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IMPRENSA N A C I O N A L DE M O Ç A M B I Q U E 

A V I S O 
A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em 

cópia devidamente autenticada. uma por cada assunto, donde consta, alem 
das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, 
assinado e autenticado: Para publicação no «Boletim d a República». 

S U M Á R I O 
Ministério do Interior: 

Diploma Ministerial n.° 49/99: 
Concede a nacionalidade moçambicana, por naturaliza, 

ção, a Alexander Borissov Tchobanov. 
Diploma Ministerial n.° 50/99: 

Concede a nacionalidade moçambicana por naturaliza-
ção, a Victor Mário Rosende Valle, 

Diploma Ministerial n.° 51/99: 
Concede a nacionalidade moçambicana por naturaliza, 

ção, a Zubeir Faruk Rahman. 

Ministério do Plano e Finanças: 
Diploma Ministerial n.° 52/99: 

Estabelece os mecanismos de funcionamento do pro-
cesso de emissão das «Obrigações do Tesouro-1999» e 
do respectivo mercado secundário. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 49/99 
de 5 de Maio 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado 
cumprimento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, 
de 16 de Agosto, e no uso da faculdade que lhe é concedida 
pelo artigo 12 da Lei da Nacionalidade, determina: 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por natu-
ralização, a Alexander Borissov Tchobanov, nascido 
a 22 de Junho de 1946, em Sófia - Bulgária. 

Ministério do Interior, em Maputo, 8 de Abril de 1999. 
- O Ministro do Interior, Almerino da Cruz Marcos 

Manhenje. 

Diploma Ministerial n.° 50/99 
de 5 de Maio 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado 
cumprimento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, 
de 16 de Agosto, e no uso da faculdade que lhe é concedida 

pelo artigo 12 da Lei da Nacionalidade, determina: 
É concedida a nacionalidade moçambicana, por natu-

ralização, a Victor Mário Rosende Valle, nascido 
a 7 de Outubro de 1949, em Santiago - Chile. 

Ministério do Interior, em Maputo, 8 de Abril de 1999. 
- O Ministro do Interior, Almerino da Cruz Marcos 

Manhenje. 

Diploma Ministerial n.° 51/99 
de 5 de Maio 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado 
cumprimento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, 
de 16 de Agosto, e no uso da faculdade que lhe é concedida 
pelo artigo 12 da Lei da Nacionalidade, determina: 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por natu-
ralização, a Zubeir Faruk Rahman, nascido a 12 
de Julho de 1977, em Lusaka - Zâmbia. 

Ministério do Interior, em Maputo, 8 de Abril de 1999. 
- O Ministro do Interior, Almerino da Cruz Marcos 

Manhenje. 

MINISTÉRIO BO PUNO E FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.° 52/99 
de 5 de Maio 

O Decreto n.° 8/99, de 23 de Março, atribui 
competências ao Ministro do Plano e Finanças para con-
trair em nome do Estado, um empréstimo interno amorti-
zável denominado «Obrigações do Tesouro-1999». 

O citado decreto estabelece ainda que ao Ministro do 
Plano e Finanças cabe estabelecer por diploma ministerial 
os mecanismos de funcionamento do processo de emissão 
das «Obrigações do Tesouro-1999» e do respectivo mercado 
secundário, bem como definir outras questões técnicas 
inerentes. 

Nestes termos, no uso da faculdade atribuída pelo 
artigo 9 do Decreto n.° 8/99, de 23 de Março, determino: 

ARTIGO 1 

1. O empréstimo, cujo lançamento foi autorizado pelo 
Decreto n.° 8/99, de 23 de Março, será representado por 
valores mobiliários titulados, ao portador, de 1, 5 e 10 
obrigações, que serão admitidas à cotação no mercado de 
cotações oficiais da Bolsa de Valores de Moçambique. 

2. Os títulos representativos da emissão deverão ficar 
obrigatoriamente depositados em intermediários financei-



ros, legal e estatutariamente autorizados a receber do pu-
blico valores mobiliários para guarda e ordens de bolsa 
para transacção. 

ARTIGO 2 

1. A emissão será colocada em mercado primário 
através de um conjunto de instituições financeiras, cujo 
sindicato de garantia de colocação será organizado por 
um intermediário financeiro seleccionado para o efeito, 
conforme definido no n.° 3 do artigo 2 do Decreto 
n.° 8/99. de 23 de Março. 

2. O sindicato de instituições financeiras obrigar-se-á a 
subscrever a totalidade das obrigações que não forem 
colocadas junto do público, durante o período de subs-
criação, ao preço de subscrição, nos montantes a fixar, 
em contrato de garantia de colocação, a assinar entre os 
membros do sindicato e o Ministério o Plano e finanças. 

ARTIGO 3 

1. O intermediário financeiro seleccionado para o efeito 
organizará um leilão para fixação da margem, conforme 
definido na ficha técnica anexa ao presente diploma, para 
atribuição das Obrigações a outras instituições financeiras 
não participantes no sindicato. 

2. Serão convidados a participar no leilão a generali-
dade das instituições financeiras que operam no mercado 
moçambicano sendo os convites endereçados pelo Minis-
tério do Plano e Finanças e do qual constarão: 

a) Condições da Emissão; 
b) Data, local e hora de realização do leilão; 
c) Prazo para a recepção das propostas; 
d) Margem máxima aceitável; 
e) Número máximo de propostas aceitável por insti-

tituição financeira; 
f) Qualquer outro requisito que entenda-se conve-

niente fixar para a elaboração ou apresentação 
das propostas. 

3. Cada entidade participante no leilão poderá entre-
gar, no máximo, cinco propostas, as quais serão indivi-
dualmente consideradas. 

4. As propostas poderão ser efectuadas por qualquer 
valor até 50 por cento do montante em leilão, em múlti-
plos de mil obrigações, e com um mínimo de mil obrigações. 

5. As margens constates das propostas deverão ser 
expressas em valores múltiplos da fracção décima sexta 
de ponto percentual. 

6. Poderão assistir à abertura das propostas um ou 
mais representantes de cada uma das entidades propo-
nentes. 

7. As propostas serão admitidas e aceites de acordo 
com as seguintes regras: 

a) Apenas serão admitidas as propostas que preen-
cham todos os requisitos fixados no convite 
enviado pelo Ministério do Plano e Finanças; 

b) Serão escolhidas, sucessiva e preferencialmente, 
as propostas que apresentem a margem mais 
baixa, até se perfazer a importância em leilão; 

c) Serão automaticamente excluídas todas as propostas 
que apresentem margem superior a dois pontos 
percentuais; 

d) Serão apenas consideradas por 50 por cento do 
montante em leilão as propostas efectuadas 
por montante superior a esse; 

e) Se, pela aplicação do disposto nas alíneas ante-
riores, houver excesso de oferta relativamente 

ao montante em leilão, proceder-se-á ao rateio 
entre as propostas com iguais margens. 

8. A data de realização do leilão será fixada pelo emi-
tente e será oportunamente comunicada às instituições 
financeiras. 

ARTIGO 4 

A margem aplicável a todos os períodos de contagem 
de juros da emissão, bem como à totalidade da emissão, 
será a mais alta proposta e aceite no leilão. 

ARTIGO 5 

As propostas apresentadas constituem compromisso 
irrevogável do proponente e uma vez aceites obrigam o 
proponente a oferecer as obrigações ao público nos ter-
mos do artigo 6 infra e, para si, subscrever as obrigações 
correspondentes à sua proposta, que não colocar junto do 
público. 

ARTIGO 6 

Caso as propostas apresentadas e aceites em leilão 
sejam inferiores ao montante em leilão, o montante não 
colocado é distribuído por cada um dos membros do 
sindicato de acordo com uma fórmula a ser definida 
pelo intermediário financeiro seleccionado para o efeito 
e previamente comunicada a todas as instituições finan-
ceiras. 

ARTIGO 7 

Quando a proposta ou propostas apresentadas e aceites 
em leilão por qualquer um dos membros do sindicato for 
de montante igual ou superior à sua garantia de colocação, 
o referido membro do sindicato será automaticamente 
excluído da distribuição dos montantes não colocados. 

ARTIGO 8 

1. Durante o período de subscrição, as instituições 
financeiras participantes no sindicato e as instituições 
cujas propostas foram aceites no leilão obrigar-se-ão a 
oferecer a emissão à subscrição pelo público, nas condições 
acordadas, aos seus balcões. 

2. As ordens de subscrição serão transmitidas pelos 
subscritores em impresso próprio, de acordo com modelo 
a aprovar. 

3. Os membros do sindicato e os tamadores do leilão 
acordarão em que, as obrigações colocadas por cada um 
deles, que excedam o montante da sua garantia de colo-
cação serão consideradas, na sua globalidade, como coloca-
cadas pelos membros do sindicato e/ou tomadores no 
leilão, cuja colocação não tenha atingido o respectivo mon-
tante de garantia de colocação de forma proporcional, aos 
montantes não colocados tendo como limite o 
montante de garantia de colocação de cada um desses 
membros d o sindicato e/ou t o m a d o r e s no l e i l ã o . 

4. Caso as ordens de subscrição do público excedam 
o montante da emissão, proceder-se-á a rateio, sendo 
o mesmo efectuado proporcionalmente ao número de obri-
gações pedida, com arredondamento por efeito. Em 
caso de necessidade por igualdade de ordens a satisfazer 
proceder-se-á à atribuição da última ou últimas obrigações 
por sorteio. 

ARTIGO 9 

1. Será organizada uma sessão de bolsa piara apura-
mento dos resultados da subscrição da emissão, a qual 
ocorrerá seis dias úteis antes da data de emissão. 



2. Dois dias úteis após a sessão de bolsa, o interme-
diário financeiro seleccionado para o efeito enviará a cada 
membro do sindicato e /ou tomador em leilão, com cópia 
ao emitente, mapa da liquidação financeira da subscrição, 
discriminando montantes a liquidar por cada membro 
do sindicato e /ou tomador em leilão, bem como da res-
pectiva liquidação física discriminando os montantes de 
obrigações a serem creditados a cada membro do sindicato 
e /ou tomador em leilão. 

3. Cada um dos membros do sindicato obrigar-se-á a 
depositar, com data valor da data de liquidação, na conta 
do intermediário financeiro seleccionado para o efeito 
junto do Banco de Moçambique, o montante correspon-
dente às obrigações efectivamente por si colocadas, e após 
a aplicação das regras constantes do artigo 8, n.os 3 
e 4 o montante correspondente às obrigações que para si 
tenha subscrito em virtude da garantia de colocação presta-
da deduzido das comissões acordadas. , 

4. O intermediário financeiro seleccionado para o efeito 
obrigar-se-á a depositar, após a liquidação financeira 
realizada nos termos do número anterior e a recepção 
do montante correspondente às obrigações efectivamente 
colocadas pelos tomadores em leilão, bem como após a 
aplicação das regras constantes do artigo 8, n.os 3 e 4, o 
montante correspondente às obrigações que cada tomador 
em leilão para si tenha subscrito, na conta do emitente 
junto do Banco de Moçambique, o montante global da 
emissão já deduzido de todas as comissões previstas e 
acordadas. 

5. O Ministério o Plano e Finanças creditará na data 
de liquidação da emissão a conta-títulos de cada membro 
do sindicato/tomador em leilão pelos valores mobiliários 
titulados representativos do montante de obrigações subs-
crito/colocado por ciada instituição financeira/tomador 
em leilão. 

6. Cada membro do sindicato/tomador em leilão credi-
tará na conta-títulos de cada subscritor, que tenha subs-
crito obrigações aos seus balcões, os valores mobiliários 
titulados representativos das obrigações subscritas por 
cada subscritor. 

ARTIGO 1 0 

As condições da emissão constam da ficha técnica anexa 
ao presente diploma. 

ARTIGO 11 

O presente diploma entra imediatamente em vigor. 

Ministério do Plano e Finanças, em Maputo, 26 de Abril 
de 1999. - O Ministro do Plano e Finanças, Tomaz 
Augusto Salomão. 

ANEXO 

Ficha Técnica 

- Modalidade: Emissão de Obrigações a taxa variável pelo 
prazo de três anos; 

- Montante: 60 mil milhões de meticais; 
- Subscrição: Pública através de um sindicato de insti-

tuições financeiras liderado pelo Banco de Fomento, 
S. A. R. L., e dos eventuais tomadores em leilão; 

- Valor Nominal: 1 milhão de meticais; 
- Preço de Subscrição e de Reembolso: 100 % ; 
- Realização: Pagamento integral no acto de subscrição; 

- Data de Liquidação Física e Financeira: a data da 
emissão; 

- Prazo de Empréstimo: 3 anos; 
- Taxa de Juro: Para o primeiro cupão a taxa de juro 

aplicável corresponderá à média ponderada pelo mon-
tante e pelo prazo das taxas médias de colocação das 
últimas seis emissões de Bilhetes do Tesouro de prazo 
igual ou superior a 60 (sessenta) dias, determinada 
dois dias úteis antes da data de realização do leilão 
competitivo, acrescida da margem apurada nesse lei-
lão (a «Margem»). 

Para os cupões seguintes, a taxa de juro aplicável 
corresponderá à média ponderada pelo montante e 
pelo prazo das taxas médias de colocação das últimas 
seis emissões de Bilhetes do Tesouro de prazo igual 
ou superior a 60 (sessenta) dias determinada dois 
dias antes do início de cada período de contagem de 
juros, acrescida da Margem. 

Para efeitos de determinação da taxa de juro, 
entende-se como dias úteis aqueles em que os bancos 
e mercados financeiros estejam abertos e em funcio-
namento em Maputo. 

- Pagamento de Juros: Os juros serão contados numa base 
30/360 e vencem-se trimestral e postecipadamente, 
contando-se a partir da data de emissão; 

- Regime Fiscal: As Obrigações encontram-se isentas de 
todos os impostos sobre o rendimento (Contribuição 
Industrial e Imposto Complementar) e do Imposto do 
Selo; 

- Reembolso: O reembolso será efectuado de uma só vez, 
ao par, no final do prazo da emissão; 

- Vencimento Antecipado: Considerar-se-ão, imediata e 
antecipadamente vencidas todas as dívidas do Emi-
tente ao abrigo do empréstimo obrigacionista, no caso 
de: 

a) incumprimento no pagamento de qualquer mon-
tante relativo a capital e /ou juros das Obri-
gações se esse incumprimento se mantiver por 
um período superior a sete dias; ou 

b) incumprimento na observância de qualquer outra 
condição das Obrigações se esse incumpri-
mento, caso possa ser suprido, o não for num 
período de trinta dies após notificação escrita 
endereçada para esse efeito ao emitente; 

- Estatuto Jurídico das Obrigações: As responsabilidades 
assumidas para com os credores obrigacionistas cons-
tituem obrigações comuns do Emitente, a que corres-
ponderá um tratamento «pari passu» com todas as 
outras dívidas e compromissos presentes e futuros não 
garantidos. 

- Negative Pledge: A República de Moçambique obriga-se, 
até ao pagamento integral de todos os montantes 
relativos às Obrigações, a não criar ou permitir a 
criação sobre quaisquer das suas receitas ou activos, 
presentes ou futuros, de hipotecas, penhores ou quais-
quer outros ónus ou encargos, para garantir qualquer 
dívida, excepto se as Obrigações forem garantidas 
por essa hipoteca, penhor ou outro ónus, de forma 
igual e rateável com essa dívida assim garantida, a 
custas do emitente e o documento ou acto que cons-
tituir essa hipoteca, penhor ou outros ónus o prever 
expressamente. 

- Admissão à cotação: As obrigações serão admitidas à 
cotação no mercado de cotações oficiais da Bolsa de 

Valores de Moçambique; 
- Serviço Financeiro: Direcção Nacional do Tesouro. 




