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BOLETIM DA REPUBLICA 
PUBLICACÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

S U M A R I O 

Conselho de Ministros: 
Decreto n.o 55/95: 

Alteia o artigo 8 do Regulamento das Casas de Câmbio, 
aprovado pelo Decreto n.° 46/94, de 12 de Outubro. 

Primeiro-Ministro: 
Despacho: 

Atribui ao biólogo A de 1.a Mário Ruy Perdiz Reynolds Mer-
ques, a categoria de especialista de 2.a (Nova publicação 
rectificada.) 

Ministérios das Obras Públicas e Habitação, 
do Plano e Finanças, da Justiça e da Indús-
tria, Comércio e Turismo: 

Diploma Ministerial n.° 5/96: 
Estabelece a tramitação para a venda de imóveis destinados 

a Comércio, Indústria e Serviços, ao abrigo da competência 
que lhes é atribuída pelo artigo 8 do Decreto n.° 25/95, 
de 6 de Junho. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 55/95 
de 19 de Dezembro 

Havendo necessidade de ampliar os meios de pagamento 
serem utilizados pelas Casas de Câmbio, urge proceder 

a alteração do artigo 8 do Decreto n.° 46/94, de 12 de 
Outubro. 

Nestes termos, o Conselho de Ministros, no uso da 
competência que lhe é conferida pelo artigo 74 da 
Lei n.° 28/91, de 31 de Dezembro, decreta: 

Único. O artigo 8 do Regulamento das Casas de Câmbio, 
aprovado pelo Decreto n.° 46/94, de 12 de Outubro, 
passa a ter a seguinte redacção: 

ARTIGO 8 

Operações 

1. As Casas de Câmbio somente poderão realizar ope-
rações de compra e venda de notas e moedas estrangeiras, 
cheques de viagem, cartões de crédito, moedas em ouro 
e prata, cheques em moeda estrangeira sacados sobre 
instituições de crédito da praça. 

2. Para as finalidades a que se refere o n.° 3 deste 
artigo, as Casas de Câmbio poderão comprar e vender 
fundos em moeda estrangeira por transferência de conta 
a conta em instituições de crédito autorizadas a operar 
no país. 

3. O Banco de Moçambique definirá as finalidades e 
os limites acima dos quais será exigida a apresentação 
do boletim de registo cambial. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

PRlMEIRO-MINISTRO 

Despacho 

Usando da competência que me é atribuída ao abrigo 
do parágrafo 5, da regra III, n.° 6 do anexo I conjugado 
com o artigo 276, ambos do Estatuto Geral dos Funcio-
nários do Estado, e sob proposta do Conselho Nacional 
da Função Pública, atribuo ao biólogo A de 1.a Mário Ruy 
Perdiz Reynolds Marques, a categoria de especialista de 2.a. 

Fica sem efeito a publicação inserta no Boletim da Re-
pública, 1.a série, n.° 47, de 22 de Novembro de 1995. 

Maputo, 9 de Novembro de 1995. - O Primeiro-Mi-
nistro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

MINISTÉRIOS M S OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO 
BO PLANO E FINANÇAS, DA JUSTIÇA E DA INDÚSTRIA 

COMÉRCIO E TURISMO 

Diploma Ministerial n.° 5/96 
de 17 de Janeiro 

A Lei n.° 5/91, de 9 de Janeiro, permite a alienação 
de imóveis de propriedade do Estado a inquilinos nacio-
nais em situação contratual regular. 

O Decreto n.° 25/95, de 6 de Junho, regulamenta o 
processo de alienação de imóveis destinados a Comércio, 
Indústria e Serviços. 

Havendo necessidade de estabelecer a tramitação para 
a venda destes imóveis, ao abrigo da competência que lhes 
é atribuída pelo artigo 8 do Decreto n.° 25/95, de 6 de 
Junho, os Ministros das Obras Públicas e Habitação, do 
Plano e Finanças, da Justiça e da Indústria, Comércio e 
Turismo determinam: 

ARTIGO 1 

O Estado procede à venda de imóveis de sua proprie-
dade, destinados ao comércio, indústria e serviços a favor 



dos respectivos inquilinos, em conformidade com o dis-
posto no Decreto n.° 25/95, de 6 de Junho, e no presente 
diploma. 

ARTIGO 2 

1. O requerimento de aquisição do imóvel c dirigido 
ao Ministro das Obras Públicas e Habitação e deverá 
conter a identificação completa do requerente e a locali-
zação do imóvel, devendo ser acompanhado dos documen-
tos seguintes: 

a) Contrato de arrendamento; 
b) Último recibo de renda; 
c) Documento comprovativo da cidadania nacional 

no caso de pessoas singulares; 
d) Escritura notarial de constituição no caso de pes-

soas colectivas; 
e) Cheque visado ou vale postal a favor do Conser-

vador do Registo Predial da área onde se loca-
liza o imóvel, no valor do custo de emissão da 
certidão de descrição do imóvel. 

2. Para efeitos de alienação dos imóveis destinados ao 
comércio, indústria e serviços, são pessoas nacionais as 
pessoas colectivas que não se encontrem nas condições do 
disposto no n.o 2 do artigo 4 do Decreto-Lei n.o 5/76, de 
5 de Fevereiro. 

ARTIGO 3 

O processo, constituído pelo requerimento e documen-
tos referidos no artigo anterior, deverá dar entrada nas 
Comissões Provinciais de Avaliação e Alienação de Imó 
veis de Habitação do Estado, criadas pelo Decreto n.° 2/ 
/91, de 16 de Janeiro. 

ARTIGO 4 

1. Autorizado o processo, os inquilinos depois de esco-
lhida a modalidade de pagamento, poderão amortizar a 
dívida depositando a importância numa conta bancária 
especial a ser indicada pela Comissão Provincial. 

2. O inquilino deverá entregar à respectiva Comissão 
o comprovativo do depósito efectuado. 

3. A conta a que se refere o n.o 1 será exclusivamente 
movimentada pela Direcção Provincial do Plano e Finan-
ças, de acordo com as instruções do Ministério do Plano 
e Finanças. 

ARTIGO 5 

1. Na venda destes imóveis são devidos impostos e 
outras taxas nos termos da lei. 

2. O valor da taxa de sisa, será o estabelecido no ar-
tigo 4 do Decreto n.° 23/94, de 28 de |unho, independen-
temente do número de transmissões. 

3. Todas as despesas relativas à compra do imóvel, bem 
como as respeitantes ao registo, correm por conta do adqui-
rente. 

ARTIGO 6 

1. O processo de venda é executado pela Comissão 
Central e pelas Comissões Provinciais criadas pelo De-
creto n.o 2/91, de 16 de Janeiro, que para efeitos da 
venda dos imóveis destinados ao comércio, indústria e 
serviços funcionarão de acordo com o estabelecido no pre-
sente diploma. 

2. Os Chefes das Comissões poderão convidar técnicos 
do Ministério do Comércio, Indústria e Turismo, para os 
auxiliarem nas análises e deliberações de processos que, 
no seu entendimento, necessitem do seu esclarecimento. 

3. Quando o imóvel a vender tiver sido objecto de 
classificação nos termos da Lei n.° 10/88, de 22 de De-
zembro, a Comissão deverá integrar um representante do 
Ministério da Cultura, Juventude e Desportos. 

ARTIGO 7 

1. Os membros da Comissão Central, nas suas ausências 
ou impedimentos, serão substituídos por elementos desi-
gnados pelos respectivos Ministros. 

2. Os membros da Comissão Provincial, em caso de 
impedimento, serão substituídos por elementos designados 
pelo Governador Provincial. 

ARTIGO 8 

Para efeitos de venda dos imóveis destinados ao comér-
cio, indústria e serviços, compete à Comissão Central: 

a) Analisar a regularidade da petição apresentada; 
b) Pronunciar-se sobre a inexistência de causas im-

peditivas de venda; 
c) Verificar a avaliação feita pela Comissão Provin 

cial, com base na fórmula referida no n.° 1 do 
artigo 1 do Regulamento de Alienação de Imó-
veis destinados ao Comércio, Indústria e Servi-
ços, aprovado pelo Decreto n.° 25/95, de 6 de 
Junho; 

cl) Propor ao Ministro das Obras Públicas e Habita-
ção a homologação dos contratos de adjudica-
ção; 

f) Orientar e controlar as Comissões Provinciais e as 
Subcomissões Centrais; 

g) Imprimir a celeridade requerida no processo de 
avaliação e venda dos imóveis. 

ARTIGO 9 

Compete ao chefe da Comissão Central: 
a) Zelar pelo cumprimento do Decreto n.° 25/95, de 

6 de Junho; 
b) Autorizar a venda dos imóveis; 
c) Coordenar e controlar as actividades das Comis-

sões Central e Provinciais; 
d) Elaborar e propor ao Ministro das Obras Públicas 

e Habitação a aprovação do orçamento de fun-
cionamento das Comissões Central e Provin-
ciais. 

ARTIGO 10 

Compete à Subcomissão Central de Avaliação: 
a) Verificar a aplicação correcta da fórmula nos ter-

mos do regulamento; 
b) Promover sempre que entenda necessário a ava-

liação directa dos imóveis. 

Artigo 11 

Compete à Subcomissão Central de Alienação: 
a) Calcular os impostos e outras taxas legais devidos 

pela aquisição de imóveis; 
b) Garantir o controlo das receitas de venda de imó-

veis; 
c) Informar os processos a submeter a homologação 



ARTIGO 1 2 

Compete à Subcomissão Central de Reverificação da 
Legalidade: 

a) Analisar e verificar a autenticidade e legalidade 
dos documentos constitutivos do processo; 

b) Pronunciar-se sobre a inexistência de causas impe-
ditivas de venda dos imóveis; 

c) Assegurar a emissão da certidão de descrição do 
imóvel; 

d) Organizar o expediente para a expurgação de hi-
potecas. 

ARTIGO 13 

Compete às Comissões Provinciais: 
a) Analisar a regularidade das petições; 

b) Pronunciarem-se sobre a inexistência de causas im-
peditivas de venda; 

c) Avaliar os imóveis com base na fórmula estabele-
cida no Regulamento de Alienação de Imóveis, 
aprovado peio Decreto n.° 25/95, de 6 de 
Junho; 

d) Autorizar a venda dos imóveis requeridos; 
e) Dar a conhecer ao requerente o valor estabelecido 

para a venda do imóvel, podendo estes que-
rendo, no prazo de oito dias, contados a partir 
da data de recepção da comunicação, reclamar 
do valor de venda fixado. 

2. Exceptuam-se da competência estabelecida na alí-
nea d) as Comissões da Cidade a Província do Maputo. 

ARTIGO 1 4 

Compete ao Chefe da Comissão Provincial: 
a) Coordenar e controlar as actividades da Comissão 

Provincial; 
b) Elaborar mensalmente o relatório de actividades e 

remetê-lo a apreciação da Comissão Central. 

ARTIGO 15 

Compete à Subcomissão Provincial de Avaliação: 
Proceder à avaliação dos imóveis aplicando as fór-

mulas estabelecidas no Decreto n.° 25/95, de 6 de 
Junho, que aprova o Regulamento de Alienação de 
Imóveis destinados ao Comércio, Indústria e Ser-
viços, devendo para o efeito comunicar previa-
mente ao interessado a data da avaliação. 

ARTIGO 1 6 

Compete à Subcomissão Provincial de Alienação: 
a) Recolher a informação sobre o registo do imóvel 

na matriz predial; 
b) Calcular os impostos e outras taxas legais devidos 

pela adjudicação do imóvel; 
c) Comunicar aos requerentes sobre o valor final de 

venda do imóvel; 
d) Elaborar o contrato de adjudicação para homolo-

gação pelo Ministro das Obras Públicas e Ha-
bitação, ou por quem este delegar; 

e) Controlar a entrada das receitas nos cofres do Es-
tado; 

f) Elaborar a relação mensal dos imóveis vendidos 
e as receitas obtidas; 

g) Controlar mensalmente o extrato da conta bancá-
ria de pagamento dos imóveis, enviá-lo à Sub-
comissão Central de Alienação e distribuir as 
receitas de acordo com o artigo 6 do Regula-
mento aprovado pelo Decreto n.° 25/95, de 6 
de Junho; 

h) Garantir o envio dos processos autorizados ao De-
partamento de Património do Estado da Direc-
ção Provincial do Plano e Finanças logo que 
tenham atingido a sua fase final. 

ARTIGO 17 

Compete à Subcomissão Provincial de Verificação da 
Legalidade: 

a) Analisar e certificar-se da autenticidade e legali-
dade dos documentos do processo; 

b) Assegurar a emissão da certidão de registo do 
imóvel; 

c) Organizar o expediente sobre a expurgação de hi-
potecas. 

ARTIGO 1 8 

Os agentes envolvidos no processo de alienação de imó-
veis destinados ao comércio, indústria e serviços terão di-
reito a uma remuneração em condições a serem estabele-
cidas por despacho conjunto dos Ministros das Obras Pú-
blicas e Habitação e do Plano e Finanças. 

ARTIGO 19 

1. Os processos analisados e autorizados pelas Comis-
sões Provinciais são remetidos à Comissão Central con-
tendo já o contrato de adjudicação devidamente selado e 
assinado pelo requerente e ainda o comprovativo do paga-
mento da sisa. 

2. Os processos da Cidade e Província do Maputo, de-
pois de analisados e informados pelas respectivas Comis-
sões, serão autorizados pela Comissão Central que para 
tal reunir-se-á em plenária. 

3. Estes processos, depois de autorizados, serão reme-
tidos para as respectivas Comissões para a elaboração dos 
contratos de adjudicação. 

ARTIGO 2 0 

Para cada imóvel alienado lavrar-se-á um contrato de 
adjudicação do qual constarão, para além do despacho de 
autorização da venda, os elementos seguintes: 

a) A identificação da Comissão; 
b) A identificação do requerente; 
c) A identificação completa do imóvel, em conformi-

dade com o registo de propriedade a favor do 
Estado; 

d) O preço de aquisição; 
e) As condições de pagamento; 

f) Quaisquer observações que se julguem adequadas 
e necessárias; 

g) As assinaturas do Ministro das Obras Públicas e 
Habitação, dos membros da Comissão Central 
e do adjudicatário; 



h) Os direitos e obrigações do adquirente para com 
o imóvel e com o Estado, enquanto o valor do 
imóvel não estiver integralmente pago. 

ARTIGO 2 1 

Os contratos serão minuciosamente verificados pela 
Comissão Central que poderá rectificá-los, em caso de 
deficiência, devendo esta confirmar o preço de venda do 
imóvel e posteriormente remetê-los à homologação pelo 
Ministro das Obras Públicas e Habitação. 

ARTIGO 12 

As dúvidas que surgirem na aplicação deste diploma 
serão esclarecidas pelo Ministro das Obras Públicas e 
Habitação. 

Maputo, 27 de Dezembro de 1995. - O Ministro das 
Obras Públicas e Habitação, Roberto Colin Costley-White. 
- O Ministro do Plano e Finanças, Tomaz Augusto Salo-
mão. - O Ministro da Justiça, José Ibraimo Abudo.- O Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Oldemiro 
Júlio Marques Baloi. 


