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SUPLEMENTO 

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE 

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

devidamente autenticada, uma per cada assunto, donde conste, além das 
indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e 
autenticado; Para publicação no «Boletim da República» 

S U M Á R I O 
Conselho de Ministros; 

Decreto n° 81/99: 
Altera os limites da Reserva Nacional do Niassa e revoga o Diploma 

Legislativo n.o 2884, de 24 de Maio de 1969, 
Decreto n° 82/99: 

Inclui um novo item v) na alínea b) do n.° 1 do artigo 11 do Código 
IVA, aprovado pelo Decreto n.° 51/98, de 29 de Setembro. 

Decreto no 83/99; 
Altera os artigos 101, 113 e 271 do Código dos Impostos sobre o 

Rendimento, aprovado pelo Decreto n.° 3/87, de 30 de Janeiro. 

Decreto n° 84/99: 
Altera os artigos 120, 140 e 141 da Tabela Geral do Imposto 

do Selo, e revoga o artigo 27 da referida Tabela. 

CONSELHO DE MINISTROS 
Decreto n° 81/99 
de 16 de Novembro 

A Reserva Parcial de Caça do Niassa, criada pelo Diploma 
Legislativo n° 1997, de Julho de 1960, cujos limites foram 
alterados pelo Diploma Legislativo n° 2884, de 24 de Maio de 
1969, é uma zona representativa do património nacional, tendo 
uma qualidade ecológica de capital importância para o 

desenvolvimento económico e social, através da sua conservação 
e utilização sustentável promovendo o ecoturismo e outras 
actividades complementares. 

Considerando ser indispensável a extensão desses limites, por 
forma a assegurar a protecção do ecossistema no seu todo, e em 
particular a diversidade de fauna bravia localizada na sua parte 
nordeste. 

Nestes termos e ao abrigo do preceituado nos nos 3 e 4 do 
artigo 10 da Lei n° 10/99, de 7 de Julho, o Conselho de Ministros 
derecta: 

Artigo 1. São alterados os limites da Reserva Nacional do 
Niassa passando a ser os seguintes: 

Norte - Margem direita do Rio Rovuma, a partir da 
confluência do Rio Lussanhando com o Rio Rovuma, 
seguindo seu curso para a jusante até à confluência com o 
Rio Lugenda. 

Leste -Rio Lugenda, desde a sua confluência com o Rio 
Rovuma, para montante, até a sua confluência com o seu 
afluente o Rio Luambeze. 

Sul - Rio Lugenda, desde a sua confluência com o seu 
afluente Rio Luambeze, para montante, até a confluência 
com o Rio Luatize. O curso do Rio Luatize, para montante, 
até a confluência do seu afluente o Rio Luacuisse até à sua 
nascente. 

Oeste - O segmento de recta que une as nascentes dos rios 
Luacuisse e Lussanhando. O curso do Rio Lussanhando 
na jusante, até a sua confluência no Rio Rovuma. 

Art. 2. É estabelecida uma Zona Tampão em redor da Reserva 
Nacional do Niassa, que observa o regime das Coutadas Oficiais, 
cujos limites vêm no anexo, que é parte integrante do presente 
decreto. 

Art. 3. Por diploma do Ministro da Agricultura e Pescas, será 
aprovado o Regulamento da Reserva Nacional do Niassa e da 
respectiva Zona Tampão. 



Art. 4. Fica revogado o Diploma Legislativo n° 2884, de 24 de Maio 
de 1969. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Anexo: Limites da Zona Tampão a que alude o artigo 2 

Coordenadas 

A - N W - 11° 25's - 38° 29'E 
B - N E - 11° 11's -38° 29'E 
C- S E - 11° 59's - 38° 46'E 
E- S E - 12° 24's - 38° 31'E 
F- S W - 12° 26's - 38° 14'E 
H- S W - 13° 07's - 36° 36'E 
J - S W - 13° 10's - 35° 57'E 
K- S W - 12° 27's - 35° 57'E 
N - N W- 11° 26's - 35° 47'E 
M - N E - 11° 42's - 36° 22'E 

Decreto n.° 82/99 
de 16 de Novembro 

As alterações introduzidas no sistema de tributação indirecta, 
efectuadas ao abrigo da Lei n° 3/98, de 8 de Janeiro, impõem que se 
proceda à definição de algumas regras de adaptação do regime geral 
de tributação face a sectores especiais que, pela sua importância na 
economia nacional, requerem tratamento autónomo, como é o caso de 
sector mineiro. Este objectivo é concretizado através da harmonização 
do Código IVA, aprovado pelo Decreto n° 51/98, de 29 de Setembro, 
com o Decreto n° 53/94, de 9 de Novembro. 

Nestes termos, o Conselho de Ministros, no âmbito das competências 
que lhe são atribuídas pelo n° 1 do artigo 10 da Lei n° 3/87, de 19 de 
Janeiro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n° 3/98, de 8 de 
Janeiro, decreta: 

Artigo 1. É incluído um novo item v) na alínea b) do n° 1 do 
artigo 11 do Cógido IVA, aprovado pelo Decreto n° 51/98, de 29 de 
Setembro, que passa a ter a seguinte redacção: 

«Art igo 11 

Importações isentas 

1. Estão isentas de imposto: 

a).................................................................................. 
b) As importações de bens, sempre que gozem de isenção do 

pagamento de direitos de importação, nos termos das 
seguintes disposições: 

i) 
ii) 

iii) 

iV) 

v) N° 1 do artigo 20 do Decreto n° 53/94, de 9 de Novembro. 

e) .. 

d) 
e) 
f ) 
g) 
h) 

i) 
j) 
2 
3 
4 
5... » 

Art. 2. O presente decreto entra imediatamente em vigor. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Decreto n.° 83/99 
de 16 de Novembro 

No quadro do processo de organização do mercado de 
valores mobiliários e de instalação da Bolsa de Valores de 
Moçambique, torna-se necessário adoptar medidas fiscais 
destinadas aos diversos intervenientes neste mercado. 

Nestes termos, o Conselho de Ministros, no uso das 
competências atribuídas pelo n° 1 do artigo 10 da Lei n° 3/87, 
de 19 de Janeiro, decreta: 

Artigo 1. São alterados os artigos 101, 113 e 271 do Código 
dos Impostos sobre o Rendimento, aprovado pelo Decreto 
n° 3/87, de 30 de Janeiro, que passam a ter a seguinte 
redacção: 

«Artigo 101 

1. São isentos de Contribuição Industrial: 

a ) 
b).................................................................................. 
c )............................................................................ 
d)................................................................................... 
e) Os juros das obrigações e os dividendos de acções que 

se encontrem admitidas a cotação na Bolsa de 
Valores de Moçambique. 

f) As mais valias provenientes da alienação de acções 
adquiridas e alienadas através da Bolsa de Valores 
de Moçambique. 

2 » 

« Artigo 113 

1 
2. Os donativos concedidos pelos contribuintes às entidades 

indicadas na alínea c) do artigo 101, bem como os concedidos 
à Bolsa de Valores de Moçambique, nos termos do artigo 4 
do Decreto no 49/98, de 22 de Setembro, serão também 
considerados como custos ou perdas do exercício, até à 
concorrência de 15% do rendimento colectável do ano 
anterior. 



3 
4......................................................................................... » 

«Art igo 271 
1. São isentos de imposto complementar: 

a ) 
b ) 
c ) 
d ) 
e ) 
f ) 
g) Os juros das obrigações e os dividendos de acções que se 

encorem admitidas à cotação na Bolsa de Valores de 
Moçanio que. 

h) As mais valias provenientes da alienação de acções 
adquiridas e alienadas através da Bolsa de Valores de 
Moçambique. 

i) Outros rendimentos que, por diploma específico, sejam 
expressamente isentos" 

Art. 2. O presente decreto entra imediatamente em vigor. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Moçumbi. 

Decreto n.° 84/99 
de 16 de Novembro 

Tornando-se necessário introduzir alterações a Tabela Geral 
do Imposto do Selo anexa ao respectivo Regulamento, o Conselho 
de Ministros, no uso das competências atribuídas pelo artigo 10 
da Lei n° 9/94, de 14 de Setembro, e no no 4 do artigo 10 da 
Lei n° 3/87, de 19 de Janeiro, decreta: 

Artigo 1. São alterados os artigos 120, 140 e 141 da Tabela 
Geral do Imposto do Selo, passando a ter a seguinte redacção: 

Artigo 120 

Prémios de lotaria, no acto da entrega, sobre o valor 10% 

Artigo 140 

Sociedade civil, sobre o capital social 1% 
Se o capital for desconhecido ou indeterminado. 50 000,00 MT 
Acresce o selo dos artigos 80, 81 e 86, um ou outro, segundo 

a natureza do título. 

Artigo 141 

Sociedade comercial, qualquer que seja a "forma da sua 
constituição, sobre o seu capital, ainda que não realizado 
imediatamente 1% 

Acresce o selo dos artigos 80, 81 e 86, um ou outro, segundo 
a natureza do título. 

O disposto neste artigo não é aplicável à transformação ou 
fusão de sociedades comerciais, desde que não haja aumento de 
capital. 

Art. 2. São aditados à Tabela Geral do Imposto do Selo os 
artigos 25.A e 120.A, com a seguinte redacção: 

Artigo 25. A 

Emissão de cartão de membro ou bilhete de ingresso em 
casinos ou em recintos de exploração e prática de jogos de 
diversão social, sobre o valor 50%. 

Artigo 120 A 

Prémios em qualquer das demais modalidades dos jogos de 
diversão social, no acto da entrega, sobre o valor 5% 

Art. 3. É revogado o artigo 27 da Tabela Geral do Imposto do 
Selo anexa ao respectivo Regulamento, ficando desta maneira 
eliminada a obrigação do pagamento do referido imposto, incluído 
o selo de Defesa Nacional, nos bilhetes de passagens por via aérea, 
marítima, fluvial, férrea ou rodoviária. 

Art. 4. O presente decreto entra imediatamente em vigor. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 






