4 Da recusa expressa pala direcção a uma proposta 
dc filiação cabe recurso a prime ta assembleia geral que 
se realize após a referida decisão, por iniciativa de, 
pelo menos, cinco sócios. 

ARTIGO 10 

O estatuto de sócio activo da CREDICOOP é conferido 
aos depositantes de um valor mínimo de quinhentos mil 
meticais a título de jóia ou direito de admissão, e de um 
depósito mínimo de cem mil meticais a ordem para a 
abertura da respectiva conta. 

ARTIGO 11 

A responsabilidade dos sócios será limitada, mas nunca 
inferior ao valor da jóia depositada ao momento da 
admissão. 

ARTIGO 12 

Nas reuniões da CREDICOOP os sócios terão direito 
a um voto, podendo fazer-se representar pelo respectivo 

cônjuge ou por outro sócio ou associarem-se para o 
exercício desse direito. 

ARTIGO 13 

Os sócios admitidos depois de constituída a CREDI-
COOP respondem por todas as operações sociais anteriores 
a sua admissão, na conformidade dos estatutos. 

ARTIGO 14 

1. A CREDICOOP terá três categorias de sócios 
a) Sócios fundadores - são os que subscreveram os 

presentes estatutos e realizaram a totalidade 
do capital da cooperativa à data da sua cons-
tituição; 

b) Sócios activos - são os que aceitaram os estatutos 
da cooperativa aderindo a ela após a sua 
constituição; 

c) Sócios honorários - são os que prestaram serviços 
de grande valor a realização dos objectivos da 
CREDICOOP, sendo designados pala assem-
bleia geral mediante proposta do Conselho de 
Administração. 

ARTIGO 15 

Constituem deveres dos sócios 
a) Conhecer, respeitar e aplicar os estatutos, regula-

mento E deliberações ela assembleia geral E dos 
outros órgãos sociais da cooperativa; 

b) Contribuir com a sua parte social, 
c) Participar nas assembleias gerais e em outras 

reuniões da cooperativa para que seja convo-
cado; 

d) Prestigiar a cooperativa e manter fidelidade aos 
seus princípios. 

ARTIGO 16 

Os sócios da CREDICOOP tem os seguintes direitos: 
a) Participar dos lucros da cooperativa nas condições 

que forem definidas pela assembleia geral; 
b) Usutruir dos benefício, materiais, financeiros, e 

sociais que resultem em geral da actividade da 
CREDICOOP; 

c) Participar nas assembleias gerais e reuniões da 
CREDICOOP quando não lhes esteia vedada 
a participação por regulamento ou outra norma 
interna de funcionamento da cooperativa; 

d) Conhecer a situação económica e financeira da 
cooperativa requerendo aos órgãos competentes 
da cooperativa as informações pertinentes, mas 
sem prejuízo das regras relativas ao sigilo 
bancário; 

e) Recorrer das decisões dos órgãos sociais da CRE-
DICOOP, sempre que julgarem lesados os seus 
objectivos económicos c sociais ou ponderosos 
interesses individuais 

f ) Ser remunerado pelo trabalho prestado a coopera-
tiva e de conformidade com as deliberações 
elos órgãos competentes da CREDICOOP; 

p) Transmitir por morte ou extinção aos seus her-
deiros ou sucessores, os direitos de que & titular 
como sócio da CREDICOOP; 

h) Alienar gratuita ou onerosamente os direitos adqui-
ridos como sócio da CREDICOOP, nos casos 
previstos no regulamento; 

i) Pedir exoneração. 



ARTIGO 755 

A decisão sobre o pedido de exoneração dos sócios 
cabe ao Conselho de Administração. 

ARTIGO 18 

1. Podem ser excluídos da CREDICOOP por decisão 
do Conselho de Administração, os sócios que: 

a) Cometam infracção grave no que concerne ao 
respeito dos estatutos e regulamento da 
cooperativa; 

b) Infrinjam gravemente os princípios da ética ban-
cária e cooperativista; 

c) Violem o sigilo profissional; 
d) Sejam condenados judicialmente por crime doloso 

punido com pena de prisão maior. 

ARTIGO 19 

Os sócios exonerados ou excluídos, sem prejuízo da 
responsabilidade que lhes couber, tem direito a retirar 
a parte que lhes competir, segundo o último balanço 
e as suas contas individuais, não se computando nesse valor 
a jóia depositada ao momento da admissão. 

C A P Í T U L O I I I 

Da função do crédito e das operações em geral 
SECÇÃO I 

Disposições gerais 
ARTIGO 2 0 

Como cooperativa de crédito, a CREDICOOP orienta 
o crédito directo de forma a assegurar a sua selectividade, 
tendo em conta as possibilidades do seu reembolso, dentro 
dos prazos ajustados a natureza e reprodutividade das 
aplicações, a capacidade de gestão dos mutuários e as 
garantias envolvidas, cuidando do equilíbrio empresarial 
próprio e dos agentes económicos envolvidos. 

SECÇÃO II 

Das operações e da prestação de serviços 
ARTIGO 2 1 

A CREDICOOP poderá efectuar as seguintes operações: 
a) Aceitar deposites de disponibilidades monetárias dos 

associados sob a forma de depósitos a ordem 
ou a prazo com ou sem pré-aviso; 

b) Abrir créditos de conta corrente aos associados; 
c) Conceder créditos aos associados em praças nacio-

nais por meio de cartas-circulares ou ordens 
especiais; 

d) Autorizar descobertos em contas; 
e) Fazer por conta alheia cobranças, pagamentos e 

transferências de fundos ou de numerários, 
e bem assim quaisquer operações bancárias 
permitidas por lei as cooperativas de crédito: 

f) Aceitar depósitos a vista dos associados sob a 
forma de conta corrente; 

g) Prestar garantias destinadas a assegurar o cum-
primento de obrigações assumidas para com 
outras entidades, quando respeitem a aplicações 
da natureza das operações autorizada a realizar; 

h) Prestar abonações, fianças, avales ou outras garan-
tias destinadas a assegurar o cumprimento de 

obrigações pelos associados nomeadamente na 
obtenção de crédito perante outras instituições; 

i) Comparticipar com os associados na obtenção 
de crédito ou financiamento perante outras 
instituições; 

j) Aceitar hipotecas ou outras garantias como meio 
de assegurar o cumprimento de quaisquer 
obrigações de crédito. 

k) Descontar títulos de crédito dos associados, 
nomeadamente: 

- letras e cheques sobre praças nacionais, 
- extractos de facturas, warrants e outros 

títulos de natureza análoga; 
- livranças ou promissórias; 

l) Conceder empréstimos aos associados sobre pe-
nhores de: 

- acções e obrigações liberadas nacionais, 
cotadas ou não na bolsa ou organismo 
com funções similares; 

- letras e ordens de pagamento pagáveis 
em Moçambique, em moeda nacional; 

- Warrants; 
- géneros, produtos, mercadorias e outros 

bens. 
ARTIGO 22 

Poderá ainda a CREDICOOP, mediante o pagamento 
de comissões, encarregar-se de outros serviços de interesse 
para os seus associados ou público em geral, nas condições 
estabelecidas pela sua administração. 

C A P Í T U L O I V 

Das participações financeiras 
ARTIGO 23 

1. A CREDICOOP poderá efectuar aplicações de capitais 
por meio de operações de subscrição ou aquisição de 
acções e outras partes sociais. 

2. A CREDICOOP poderá participar no capital de 
sociedades constituídas ou a constituir, cujas actividades 
interessem ao seu próprio crescimento. 

ARTIGO 2 4 

Nas sociedades em cujo capital participe, a CREDICOOP 
poderá ser eleita ou designada membro dos corpos sociais, 
fazendo-se representar, quanto ao exercícios das referidas 

funções, pelas pessoas que houver por convenientes. 

C A P Í T U L O V 

Dos órgãos socia is 
SECÇÃO I 

Assembleia geral 
ARTIGO 2 5 

1. A assembleia geral é o órgão social supremo da 
cooperativa e as suas deliberações, tomadas nos termos 
legais e estatutários, são obrigatórias para os restantes 
órgãos sociais da cooperativa e para todos os sócios. 

2 A assembleia geral é constituída pelos sócios da 
cooperativa presentes ou representados, em pleno gozo 
dos seus direitos, reunindo em sessão ordinária uma VEZ 
por ano. 

3. As sessões da assembleia geral são convocadas pelo 
seu preidente com um mínimo de trinta dias de antecedência 
e com a indicação da agenda de trabalhos. 



4. A assembleia geral poderá reunir em sessões extraor 
dinárias mediante convocatória do presidente da Mesa 
da Assembleia, a pedido do Conselho de Administração 
ou do Conselho Fiscal, ou a pedido de associados que 
representem pelo menos um terço do capital social. 

5. A assembleia geral não poderá agregar numa única 
sessão a presença física de mais de trezentos sócios, 
podendo os presentes serem portadores de mandatos de 
outros sócios que se tenham associado em sindicato para 
o exercício do seu direito de voto. 

As decisões da assembleia geral serão tomadas por 
maioria simples ou qualificada dos votos presentes ou 
representados, conforme definido na lei 

6. Os associados apenas se poderão fazer representar 
pelo cônjuge, descendente ou ascendente, ou por outro 
associado. 

7. Quando a assembleia geral, regularmente convocada 
segundo as regras prescritas nos estatutos e na lei, não 
possa funcionar por falta de quorum, será imediatamente 
convocada nova reunião, que se efectuará dentro de 
trinta dias, mas não antes de quinze, considerando-se 
válidas as deliberações tomadas nesta segunda reunião, 
qualquer que seja o número de sócios presentes ou 
representados. 

8. Considera-se que a assembleia geral possui quorum 
suficiente para deliberar quanto estejam presentes ou repre-
sentados sócios que reúnam pelo menos dois terços do 
capital social. 

ARTIGO 26 

A assembleia geral competirá: 
a) Aprovar os estatutos e quaisquer alterações estatu-

tárias; 
b) Decidir sobre a dissolução, transformação, fusão, 

incorporação ou cisão da cooperativa; 
c) Aprovar a filiação da cooperativa em uniões, 

federações e confederações; 
d) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais; 
e) Aprovar a forma de distribuição dos lucros e a 

constituição e afectação de reservas; 
f ) Decidir sobre a aplicação de medidas disciplinares 

ou outras dos membros que integram os órgãos 
sociais; 

g) Discutir e aprovar os relatórios e contas do Con-
selho de Administração, bem como o parecer 
do Conselho Fiscal; 

h) Aprovar e controlar os instrumentos de execução 
orçamental e financeira da cooperativa; 

i) Apreciar e aprovar as normas de trabalho e as 
remunerações dos membros que integram os 

órgãos sociais da cooperativa; 
j) Ordenar auditorias as contas sociais e sindicâncias 

ao funcionamento geral da cooperativa; 
k) Deliberar sobre quaisquer outros assuntos que 

sejam do interesse da cooperativa ou dos seus 
associados. 

SECÇÃO II 

Conselho de administração 
ARTIGO 27 

A CREDICOOP será gerida por um Conselho de 
Administração eleito pela Assembleia Geral, podendo ser 
integrado por sócios ou por pessoas estranhas a cooperativa, 
a quem se reconheça elevada competência técnica, prestígio 
e idoneidade social. 

2. O Conselho de Administração tem plenos poderes 
de representação da CREDICOOP, devendo subordinar-se 

as deliberações da Assembleia Geral, apenas nos casos 
em que a lei ou os presentes estatutos o determinem. 

3. O Conselho de Administração será composto por um 
número mínimo de três e máximo dc sete sócios, de mérito 
profissional e social reconhecido, sendo dirigido por um 
presidente. 

4 Os membros do Conselho de Administração serão 
eleitos por mandatos de três anos, podendo ser reeleitos 
por uma ou mais vezes. 

5. Os membros do Conselho de Administração poderão 
ser dispensados de prestar caução pela assembleia geral 
que os eleger. 

6. É permitido que os membros do Conselho de Admi-
nistração se façam representar nas reuniões deste órgão 
por outros administradores, mediante simples comunicação 
escrita dirigida ao presidente. 

ARTIGO 28 

Para assegurar a cometa gestão da CREDICOOP nos 
seus aspectos de funcionamento interno, compete especial-
mente ao Conselho de Administração 

a) Deliberar acerca da constituição de pelouros e da 
respectiva distribuição pelos membros do Con-
selho de Administração; 

b) Criar ou extinguir filiais e agências da CREDI 
COOP e nomear correspondentes, 

c) Definir a política de gestão do pessoal da CREDI 
COOP e aprovar o respectivo quadro e venci 
mentos; 

d) Admitir, colocar, transferir, promover, suspender, 
exonerar, demitir ou despedir e aposentar o 
pessoal ao serviço da CREDICOOP e exercei 
sobre ele a competente acção disciplinar; 

e) Aprovar o regulamento interno e outras normas 
de serviço tendentes ao bom funcionamento da 
cooperativa. 

ARTIGO 29 

Na gestão das outras funções da CREDICOOP, e com 
vista a assegurar o bom desempenho dessas funções, 
compete igualmente ao Conselho de Admini tração: 

a) Deliberar sobre o recurso da CREDICOOP ao 
crédito interno ou internacional, sem prejuízo 
de autorização das autoridades governamentais 
competentes, nos casos em que estas determinem 
ser necessário; 

b) Controlar as reservas de liquidez da CREDICOOP 
tendo em conta as determinações legais sobre 
a matéria; 

c) Controlar a correcta aplicação das taxas e comissões 
das operações activas e passivas e de serviços 
praticados pela CREDICOOP; 

d) Determinar o tipo de informações a recolher pela 
CREDICOOP para uma sã atribuição do crédito, 

e) Elaborar o plano de contabilidade da CREDI 
COOP; 

f) Adquirir, onerar e alienar bens móveis ou imóveis, 
observados os princípios estabelecidos nos esta-
tutos e regulamento da CREDICOOP; 

g) Elaborar o relatório e as contas anuais da gerência 
e submete-los a aprovação da assembleia geral 
da CREDICOOP e aos competentes órgãos 
do Estado; 

h) Propor à assembleia geral a aplicação dos lucros 
da CREDICOOP; 

i) Preparar os orçamentos anuais de actividade; 



l) Alienar ou onerar participações financeiras da 
cooperativa, sob a forma de acções, quotas, 
obrigações ou outro tipo de títulos; 

k) Emitir pareceres ou deliberar acerca das matérias 
que lhe sejam cometidas por lei ou apresentadas 
pela assembleia geral. 

ARTIGO 3 0 

O Conselho de Administração poderá constituir manda-
tários e delegar poderes, de preferência entre os sócios da 
CREDICOOP, para a realização de quaisquer fins de inte-
resse social, nas condições e limites a especificar na 
respectiva procuração. 

ARTIGO 31 

1. O Conselho de Administração reunirá ordinariamente 
uma vez por semana e extraordinariamente, sempre que 
o seu presidente o julgar conveniente ou ainda por solici-
tação subscrita por pelo menos dois administradores ou 
pelo Conselho Fiscal, devendo as convocatórias fazer 
menção dos assuntos a discutir, com excepção dos casos 
correntes da administração. 

2 As deliberações serão tomadas em sessão, por maioria 
de votos dos membros presentes, tendo o presidente, 
em caso de igualdade, voto de qualidade. 

5 As deliberações tomadas deverão constar de acta 

ARTIGO 32 

1 O Conselho de Administração é responsável pelas 
deliberações que forem contrárias a lei ou aos presentes 
estatutos, só lhe sendo lícito invocar determinação de 
órgão ou entidade superior quando for escrita e se refira 
especificamente a deliberação. 

2. A responsabilidade referida no número anterior é 
restrita aos membros do Conselho de Administração que 
tenham votado a favor da deliberação ilegal. 

SECÇÃO III 

Conselho fiscal 
ARTIGO 33 

1 O Conselho Fiscal da CREDICOOP é constituído 
por três membros. 

2 A assembleia geral designará de entre os seus mem-
bros o respectivo presidente. 

ARTIGO 34 

Compete especialmente ao Conselho Fiscal: 
A) Verificar, sempre que julgue conveniente, o estado 

de tesouraria e a situação financeira e econó-
mica da CREDICOOP; 

b) Assistir por delegação, quando considere necessário 
ou seja convocado, as reuniões do Conselho de 
Administração, podendo participar nos debates, 
quando convocado, e sempre sem direito a voto; 

c) Dar parecer sobre as propostas de orçamento, as 
contas da gerência e os relatórios referentes a 
cada exercício; 

d) Verificar a execução das deliberações dos órgãos 
colegiais da CREDICOOP; 

e) Dar parecer sobre os assuntos que lhe forem 
submetidos pelo Conselho de Administração; 

f ) Pedir a atenção do Conselho de Administração da 
CREDICOOP para as questões que entenda 
merecerem ponderação 

ARTIGO 757 

1. O Conselho Fiscal reunirá obrigatoriamente uma vez 
por mês e, ainda, sempre que o seu presidente ou o Con-

selho de Administração o tenham por necessário, e só se 
considerará constituído de forma a poder deliberar se 
estiverem presentes, pelo menos dois dos seus membros 

2. As deliberações tomadas deverão constar de acta 

C A P I T U L O V I 

Do orçamento e contas 
ARTIGO 36 

A CREDICOOP reger-se-á pelos seus estatutos e regula-
mento interno e bem assim pelas normas aplicáveis em 
vigor para as cooperativas de crédito, em tudo o que 
respeita a organização do seu orçamento, a execução dos 
seus serviços, ao pagamento dos seus encargos e a apresen-
taçao, fiscalização e sancionamento das suas contas. 

ARTIGO 37 

1. Anualmente será elaborado um orçamento da CREDI-
COOP compreendendo a previsão de todas as receitas e 
despesas, bem como o resultado provável. 

2. O orçamento constitui um simples elemento de gestão 
e informação, devendo porém os desvios sensíveis ser 
objecto de relatório justificativo a apresentar pelo Conselho 
de Administração. 

ARTIGO 38 

1. A contabilidade da CREDICOOP será organizada de 
acordo com a classificação e nomenclatura de contas 
fixadas pelo Banco de Moçambique. 

2 O ano social coincide com o ano civil, reportando-se 
os balanços a trinta e um de Dezembro 

ARTIGO 39 

Uma vez deduzidos os valores destinados a constituição 
de reservas e a satisfação de outros encargos, os lucros 
apurados serão distribuídos a todos os sócios de forma 
justa e equitativa nos termos da respectiva deliberação 
a aprovar pela assembleia geral. 

ARTIGO 4 0 

Além das provisões para créditos de cobrança duvidosa 
e para outras depreciações do activo, a CREDICOOP 
constituirá, independentemente do fundo de reserva legal, 
as provisões que prudentemente se considerem necessárias 
para fazer face aos riscos de depreciação ou prejuízo 
a que determinadas espécies de valores ou operações 
estiverem especialmente sujeitas. 

C A P I T U L O V I I 

Dissolução e liquidação 
ARTIGO 4 1 

1. Na dissolução e liquidação da CREDICOOP obser 
var-se-ão as disposições da lei, dos estatutos e as delibe-
rações pertinentes da assembleia geral. 

2. Ao Conselho de Administração competirá proceder 
a liquidação social, quando o contrário não seja determi-
nado por lei ou pela assembleia geral 



C A P Í T U L O V I I I 

Disposições diversas 
ARTIGO 42 

Considera-se de natureza confidencial e a coberto de 
sigilo bancário tudo quanto diga respeito a depósitos, 
empréstimos ou quaisquer outras operações efectuadas 
na CREDICOOP, só podendo extrair-se certidões ou 
prestar-se informações nos seguintes casos: 

a) A pedido do titular das referidas operações; 
b) Mediante despacho de juiz de direito ou equipa-

rado, depois de previamente ouvido, por ofício, 
o presidente do Conselho de Administração 
da CREDICOOP; 

c) A solicitação do Governo, por meio de despacho 
do Ministro das Finanças ou do Governador 
do Banco de Maçambique. 

ARTIGO 43 

1. A CREDICOOP deverá conservar em arquivo os 
elementos da sua escrita principal, correspondência, docu-
mentos comprovativos de operações realizadas e livros 
de contas correntes onde os mesmos se encontrem 
escriturados. 

2. O arquivo poderá ser, total ou parcialmente microfil-
mado por decisão do Conselho de Administração, podendo 
os originais ser distruídos após a microfilmagem. 


