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S U M Á R I O 
Conselho de Ministros: 

Decreto n° 8/99: 

Autoriza o Ministro do Plano e Finanças a contrair um empréstimo 
interno, amortizável, denominado «Obrigações do Tesouro-
- 1999», até a importância total de sessenta biliões de meticais. 

Decreto n° 9/99: 
Autoriza a constituição de uma sociedade de intermediação 

financeira não monetária a adoptar a denominação de GCI -
Sociedade Gestora de Fundos, SARL. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n° 8/99 
de 23 de Março 

No actual contexto da economia nacional assumem importância 
especial as medidas destinadas a permitir a estabilização da 
moeda, o equilíbrio da produção e do consumo e o consequente 
funcionamento normal do mercado. 

A captação de poupanças e a sua reorientação enquadram-se na 
realização destes objectivos podendo constituir um instrumento 

importante para um novo dinamismo da actividade económica e 
financeira, ao mesmo tempo que se reduzem factores de perturbação 
do funcionamento da economia nacional. 

Deste modo, com o objectivo de diversificar as fontes de 
f inanciamento do défice do Orçamento do Estado e, 
simultaneamente contribuir para a dinamização do mercado 
moçambicano de capitais através da Bolsa de Valores de 
Moçambique, torna-se necessária a emissão de Obrigações do 
Tesouro. 

Nestes termos, no uso da faculdade atribuída pelo artigo 2 da 
Lei n° 1/99, de 3 de Janeiro, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1. - 1. E autorizado o Ministro do Plano e Finanças a 
contrair um empréstimo interno, amortizável, denominado 
«Obrigações do Tesouro - 1 9 9 9 » , até a importância total de 
sessenta biliões de meticais, de forma a mobilizar fundos adicionais 
para reforço da verba de investimento do Orçamento do Estado. 

2. O empréstimo «Obrigações do Tesouro - 1 9 9 9 » será 
representado por sessenta mil obrigações, que serão emitidas em 
moeda nacional, com o valor nominal de um milhão de meticais 
cada uma. 

3. O serviço da dívida das «Obrigações do Tesouro - 1999» , 
nomeadamente o pagamento de juros e reembolso de capital, 
compete ao Ministério do Plano e Finanças. 

4. As «Obrigações do Tesouro - 1 9 9 9 » serão emitidas por 
um prazo de três anos. 

5. A amortização das «Obrigações do Tesouro-1999» 
coincidirá com o prazo de maturidade desta emissão. 

Art. 2. - 1. As «Obrigações do Tesouro-1999» serão 
representadas por valores mobiliários titulados, havendo por isso 
lugar à emissão física de títulos, podendo, numa primeira fase, 
serem utilizadas cautelas. 

2. Por despacho do Ministro do Plano e Finanças as 
«Obr igações do Tesouro-1999» poderão ser colocadas 
directamente pela Direcção Nacional do Tesouro em instituições 
financeiras ou através de um sindicato de instituições financeiras 
junto dos investidores em geral. 



3. No caso das «Obrigações do Tesouro-1999» serem 
colocadas por um sindicato de instituições financeiras, a 
organização do sindicato e a colocação da emissão será efectuada 
por intermediário financeiro seleccionado para o efeito. 

Art. 3. As «Obrigações do Tesouro-1999» serão admitidas 
à cotação na Bolsa de Valores, de forma a serem transaccionadas 
em mercado secundário entre investidores institucionais e/ou 
particulares. 

Art. 4. - 1. Na data de liquidação da subscrição da emissão, 
o Banco de Moçambique, como Caixa Geral do Tesouro, debitará 
a conta de cada uma das instituições subscritoras/colocadoras 
pelo valor das respectivas subscrições/colocações e creditará o 
Estado. 

2. Na mesma data, o Ministério do Plano e Finanças procederá 
à entrega dos valores mobiliários titulados a cada instituição 
colocadora/subscritora, de acordo com as Obrigações do Tesouro 
subscritas e/ou colocadas. 

Art. 5. - 1. A taxa de juro da emissão das «Obrigações do 
Tesouro» será variável e o pagamento dos juros respectivos será 
trimestral. 

2. Os juros serão contados a partir da data de emissão. 

Art. 6. - 1. As «Obrigações do Tesouro-1999» gozam da 
garantia de reembolso integral, incluindo o capital e os juros. 

2. O Banco de Moçambique, como Caixa Geral do Tesouro, 
creditará a conta de cada das instituições financeiras onde os 
valores mobiliários representativos da «Obrigações do Tesouro-
1999» se encontrem depositados pelos montantes necessários 
ao serviço da dívida. 

3. Os titulares das «Obrigações do Tesouro-1999» .serão 
creditados pelos montantes de juros e/ou capital a reembolsar, 
através das instituições financeiras onde os respectivos valores 
mobiliários se encontrarem depositados. 

Art. 7. Serão inscritas no Orçamento do Estado as verbas 
necessárias ao serviço da dívida pública regulada pelo presente 
decreto. 

Art.8. As obrigações representativas deste empréstimo gozarão 
dos seguintes direitos: 

a) pagamento integral dos juros e reembolso do capital 
subscrito; 

b) isenção de todos os impostos sobre o rendimento 
(Contribuição Industrial e Imposto Complementares) e 
Imposto de Selo. 

Art. 9. O Ministro do Plano e Finanças regulamentará, por 
diploma ministerial, as condições específicas da emissão, os 
mecanismos do processo de emissão e do respectivo mercado 
secundário, bem como outras questões de índole técnica. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi, 

Decreto n° 9/99 
de 23 de Março 

Nos termos do Decreto n° 43/89, de 28 de Dezembro, foi 
submetido ao Conselho de Ministros um pedido para a constituição 
de uma sociedade de intermediação financeira não monetária, a 
adoptar a denominação de GCI - Sociedade Gestor de Fundos, 
SARL. 

Concluindo-se que o pedido preenche os requisitos estabelecidos 
na lei, o Conselho de Ministros, no uso da competência que lhe é 
conferida no n° 1 do artigo 4 do Decreto n° 43/89, de 28 de 
Dezembro, decreta: 

Artigo 1. É autorizada a constituição de uma sociedade de 
intermediação financeira não monetária a adoptar a denominação 
de GCI - Sociedade Gestora de Fundos, SARL, daqui em diante 
designada simplesmente sociedade. 

Art. 2. A sociedade apenas fica autorizada a realizar as 
operações previstas na alínea c) do n° 1 do artigo 10 do Decreto 
n° 43/89, de 28 de Dezembro. 

Art. 3. Para além das operações previstas no artigo 13 do 
decreto acima citado, fica igualmente vedado à sociedade: 

a) Contrair empréstimos; 
b) Onerar por qualquer forma os valores do fundo; 
c) Possuir certificados de participação nos fundos que 

administra; 
d) Adquirir, por conta própria, títulos de qualquer natureza, 

com excepção dos de dívida pública; 
e) Conceder créditos sob qualquer forma. 

Art. 4. A sociedade é autorizada a constituir-se com um capital 
em meticais equivalente a duzentos e dez mil dólares. 

Art. 5. A sociedade deverá iniciar a sua actividade no prazo de 
12 meses, a contar da data da publicação do presente decreto. 

Art. 6. Em tudo o que não vier especialmente regulado no 
presente decreto, a actividade da sociedade rege-se pelas 
disposições do Decreto n° 43/89, de 28 de Dezembro. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 


