
Terça-feira, 10 de Setembro de 2000 I SÉRIE - Número 40 

BOLETIM DA REPÚBLICA 
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

SUPLEMENTO 

SUMÁRIO 
Conselho de Ministros: 

Decreto n° 26/2000: 
Estabelece normas específicas de aplicação do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado à prestação de serviços de transporte 
rodoviário de passageiros cuja tarifa é fixada por autoridade 
pública. 

Decreto n° 27/2000: 
Aprova o Regime Especial de Exigibilidade do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado nas Empreitadas e Subempreitadas de Obras 
Públicas. 

Decreto n° 28/2000: 
Disciplina o recurso à utilização de máquinas registadoras pelos 

sujeitos passivos do IVA, sempre que os mesmos se beneficiem 
da dispensa de emissão de facturas ou documentos equivalentes. 

Decreto n° 29/2000: 
Altera os artigos 11, 20, 64 e 74 do Código do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado. 

Decreto n° 30/2000: 
Aprova a tabela de preços dos combustíveis. 

Decreto n° 31/2000: 
Aprova o estatuto da Televisão de Moçambique, Empresa Pública 

e revoga o estatuto aprovado pelo Decreto n° 19/94, de 16 de 
Junho. 

Decreto n° 32/2000: 
Aprova o quadro de pessoal e o regulamento das carreiras 

profissionais do Tribunal Administrativo e revoga o Decreto 
n° 22/96, de 18 de Junho. 

Resolução n° 25/2000: 

Ratifica o Acordo de Donativo celebrado entre o Governo da 
República de Moçambique e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), actuando como 
Agência Implementadora da «Global Environment Facility -

- GEF, em Washington - EUA, no dia 1 de Agosto de 2000. 

Resolução n° 26/2000: 

Ratifica o Acordo de Empréstimo celebrado entre o Governo da 
República de Moçambique e a Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA), em Washington - EUA, no dia 1 de 
Agosto de 2000. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 26/2000 

de 10 de Ou tubro 

Havendo necessidade de estabelecer normas específicas de 
aplicação do Imposto sobre o Valor Acrescentado à prestação de 
serviços de transporte rodoviário de passageiros cuja tarifa é 
fixada por autoridade pública, ao abrigo do disposto na alínea a) 
do artigo 5 do Decreto n.° 51/98, de 29 de Setembro, o Conselho 
de Ministros decreta: 

Artigo 1. A prestação de serviço de transporte rodoviário de 
passageiros cuja tarifa é fixada por Autoridade Pública está 
sujeita ao regime especial de aplicação do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, previsto neste decreto. 

Art. 2 - 1. O valor tributável da prestação de serviço de 
transporte rodoviário de passageiros será o valor da contraprestação 
obtida ou a obter do adquirente ou de terceiro, nos termos do 
artigo 14 do Código IVA. 

2. O Imposto sobre o Valor Acrescentado incidirá sobre 62% 
do valor total da tarifa. 

Art. 3. Em tudo o que for omisso neste decreto aplicar - se - ão as 
normas constantes do Código IVA. 

Art. 4. O presente decreto entra em vigor em 1 de Novembro 
de 2000. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 
Publique - se. 
O Primeiro - Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Decreto n.° 27/2000 

de 10 d e Outubro 

A entrada em vigor do IVA impõe a criação de um Regime 
Especial de Exigibilidade do Imposto nas Empreitadas e 
Subempreitadas de Obras Públicas, em complemento ao Código 
IVA, aprovado pelo Decreto n.° 51/98, de 29 de Setembro. 

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

Artigo 1. É aprovado o Regime Especial de Exigibilidade do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado nas Empreitadas e 



Subempreitadas de Obras Públicas, em anexo que é parte integrante 
deste decreto. 

Art. 2. O presente decreto entra em vigor em 1 de Novembro 
de 2000. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 
Publique - se. 
O Primeiro - Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Regime Especial de Exigibilidade do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado nas Empreitadas e Subempreitadas de Obras 

Públicas 

ARTIGO 1 

O presente Regime Especial de Exigibilidade do Imposto 
sobre o Valor Acrescentado aplica - se às empreitadas e 
subempreitadas de obras públicas em que é dono da obra o Estado. 

ARTIGO 2 

Para efeitos do presente Regime Especial, entende - se por 
Estado a administração central e seus serviços locais. 

ARTIGO 3 

1. O Imposto relativo às prestações de serviços a que se refere 
o artigo 1 é exigível no momento do recebimento total ou parcial 
do preço, pelo montante recebido, com IVA incluído na factura ou 
documento equivalente emitida pelo transmitente dos bens ou dos 
serviços. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, relativamente 
às subempreitadas presume - se que o recebimento total do preço 
ocorre no último dia do mês seguinte àquele em que for efectuado 
o pagamento total da empreitada, o que se tem por verificado 
ainda que existam montantes retidos à título de garantia. 

3. O empreiteiro deve comunicar ao subempreiteiro a data do 
recebimento total do preço da empreitada, para efeitos do disposto 
no número anterior, não ficando a exigibilidade do imposto 
dependente daquela comunicação. 

4. O imposto é ainda exigível quando o recebimento total ou 
parcial do preço preceda o momento da realização das operações 
tributáveis. 

ARTIGO 4 

1. Os sujeitos passivos podem optar pela aplicação das regras 
de exigibilidade do imposto previstas nos artigos 7 e 8 do Código 
IVA às operações previstas no artigo 1. 

2. A opção será exercida relativamente ao conjunto das 
operações referidas no artigo 1 mediante a apresentação de um 
requerimento na repartição de finanças da área da sede ou domicílio 
do sujeito passivo, o qual, uma vez deferido pelo chefe de 
repartição de finanças, produzirá efeitos a partir do mês seguinte 
ao da data do deferimento. 

3. Os requerimentos referidos no número anterior consideram -
se tacitamente deferidos se a decisão não proferida e notificado o 
contribuinte no prazo de trinta dias a contar da data do recebimento 
na repartição de finanças. 

4. Os sujeitos passivos poderão voltar a aplicar as regras de 
exigibilidade do imposto previstas neste regime especial, mediante 
a apresentação de um requerimento nesse sentido, sendo - lhe 
aplicável o disposto nos n.°s 2 e 3 deste artigo. 

ARTIGO 5 

Para efeitos da aplicação do disposto nos artigos 17 e 18 do 
Código IVA, o imposto respeitante às operações a que se refere 
o artigo 1 só poderá ser deduzido desde que o sujeito passivo tenha 
na sua posse os recibos de pagamentos referidos nos n.° 2 e 3 do 
artigo 7, passados em forma legal. 

ARTIGO 6 

1. Para efeitos do n.° 1 do artigo 20 do Código IVA, o imposto 
exigível na situação prevista no n.° 2 do artigo 3, do presente 
regime especial só é dedutível no momento do pagamento efectivo 
do preço. 

2. A dedução do imposto exigível nos termos deste regime 
especial deverá ser efectuada na declaração do período em que se 
tiver verificado a recepção dos recibos de pagamento referidos 
nos n.°s 2 e 3 do artigo 7. 

ARTIGO 7 

1. As facturas relativas a operações abrangidas pelo artigo 1 
devem ser numeradas seguidamente numa série especial, 
convenientemente referenciada, e conter a menção "IVA exigível 
e dedutível no pagamento". 

2. No pagamento total ou parcial das facturas referidas no 
número anterior e nas situações referidas no n.° 4 do artigo 3 é 
obrigatória a emissão de recibo pelos montantes recebidos, numa 
série convenientemente referenciada, devendo constar do mesmo 
a taxa de IVA aplicável e a referência à factura a que respeita o 
pagamento, quando for caso disso. 

3. O disposto no número anterior é ainda aplicável relativamente 
às importâncias recebidas em data posterior à verificação da 
exigibilidade do imposto, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 
3, devendo, nestes casos, ser mencionada no recibo a data em que 
ocorreu a exigibilidade. 

4. A data de emissão dos recibos a que se referem os n.°s 2 e 3 
deve coincidir com o pagamento, devendo o mesmo ser processado 
em duplicado, destinando - se o original ao cliente e a cópia ao 
arquivo do prestador de serviços. 

ARTIGO 8 

Nos pagamentos das prestações de serviços de empreitadas e 
subempreitadas de obras públicas e, bem assim, nos recebimentos 
previstos no n.° 4 do artigo 3, o imposto considera - se incluído no 
recibo a que se referem os n.°s 2 e 3 do artigo anterior para efeitos 
da sua exigência aos adquirentes dos serviços. 

ARTIGO 9 
1. Para efeitos do disposto no n.° 3 do artigo 38 do Código IVA, 

as operações abrangidas por este regime especial deverão ser 
registadas de forma a evidenciar: 

a) O valor das operações a que se refere o n.° 1 do artigo 3, 
líquidas de imposto; 

b) O valor do imposto respeitante às operações mencionadas 
na alínea anterior, com relevação distinta do montante 
ainda não exigível. 

2. O registo das operações mencionadas no número anterior 
deverá ser evidenciado de modo a permitir o cálculo do imposto 
devido em cada período respeitante aos montantes recebidos. 

ARTIGO 10 

1. Para efeitos do disposto no artigo 39 do Código IVA, as 
facturas e os recibos a que se referem os n.°s 1, 2 e 3 do artigo 7 
serão numerados seguidamente, em uma ou mais séries, 
convenientemente referenciadas, devendo conservar - se na 
respectiva ordem os seus duplicados e, bem assim, todos os 
exemplares dos que tiverem sido anulados ou inutilizados, com 
averbamentos indispensáveis à identificação daqueles que os 
substituíram, se for caso disso. 

2. A numeração dos documentos referidos no número anterior 
e no n.° 1 do artigo 7, deve obedecer ao disposto nos n.°s 7 e 8 do 
artigo 31 do Código IVA. 

ARTIGO 11 
A disciplina do Código IVA será aplicável em tudo o que não 

se revelar contrário ao disposto no presente regime. 



Decreto n.° 28/2000 

de 10 de Outubro 

Tornando - se necessário disciplinar o recurso à utilização de 
máquinas registadoras pelos sujeitos passivos do IVA, sempre 
que os mesmos beneficiem da dispensa de emissão de facturas ou 
documentos equivalentes, e sejam obrigados a emitir talões de 
vendas. 

Nestes termos, ao abrigo da alínea b) do artigo 110, do Código 
IVA, aprovado pelo Decreto n.° 51/98, de 29 de Setembro, e no 
uso das competências atribuídas pelo n.° 1 do artigo 10 da Lei n.° 
3/87, de 19 de Janeiro, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1. Os sujeitos passivos dispensados da obrigação de 
facturação, nos termos do artigo 35 do Código IVA, poderão optar 
pela emissão de talões de venda através de máquinas registadoras. 

Art. 2 - 1. Os talões de vendas referidos no artigo anterior 
deverão conter os seguintes elementos: 

a) A data e numeração sequencial; 
b) O nome, firma ou denominação social e a sede ou 

domicílio do fornecedor do bem ou do prestador do 
serviço e o respectivo Número Único de Identificação 
Tributária; 

c) A identificação dos bens ou serviços prestados através da 
sua denominação usual; 

d) O preço, líquido do imposto, e a indicação do valor total 
do imposto incluído nas vendas ou serviços efectuados 
ou, em alternativa, a indicação "IVA incluído" e a 
respectiva taxa. 

2. No que respeita à identificação dos bens transaccionados ou 
serviços prestados, nos termos da alínea c), do número anterior, 
são considerados válidos os talões de venda processados nos 
seguintes moldes: 

a) Para os sujeitos passivos que, habitualmente, não procedam 
à discriminação dos produtos que englobam na prestação 
de serviços, aceita - se a simples indicação do serviço 
prestado; 

b) Nas transmissões de bens, estes podem ser agrupados, 
desde que sejam da mesma natureza ou espécie, 
correspondendo à cada grupo um código. 

3. A constituição dos grupos de bens e a respectiva codificação, 
referidas na alínea anterior ficarão ao critério dos sujeitos passivos, 
devendo estes possuir uma listagem dos códigos atribuídos que 
possibilite o acesso ao conhecimento claro e inequívoco dos 
produtos a que respeitam. 

Art. 3. Os sujeitos passivos que emitam talões de vendas 
através de máquinas registadoras deverão efectuar o registo diário 
das operações realizadas, nos termos do artigo 40 do Código IVA, 
apoiado no rolo interno da fita da máquina registadora, devendo 
do mesmo constar o valor do total das operações efectuadas, 
discriminando a taxa e o montante do imposto liquidado. 

Art. 4. O rolo interno da fita da máquina registadora deverá ser 
conservado por um período de cinco anos 

Art. 5. Nos casos em que as máquinas registadoras se avariem 
ou em situações de falha de energia, enquanto as máquinas 
estiverem inoperantes, os sujeitos passivos deverão emitir talões 
de vendas impressos tipograficamente ou carimbados pelas 
Repartições de Finanças. 

Art. 6. O presente decreto entra imediatamente em vigor. 
Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique - se. 

O Primeiro - Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Decreto n.° 29/2000 

de 10 de Outubro 
Havendo necessidade de introduzir alterações em algumas 

disposições do Código IVA e do Regulamento da Cobrança, do 
Pagamento e do Reembolso do IVA, aprovados pelos Decretos 
n.°s 51/98, de 29 de Setembro, e 77/98, de 29 de Dezembro, 
respectivamente, o Conselho de Ministros, no uso das competências 
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. São alterados os artigos 11, 20, 64 e 74 do Código do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto 
n.° 51/98, de 29 de Setembro, que passam a ter a seguinte 
redacção: 

ARTIGO 11 
Importações isentas 

1. Estão isentas do 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) 
vi) Artigo 7 do Decreto n.° 14/87, de 3 de Dezembro. 

ARTIGO 20 
Exercício do direito à dedução 

1 
2 
3. ............................................................................................. 
4. ............................................................................................... 
5. ................................................................................................. 
6. ....................................................................................... 
7. ................................................................................................. 
8. ................................................................................................. 
9. ................................................................................................. 
10. ...................................................................................... 

11. O Ministério do Plano e Finanças pode sempre suspender 
o prazo de concessão dos reembolsos quando, por facto imputável 
ao sujeito passivo, não seja possível averiguar da legitimidade do 
reembolso solicitado, por um período de seis meses, contados a 
partir da data da notificação. 

ARTIGO 64 
Rectificação do imposto 

1. ................................................................................................. 
2. ........................................................................................ 
3. ............................................................................................... 
4. ............................................................................................... 
5. ............................................................................................... 
6. A correcção de erros materiais ou de cálculo no registo a que 

se referem os artigos 38 a 43 e nas declarações mencionadas no 
artigo 36 e nas alíneas b) e c) do artigo 60, será obrigatória quando 
houver imposto entregue a menos e poderá ser efectuada sem 
qualquer penalidade até ao final do período seguinte. Será 
facultativa se houver imposto entregue a mais, mas apenas poderá 
ser efectuada no prazo de um ano, que, no caso do exercício do 
direito a dedução, será contado a partir do nascimento do respectivo 
direito nos termos do n.° 1 do artigo 20. 

7. ......................................................................................... 
8. .......................................................................................................................................... 
9. ........................................................................................ 
10. .................................................................................. 



ARTIGO 74 

1. Decorridos os prazos estabelecidos na lei para a entrega nos 
cofres do Estado do imposto liquidado pelos sujeitos passivos e 
constante da declaração oportunamente apresentada sem que a 
entrega do imposto haja sido efectuada, pode o pagamento ser 
realizado durante os quinze dias seguintes ao do término do prazo 
da apresentação da declaração, acrescendo à quantia a pagar os 
correspondentes juros calculados nos termos do artigo 37 do 
Código dos Impostos sobre o Rendimento, mas com redução da 
multa a metade. 
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Art. 2. São alterados os artigos 15, 21 e 23 do Regulamento da 
Cobrança, Pagamento e do Reembolso do IVA, aprovado por 
Decreto n.° 77/98, de 29 de Dezembro, passando a ter a seguinte 
redacção: 

ARTIGO 15 

Decisão do reembolso 

1 
2. Sem prejuízo da manutenção do respectivo crédito, só serão 

considerados os pedidos de reembolso que constem de declaração 
apresentada dentro do respectivo prazo legal, e, no caso da 
apresentação de declarações rectificativas, do pedido de reembolso, 
relativas ao mesmo período, só será tomado em conta o primeiro 
pedido da declaração rectificativa modelo "A". 

3. . 

ARTIGO 21 
Pedido de reembolso, prazo e regime 

1 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os contribuintes 

aí referidos que solicitem reembolsos de montante superior a 10 
milhões de meticais, devem apresentar na Repartição de Finanças 
respectiva, os seguintes elementos: 

a ) ..................................................................................................... 
b) .................................................................................. 
c) ............................................................................ 
d) ............................................................................... 
e) ............................................................................. 
f ) No caso de importação, os sujeitos passivos deverão 

remeter cópia do Documento Único Definitivo, passado 
pela competente estância aduaneira. 

3. ............................................................................................. 
4. 
5. O não cumprimento do disposto nos números anteriores, 

bem como a remessa dos documentos aí previstos para além da 
data da apresentação da declaração periodica, determinam a 
suspensão do prazo da contagem dos juros previstos no n.° 8 do 
artigo 20 do Código IVA. 

6. O Ministério do Plano e Finanças pode sempre suspender o 
prazo de concessão dos reembolsos quando, por facto imputável 
ao sujeito passivo não seja possível averiguar da legitimidade do 
reembolso solicitado, nomeadamente nos casos em que os 
elementos não sejam postos à disposição dos serviços competentes 
ou os mesmos se encontrem em condições tais que não permitem 
o correcto apuramento do imposto. 

ARTIGO 23 
Requisitos 

1. Sem prejuízo das disposições específicas que para cada caso 

se estabelecem neste Regulamento, o reembolso a que se refere o 
artigo 20 do Código IVA só poderá efectivar - se verificados que 
sejam os seguintes requisitos: 

a ) .......................................................................................... 
b) ............................................................................... 
c) ................................................................................ 
d) O sujeito passivo passe a enquadrar - se no n.° 3 do 

artigo 24 ou nos regimes dos artigos 46 ou 53 do 
Código IVA. 
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Art. 3. O presente decreto entra imediatamente em vigor. 
Aprovado pelo Conselho de Ministros. 
Publique - se. 
O Primeiro - Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Decreto n.° 30/2000 

de 10 de Outubro 

Verificando - se uma variação nos preços dos combustíveis 
líquidos superior a 20%, o Conselho de Ministros, ao abrigo do 
disposto no n.° 3 do artigo 46 do Decreto n.° 1/97, de 29 de Janeiro, 
decreta: 

Artigo 1. É aprovada a tabela de preços dos combustíveis, em 
anexo, que é parte integrante deste decreto. 

Art. 2. Este decreto entra em vigor a partir do dia 13 de Outubro 
de 2000. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 
Publique - se. 
O Primeiro - Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Tabela de preços de combustíveis 

1. Preços máximos de venda a granel a praticar pelas 
distribuidoras à porta dos terminais oceânicos em Maputo e 
Língamo (Matola), para os GPL e em Maputo, Língamo (Matola), 
Beira e Nacala, para os restantes produtos, nas unidades indicadas: 

GPL - Gás Butano e Propano 8 107,00MT/Kg 
Gasolina 8 831,00MT/Lt 
Petróleo de aviação (Jet Fuel) 6 061,00MT/Lt 
Petróleo de iluminação 5 628,00MT/Lt 
Gasóleo . 8 531,00MT/Lt 
Fuelóleo 4 588,00MT/Lt. 

2. Preços máximos a praticar nos postos de venda e nos postos 
de abastecimento de combustíveis, situados nas circunscrições 
territoriais das cidades de Maputo e Matola para os GPL e de 
Maputo, Matola, Beira e Nacala, para os restantes produtos, nas 
unidades indicadas: 

GPL - Gás Butano e Propano 9 050,00MT/Kg 
Gasolina 9 150,00MT/Lt 
Petróleo de aviação (Jet Fuel) 6 333,30MT/Lt 
Petróleo de iluminação 5 900,00MT/Lt 
Gasóleo 8 850,00MT/Lt 
Fuelóleo 4 638,20MT/Lt. 

Decreto n° 31/2000 

de 10 de Outubro 

Através do Decreto n°. 19/94, de 16 de Junho, foi criada a 
Empresa Pública denominada Televisão de Moçambique, EP, 
também designada abreviadamente por TVM e aprovados os 
respectivos Estatutos. 

A experiência resultante da aplicação dos Estatutos demonstrou 
a necessidade de alterar algumas das suas disposições bem assim 



criar outras cuja finalidade visa harmonizá-los a outros Estatutos 
de Empresas Públicas e por outro lado estabelecer um novo 
quadro de regulamentação no contexto das empresas de 
comunicação social. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 3, n° 1 da Lei n°. 
17/91, de 3 de Agosto, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1. É aprovado o Estatuto da Televisão de Moçambique, 
Empresa Pública, anexo ao presente decreto e que dele faz parte 
integrante. 

Art. 2. É revogado o Estatuto aprovado pelo Decreto n° 19/94 
de 16 de Junho 

Aprovado pelo Conselho de Ministros 
Publique - se: 
O Primeiro - Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi 

Estatuto da Televisão de Moçambique 

CAPÍTULO I 
Denominação, natureza, âmbito, sede e regime jurídico 

ARTIGO 1 

(Denominação e Natureza) 

A Televisão de Moçambique, E. P., abreviadamente, também 
designada por TVM é, um órgão de comunicação social com a 
natureza de empresa pública dotada de personalidade jurídica, 
autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

ARTIGO 2 

(Âmbito, Sede e Delegações) 

A TVM tem âmbito nacional e a sua sede na cidade de Maputo, 
podendo sempre que o exercício da sua actividade o justificar, 
abrir delegações em qualquer local do território nacional ou no 
estrangeiro. 

ARTIGO 3 

(Regime Jurídico) 
Sem prejuízo do disposto no artigo 39, n° 1 da Lei n° 17/91, de 

3 de Agosto, a TVM rege - se também pelas normas especiais cuja 
aplicação decorra do objecto da empresa. 

CAPÍTULO II 

Objecto, actividades, capacidade, prerrogativas e 
competências 

ARTIGO 4 

(Objecto) 

1. O objecto da TVM é o da prestação do serviço público de 
radiodifusão televisiva. 

2. A TVM prosseguirá o objecto definido no número anterior 
através da transmissão de imagens e sons, efectuada por meio de 
ondas electromagnéticas, propagando - se no espaço ou por meio 
de cabos, destinados à recepção directa pelo público, em geral. 

3. A TVM poderá ainda dedicar - se a actividades comerciais 
bem como a outras complementares ou afins do seu objecto 
estatutário. 

4. A TVM promoverá todas as medidas necessárias com vista 
à cobertura televisiva a nível nacional. 

ARTIGO 5 

(Sub concessão) 

A TVM poderá negociar, desde que previamente autorizada 
pela entidade de tutela da comunicação social e sujeita à sua 
homologação, a sub concessão da exploração total ou parcial de 
circuitos especiais de televisão. 

ARTIGO 6 

(Capacidade Jurídica) 

1. A capacidade jurídica da TVM abrange todos os direitos, 
obrigações bem como os actos, incluindo os de gestão privada, 
necessários ou convenientes à prossecução e realização do seu 
objecto. 

2. Em ordem à realização do seu objecto, a TVM pode exercer 
quaisquer actividades comerciais, quer directamente, quer através 
da sua participação no capitai de outras empresas, nos termos da 
legislação em vigor. 

ARTIGO 7 

(Actividade Comercial) 

Para efeitos do estabelecido no no 2 do artigo anterior, a TVM 
poderá exercer, entre outras, as seguintes actividades comerciais: 

a) Exploração de actividade publicitária; 
b) Venda e aluguer de aparelhos de televisão, filmes, fitas 

magnéticas, cassetes, vídeos, discos e produtos similares; 
c) Assistência técnica a aparelhos de televisão e radiodifusão; 
d) Comercialização de produtos, nomeadamente de 

programas e publicações relacionadas com a sua 
actividade; 

e) Fornecimento, montagem, manutenção técnica e 
exploração de circuitos fechados de televisão; 

f ) Prestação de serviços de consultoria técnica em assuntos 
da sua competência relacionados com a sua actividade; 

g)Prestação de serviços, na medida da sua disponibilidade, 
no domínio da formação profissional, em cooperação 
com entidades que mantenham cursos profissionais, 
nomeadamente os que abranjam temas televisivos; 

h) Cedência remunerada de tempo de antena; 
i) Comercialização de tempos de estúdio de produção e 

outros equipamentos a produtores externos; 
j ) Produção de espectáculos públicos ou privados; 
k) Comercialização do patrocínio de programas; 
l) Produção comercial e publicitária. 

ARTIGO 8 

(Prerrogativas) 

1. Para a prossecução dos seus fins, a TVM tem o direito de, 
em conformidade com as leis e regulamentos em vigor ocupar, 
usar e aproveitar terrenos, com vista à montagem das linhas de 
alimentação de energia e instalação de equipamentos 
indispensáveis à prestação de serviço a seu cargo. 

2. A TVM promoverá nas linhas ou instalações referidas no n° 
anterior as alterações que pelas entidades competentes forem 
julgadas necessárias, por motivo de interesse ou segurança pública. 

3. A TVM beneficia também de protecção de servidão para os 
seus centros radioeléctricos nos termos estabelecidos na legislação 
aplicável. 

4. A TVM disporá, para o desempenho das suas atribuições, 
das facilidades e prerrogativas que a lei concede aos demais 
organismos oficiais de comunicação social, designadamente o 
direito de acesso e livre trânsito de agentes e viaturas em quaisquer 
lugares públicos e a faculdade de utilizar imóveis necessários para 
as suas instalações, quer os actualmente existentes quer os que no 
futuro lhe venham a ser destinados. 

5. A TVM tem o direito de estabelecer nos termos da legislação 
em vigor feixes hertzianos móveis ou fixos ou de quaisquer 
sistemas de telecomunicações necessários ao desempenho do seu 
objecto, quer em ligações dentro do território nacional, quer para 
o exterior. 



6. A TVM tem o direito de arrecadar as receitas que sejam 
contrapartida da prestação dos serviços a seu cargo e dos 
rendimentos dos bens que administrar ou possuir, de harmonia 
com o estabelecido na lei e nos presentes estatutos, e proceder à 
cobrança coerciva de taxas e rendimentos dos serviços e de outros 
créditos nos termos da legislação em vigor, através dos serviços 
de justiça fiscal. 

7. A TVM terá o direito à protecção das suas instalações e do 
seu pessoal nos mesmos termos que o Estado. 

CAPÍTULO III 

Programação 

ARTIGO 9 

(Grelha de Programas) 

Compete a TVM, no respeito pelas atribuições que lhe estão 
cometidas, decidir sobre a composição da grelha dos seus 
programas. 

ARTIGO 10 

(Orientação Geral de Programas) 

Para a realização das finalidades que lhe são estatutariamente 
cometidas, deverá a TVM produzir e emitir programas 
informativos, recreativos e culturais, que tenham em atenção os 
interesses, as necessidades e as aspirações da população e que 
permitam, designadamente: 

a) Proporcionar uma informação actual, isenta, rigorosa e 
completa sobre os factos da realidade nacional e 
internacional; 

b) Diversificar a programação, tendo em atenção a realidade 
das diversas regiões do país; 

c) Promover a divulgação da língua, música e cultura 
moçambicanas através de programas didácticos, 
culturais e recreativos; 

d) Contribuir para a integração na sociedade de minorias ou 
grupos específicos como os de crianças e jovens atentas 
as componentes educativa e recreativa; 

e) Promover, com regularidade, a informação desportiva e 
estímulo pela prática de desportos; 

f) Assegurar, em sintonia ou em colaboração com os serviços 
responsáveis, a educação cívica e o desincentivo dos 
comportamentos anti - sociais. 

ARTIGO 11 
(Programas Interditos) 

É proibida a transmissão de programas e mensagens que: 
a) Envolvam desrespeito às leis ou ponham em causa a 

segurança do Estado, a ordem pública e os bons 
costumes; 

b) Incentivem comportamentos que atentem contra a unidade 
nacional; 

c) Incentivem o desrespeito pelo meio ambiente, pelos 
animais e pela flora. 

ARTIGO 12 
(Restrições a publicidade) 

É proibida a publicidade: 
a) Oculta, indirecta ou dolosa e, em geral, a que utilize 

formas que possam induzir em erro sobre a qualidade 
dos bens ou serviços anunciados; 

b) De produtos nocivos à saúde, como tal qualificados por 
lei, e de objectos ou meios de conteúdo pornográfico, 
obsceno ou que incitem à violência. 

Artigo 13 

(Produção própria) 

A TVM assegurará, com os seus meios ou em colaboração com 
empresas congéneres, o máximo de produção própria de programas, 
com observância dos princípios definidos nos artigos anteriores. 

CAPITULO IV 

Fundo de constituição e alteração do capital 

ARTIGO 14 

(Fundo de Constituição) 

O fundo de constituição da TVM compreende: 
a) O seu capital estatutário que é de catorze biliões novecentos 

e oito milhões e cento noventa mil meticais, e encontra -
se realizado pelos valores que integram a Televisão 

Experimental de Moçambique e a Televisão de 
Moçambique. 

b) As dotações e outras entradas patrimoniais do Estado e 
das demais entidades públicas que serio escrituradas 
em conta especial, nos termos que vierem a ser 
regulamentados. 

ARTIGO 15 

(Alterações do capital estatutário) 

1. O capital estatutário da TVM pode ser aumentado mediante 
incorporação de reservas e, também, por virtude das entradas 
patrimoniais previstas na alínea b) do artigo anterior. 

2. Compete ao Ministro do Plano e Finanças e à Entidade de 
tutela autorizar as eventuais alterações do capital estatutário da 
TVM. 

C A P I T U L O V 

Subordinação 

ARTIGO 16 

(Titular) 

1. A Televisão de Moçambique, E. P., subordina - se a entidade 
de tutela da comunicação social. 

2. A subordinação tem por finalidade assegurar a adequação do 
funcionamento da empresa aos seus objectivos estatutários. 

ARTIGO 17 

(Conteúdo da subordinação) 

A subordinação compreende todos os poderes que à entidade 
de tutela da comunicação social, lhe sejam atribuídos por lei e 
pelos presentes estatutos. 

ARTIGO 18 

(Subordinação económica e financeira) 

Carecem de autorização ou aprovação nos termos estabelecidos 
na Lei n° 17/91, de 3 de Agosto: 

a) A definição dos objectivos básicos a prosseguir pela 
empresa para efeitos de preparação dos planos de 
actividade e orçamento; 

b)Os planos de actividade, económicos e financeiros, anuais 
e plurianuais e aos planos de desenvolvimento da 
empresa, nomeadamente nos campos de produção e da 
rede de emissão; 

c) Os orçamentos anuais de exploração e de investimentos, 
bem como as suas revisões; 



d) Os critérios de amortização e reintegração; 
e) Os documentos relativos a demonstração dos resultados 

e aplicação destes, nomeadamente a constituição de 
reservas; 

f ) As dotações e subsídios a conceder pelo Orçamento Geral 
do Estado; 

g) A aquisição de bens imóveis ou a sua venda, desde que as 
verbas globais correspondentes não estejam previstas 
nos orçamentos aprovados; 

h) A emissão de obrigações; 
i) O Regulamento Interno da TVM; 
j) A participação da empresa no capital de outras sociedades 

e a sua associação com outras empresas; 
k) Os demais actos que careçam de autorização nos termos 

das disposições legais ou regulamentos aplicáveis. 

C A P I T U L O V I 

Órgão da Empresa 
ARTIGO 19 

(Órgãos) 
São órgãos da TVM: 

d) O Conselho de Administração; 
b) O Conselho Fiscal. 

ARTIGO 2 0 

(Conselho de Administração) 

1. O Conselho de Administração será constituído por cinco 
membros, incluindo o Presidente. 

2. Cabe ao Conselho de Ministros nomear e exonerar o 
Presidente do Conselho de Administração, assim como exercer 
outras acções disciplinares, sobre o mesmo nos termos da lei 
cabendo à entidade de tutela da comunicação social nomear, 
exonerar e exercer outras acções disciplinares nos termos da lei 
sobre os restantes membros. 

3. Integrarão, obrigatoriamente, como membros do Conselho 
de Administração um representante do Ministério do Plano e 
Finanças e um representante eleito pelos trabalhadores. 

4. A nomeação dos membros do Conselho de Administração 
obedecerá a critérios de reconhecida capacidade técnica e 
profissional. 

5. O mandato dos membros do Conselho de Administração tem 
a duração de três anos e poderá ser renovado por igual período. 

6. A designação do trabalhador da empresa é feita após eleição 
universal e directa, por voto secreto, entre os candidatos que 
reúnem cumulativamente os seguintes requisitos: 

a)Apresentarem candidatura subscrita, pelo menos, por 10 
trabalhadores; 

b) Terem prestado mais de dez anos de serviço à empresa e 
não terem sofrido punições superiores a de repreensão 
registada. 

ARTIGO 2 1 

(Posse) 

1. O Presidente do Conselho de Administração toma posse 
perante o Primeiro - Ministro, e os restantes membros dos órgãos 
da TVM perante a entidade de tutela da comunicação social. 

2. Findo o mandato, os membros dos órgãos da T V M , 
continuam em exercício até aposse dos novos membros designados 
em sua substituição. 

ART5IGO 2 2 

(Substituição dos membros designados para órgãos) 
1 Os membros designados para os órgãos da TVM cujos 

mandatos terminarem, por morte, incapacidade superveniente, 
impossibilidade, renúncia, destituição ou perda de direitos ou 
requisitos indispensáveis ao exercício das funções que lhe 
competem, serão substituídos. 

2. Em caso de impossibilidade temporária, física ou legal, para 
o exercício das funções os membros impedidos podem ser 
substituídos enquanto durar a impossibilidade. 

ARTIGO 2 3 

(Competências do Conselho de Administração) 

O Conselho de Administração terá todos os poderes necessários 
para assegurar a gestão e o desenvolvimento da empresa, 
designadamente: 

a) Apreciar e votar os planos de actividade e financeiros 
plurianuais; 

b) Aprovar as políticas de gestão da empresa; 
c) Apreciar e votar, até quinze de Outubro de cada ano o 

plano anual de actividades relativamente ao ano seguinte 
e o respectivo orçamento; 

d) Apreciar e votar até 31 de Março de cada ano, o balanço 
de contas referente ao exercício económico do ano 
anterior e o correspondente parecer do Conselho Fiscal; 

e) Apreciar e votar a proposta de aplicação dos resultados do 
exercício económico anterior, que deve submeter à 
aprovação superior; 

f ) Apreciar os documentos de prestação de contas que deve 
submeter a aprovação superior; 

g) Aprovar a aquisição e alienação de bens e de participações 
financeiras quando as mesmas se encontrarem previstos 
nos orçamentos anuais aprovados e dentro dos limites 
estabelecidos pela lei; 

h) Submeter à aprovação ou à autorização do dirigente que 
superintende a comunicação social os actos e os 
documentos, que nos termos da lei ou dos estatutos, o 
devam ser; 

i) Representar a empresa em juízo ou fora dele, activa e 
passivamente; 

j) Coordenar toda a actividade da empresa dirigir 
superiormente os seus serviços e gerir tudo quanto se 
relacione com o objecto da empresa; 

k) Constituir mandatários definindo rigorosamente os seus 
poderes; 

l) Nomear e exonerar directores de áreas de actividade; 
m) Estabelecer, manter ou encerrar delegações da empresa, 

conforme o artigo 2 do presente estatuto, bem como 
nomear e exonerar os respectivos delegados. 

n) Desempenhar as demais competências que lhe são 
cometidas pelos presentes estatutos, pelos regulamentos 
da empresa e pela legislação em vigor. 

ARTIGO 2 4 

(Presidente do Conselho de Administração) 

1. Cabe particularmente ao Presidente do Conselho de 
Administração ou a quem as suas vezes fizer: 

a) Representar a empresa; 
b) Coordenar a actividade do Conselho de Administração, 

convocar e dirigir as respectivas reuniões; 
c) Atribuir pelouros aos membros do Conselho de 

Administração. 
d) A atribuição de pelouros obedece ao princípio de delegação 

de poderes podendo, por isso, o Presidente do Conselho 
de Administração avocar, a competência delegada, 
sempre que se justifique. 

e) Zelar pela correcta execução das deliberações do Conselho 
de Administração. 

2. Nos seus impedimentos ou faltas, o Presidente será substituído 
pelo membro do Conselho de Administração por si designado. 



Artigo 13 

(Funcionamento do Conselho de Administração) 

1. O Conselho de Administração reúne - se ordinariamente uma 
vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 
Presidente, por sua iniciativa ou por solicitação de, pelo menos, 
dois dos restantes membros. 

2. As deliberações deverão ser obrigatoriamente transcritas em 
actas que serão assinadas por todos os membros presentes à 
respectiva sessão. 

3. As deliberações do Conselho de Administração constarão 
sempre de acta e serão tomadas por maioria de votos expressos, 
tendo o Presidente, ou quem legalmente o substitua, voto de 
qualidade. 

4. O Presidente, ou quem legalmente o substituir, poderá 
suspender as deliberações que repute contrárias à lei, aos estatutos 
ou aos interesses do Estado, com a consequente suspensão da 
execução da deliberação, até que sobre esta se pronuncie a 
Entidade de Tutela; a confirmação do veto acarreta a ineficácia da 
deliberação. 

5. Às reuniões do Conselho de Administração poderão assistir, 
sem direito a voto um ou mais membros do Conselho Fiscal, 
sempre que o Presidente do Conselho de Administração ou o 
Presidente do Conselho Fiscal o considerem conveniente. 

ARTIGO 26 
(Organização do Conselho de Administração) 

1. Os Membros do Conselho de Administração, à excepção 
daqueles nomeados ao abrigo do número 3 do artigo 20, exercem 
o seu mandato a tempo inteiro e dever - lhes - ão ser atribuídos 
pelouros correspondentes a uma ou mais áreas de actividade da 
empresa. 

2. As remunerações dos membros do Conselho de 
Administração que exercem a sua actividade a tempo inteiro, 
serão fixadas pela Entidade de Tutela sob proposta do Presidente 
do Conselho de Administração, ouvido o Ministro do Plano e 
Finanças. 

3. Os membros do Conselho de Administração nomeados ao 
abrigo do número 3 do artigo 20 serão remunerados através de 
gratificação igualmente fixada pela Entidade de Tutela, ouvido o 
Ministro do Plano e Finanças, sob proposta do Presidente do 
Conselho de Administração. 

ARTIGO 2 7 

(Incompatibilidades) 
É incompatível com o cargo de membro do Conselho de 

Administração e de director a prestação de serviços em empresas 
concorrentes, fornecedoras ou clientes da TVM. 

ARTIGO 2 8 

(Formas de obrigação da empresa) 

1. A TVM obriga - se pela assinatura de dois membros do 
Conselho de Administração, incluindo a do Presidente. 

2. Em assuntos de mero expediente basta a assinatura de um 
dos membros do Conselho de Administração. 

ARTIGO 2 9 

(Responsabilidades) 

1. A TVM tem responsabilidade civil perante terceiros pelos 
seus actos ou omissões, sendo representada, para o efeito, pelo 
Conselho de Administração. 

2. Os titulares dos órgãos da empresa respondem perante esta 
pelos prejuízos a que derem causa por incumprimento dos direitos 
legais e estatutários. 

3. O disposto nos números anteriores não prejudica a 
responsabilidade disciplinar, civil ou penal a que haja lugar. 

ARTIGO 3 0 

(Conselho Fiscal) 

1. O Conselho Fiscal será composto por três membros. 
2. Os membros do Conselho Fiscal serão nomeados por 

despacho do Ministro do Plano e Finanças, ouvida a Entidade que 
superintende a comunicação social por períodos de cinco anos 
renováveis, indicando - se o Presidente e o Vice - Presidente. 

3. O Conselho Fiscal poderá fazer - se assistir, sob sua 
responsabilidade, por auditores externos contratados. 

4. O Presidente do Conselho Fiscal por sua iniciativa ou a 
pedido do Presidente do Conselho de Administração, poderá 
assistir ou fazer - se representar por outro membro do Conselho nas 
reuniões do Conselho de Administração. 

A R T I G O 3 1 

(Competências do Conselho Fiscal) 

Compete ao Conselho Fiscal: 
a) Verificar se os actos do Conselho de Administração são 

conforme à lei, estatutos e demais normas aplicáveis; 
b) Acompanhar a execução dos planos de actividade e 

financeiros plurianuais e dos programas anuais de 
actividade; 

c) Examinar periodicamente a contabilidade da empresa e a 
execução dos orçamentos; 

d) Pronunciar - se sobre os critérios de avaliação de bens, de 
amortização e reintegração, de constituição de provisões 
e reservas, e de determinação de resultados; 

e) Verificar o balanço e o relatório a apresentar anualmente 
pelo Conselho de Administração; 

f) Pronunciar - se sobre o desempenho da empresa, a 
economicidade e a eficiência da gestão e a realização 
dos resultados e benefícios programados; 

g) Exercer quaisquer outras funções que lhe sejam cometidos 
por lei ou pelos presentes estatutos. 

ARTIGO 32 

(Dever de fundamentação) 

As recusas do visto do Conselho Fiscal quando haja lugar a elas 
e os votos discordantes dos seus membros serão obrigatória e 
necessariamente fundamentados. 

A R T I G O 3 3 

(Sessões) 

1. O Conselho Fiscal terá, pelo menos, trimestralmente uma 
reunião ordinária e as reuniões extraordinárias que forem 
convocadas pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou da 
maioria dos seus membros. 

2. O Conselho de Administração será informado das 
deliberações tomadas e dos resultados das verificações a que o 
Conselho Fiscal proceda. 

A R T I G O 3 4 

( D i r e c t o r e s e x e c u t i v o s ) 

1. O Conselho de Administração nomeará obrigatoriamente 
directores executivos para Informação e Programas, 
respectivamente. 

2. O Conselho de Administração nomeará, ainda, directores, 
responsa veis pelas grandes áreas da estrutura da TVM, de acordo 
com a dimensão e características da empresa. 

3. Os critérios de nomeação, âmbito de actuação e competências 
dos directores serão fixados em regulamento interno. 

4. Os directores executivos são nomeados por um período de 
três anos renováveis. 



CAPÍTULO VII 

Contrato programa 

ARTIGO 35 

(Conteúdo) 

1. As actividades da Televisão de Moçambique, E. P. são 
inscritas em Contrato - Programa celebrado por um período mínimo 
de 3 anos, entre o Ministério do Plano e Finanças, a Entidade de 
Tutela e o Presidente do Conselho de Administração da empresa. 

2. O Contrato - Programa define: 

a) As orientações estratégicas da empresa; 
b) Os objectivos globais da expansão e cobertura da rede de 

radiodifusão televisiva no país; 
c) As grandes orientações sociais, económicas e financeiras 

da empresa, em especial a massa salarial, os 
investimentos e as necessidades de financiamento; 

d) Os princípios de aplicação dos resultados; 
e) Os critérios de apreciação dos resultados esperados e a 

natureza dos indicadores correspondentes. 

3. O Contrato - Programa é elaborado, nomeadamente, através 
de um conjunto de parâmetros económicos previsionais exteriores 
à actividade da empresa; as diferenças entre a evolução real destes 
parâmetros e a sua evolução previsional constante do Contrato -
Programa, darão lugar a ajustamentos anuais, de acordo com as 

modalidades que vierem expressas no Contrato- Programa. 
4. Um balanço da execução do Contrato - Programa será 

apresentado anualmente pelo Presidente do Conselho de 
Administração da empresa à Entidade de Tutela e ao Ministro do 
Plano e Finanças; o balanço avaliará o nível de realização dos 
objectivos fixados e as principais medidas estruturais e orçamentais 
previstas peia empresa para a correcção dos desvios constatados 
em relação aos objectivos iniciais. 

C A P Í T U L O VIII 

Gestão Patrimonial e Financeira 

ARTIGO 3 6 

(Património) 

1. O património da TVM é constituído pelos bens e direitos 
recebidos ou adquiridos para ou no exercício da sua actividade. 

2. A TVM administra e dispõe livremente dos bens que 
integram o seu património sem sujeição às normas relativas ao 
domínio privado do Estado, salvo as disposições contrárias contidas 
nestes estatutos. 

3. A TVM administra ainda os bens do domínio público do 
Estado afectos à actividade a seu cargo, devendo manter em dia 
o respectivo cadastro, afectar - lhe os bens que nele convenha 
incorporar e desafectar os dispensáveis à sua actividade própria. 

4. Pelas dívidas da TVM responde apenas o seu património. 

ARTIGO 37 

(Conservação do património) 

1. A TVM manterá em bom estado de funcionamento e 
conservação todos os equipamentos, máquinas, utensílios, 
acessórios e sobressalentes, integrados no seu património ou a ele 
afectos, por forma a assegurar a regularidade, continuidade e 
eficiência dos seus serviços. 

2. A TVM introduzirá, progressivamente, na sua exploração os 
equipamentos e as inovações tecnológicas que contribuam para a 
melhoria da qualidade do serviço que lhe incumbe prestar. 

Artigo 13 

(Receitas) 
Constituem receitas da TVM: 

a) O rendimento dos bens próprios; 
b) O produto das receitas de publicidade e actividades 

comerciais que lhe sejam lícitas; 
c) Os dividendos recebidos pela sua participação no capital 

de outras sociedades: 
d) As comparticipações, dotações e subsídios do Estado e 

outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras; 

e) O produto da alienação ou oneração de bens próprios; 
f) Quaisquer outros rendimentos ou valores que provenham 

do exercício da sua actividade que, por lei ou por outro 
contrato, lhe devam pertencer. 

ARTIGO 3 9 

(Autonomia financeira) 

É da exclusiva competência da TVM a cobrança das receitas 
provenientes da sua actividade ou que lhe sejam facultadas nos 
termos dos presentes estatutos ou lei, bem como a realização de 
todas as despesas inerentes à prossecução do seu objecto. 

ARTIGO 4 0 

(Instrumentos de gestão previsional) 

A gestão económica e financeira da TVM é disciplinada pelos 
seguintes instrumentos de gestão previsional: 

a) Planos de actividade financeiros anuais e plurianuais; 
b) Orçamentos anuais, em particular os de exploração e de 

investimento e sua actualizações. 

ARTIGO 4 1 

(Planos financeiros) 

1. Nos planos financeiros deve prever - se, especialmente em 
relação aos períodos a que respeitem, a evolução das receitas e das 
despesas, os investimentos projectados e as fontes de financiamento 
a que se recorrerá. 

2. Os pianos plurianuais serão actualizados em cada ano e 
deverão traduzir a estratégia da empresa a médio prazo, integrando -
se nas orientações definidas no planeamento para a comunicação 

social. 
3. Os seus exercícios devem coincidir com os anos civis. 

ARTIGO 4 2 

(Orçamento) 

1. A TVM, deve elaborar em cada ano económico o orçamento 
de exploração e de investimento, por grandes rubricas, a serem 
submetidos à aprovação do Ministro do Plano e Finanças, sob 
proposta do dirigente que superintende a área da comunicação 
social. 

2. Devem ser aprovados pelo dirigente que superintende a área 
de comunicação social: 

a) A actualização do orçamento de exploração a elaborar, 
pelo menos, semestralmente quando origine diminuição 
significativa de resultados; 

b) Os orçamentos de investimentos a elaborar, pelo menos, 
semestralmente sempre que em consequência deles 
sejam significativamente excedidos os valores 
inicialmente atribuídos a cada grupo de projectos ou 
sector de actividade. 



3. Os projectos de orçamentos a que se refere o número 1 serão 
remetidos, até ao dia trinta de Outubro de cada ano, ao dirigente 
que superintende a área da comunicação social, que os aprovará 
até ao dia quinze de Dezembro seguinte, considerando - se 
tacitamente aprovados uma vez decorrido aquele prazo. 

4. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a TVM 
deverá enviar ao dirigente que superintende a área da comunicação 
social, até ao dia trinta e um de Agosto de cada ano, uma primeira 
versão dos elementos básicos dos seus planos de produção e 
investimento para o ano seguinte. 

ARTIGO 4 3 

(Amortização, reintegração e reavaliação) 
1. A amortização, a reintegração dos bens, a reavaliação do 

activo imobilizado e a constituição de provisões na TVM serão 
efectuadas pelo seu Conselho de Administração, nos termos da 
legislação geral em vigor e de acordo com critérios que deverão 
ser aprovados pelo dirigente do órgão que superintende a 
comunicação social. 

2. A determinação dos coeficientes de avaliação e das taxas de 
reintegração e de amortização de bens da empresa obedecerá a 
critérios aprovados pela Entidade que superintende a área da 
comunicação social e pelo Ministro do Plano e Finanças, sem 
prejuízo do disposto na lei fiscal. 

3. A empresa deve proceder periodicamente a reavaliações do 
activo imobilizado, em ordem a obter uma mais exacta 
correspondência entre os valores patrimoniais e contabilísticos. 

4. As reavaliações referidas no número anterior devem 
obrigatoriamente ser realizadas sempre que a taxa de inflação for 
superior a 20% em relação ao momento da última reavaliação. 

5. O valor anual das amortizações constitui encargo de 
exploração e será escriturado em conta especial. 

ARTIGO 4 4 

(Reservas e Fundos) 
1. A TVM terá as provisões reservas e fundos que o Conselho 

de Administração, ouvido o Conselho Fiscal, entenda convenientes, 
salvaguardando - se o disposto na legislação fiscal em vigor e nos 
presentes estatutos. 

2. A TVM deve constituir as seguintes reservas e fundos: 
a) Reserva geral; 
b) Reserva para investimentos; 
c) Fundo para fins sociais. 

3. Constitui a reserva geral a parte dos excedentes de cada 
exercício que lhe for anualmente destinada, nunca inferior a 10% 
dos mesmos. A reserva geral pode ser utilizada para cobrir 
eventuais prejuízos do exercício. 

4. Constituem reserva para investimentos, entre outras receitas, 
as seguintes: 

a) A parte dos resultados apurados em cada exercício que lhe 
for anualmente destinada; 

b) As receitas provenientes de comparticipações, dotações 
ou subsídios de que a empresa seja beneficiária e 
destinadas a esse fim; 

c) Os rendimentos especialmente afectos a investimentos. 
5. O fundo para fins sociais, fixado em percentagem dos 

resultados, destina - se a financiar benefícios sociais ou serviços 
colectivos aos trabalhadores da empresa. 

ARTIGO 4 5 

(Contabilidade) 
A contabilidade deve corresponder às necessidades da gestão 

empresarial corrente e permitir um controlo orçamental 
permanente, bem como a fácil verificação da correspondência 
entre os valores patrimoniais e contabilísticos. 

ARTIGO 4 6 

(Documentos de prestação de contas) 

1. A TVM deverá elaborar, com referência a trinta e um de 
Dezembro de cada ano, os documentos seguintes: 

a)Relatório do Conselho de Administração, dando conta da 
forma como foram atingidos os objectivos da empresa 
e analisando a eficiência desta nos vários domínios da 
sua actuação; 

b) Balanço e demonstração de resultados; 
c) Discriminação das participações no capital de sociedade 

e dos financiamentos realizados a médio e longo 
prazos. 

2. Os documentos referidos no número anterior, bem como o 
parecer do Conselho Fiscal, serão enviados, durante o mês de 
Março do ano seguinte à Entidade que superintende a área de 
comunicação social, que os apreciará e remeterá no prazo de trinta 
dias ao Ministro do Plano e Finanças para efeitos de aprovação 
no mesmo prazo. Na ausência de qualquer decisão dentro dos 
prazos estabelecidos, os documentos serão considerados 
tacitamente aprovados. 

3. O relatório anual do Conselho de Administração, o balanço; 
a demonstração de resultados, bem como o parecer do Conselho 
Fiscal serão publicados no Boletim da República por conta da 
TVM. 

4. As disposições do presente artigo não prejudicam as 
disposições da legislação fiscal vigente. 

ARTIGO 4 7 

(Subsídios orçamentais) 
Sempre que a TVM seja obrigada, por força da sua função de 

serviço público a prosseguir objectivos sociais, mas não viáveis 
economicamente, como será o caso de campanhas eleitorais, 
tempos de antena, campanhas de educação cívica, e outros, o 
Estado concederá um subsídio orçamental para compensar os -
custos não cobertos através de receitas próprias. 

ARTIGO 4 8 

(Resultados) 

1. Quando o exercício encerrar com lucros, após as deduções 
previstas no artigo 44, o remanescente terá o destino que lhe for 
fixado pela Entidade que superintenda a comunicação social e 
pelo Ministro do Plano e Finanças, sob proposta fundamentada do 
Conselho de Administração, ouvido o Conselho Fiscal. 

2. No caso do exercício encerrar com prejuízo que não possa 
ser suportado pelo fundo de reserva geral, será esse prejuízo 
levado à conta do exercício seguinte. 

CAPÍTULO IX 
Regime de trabalho 

ARTIGO 4 9 

(Estatuto do pessoal) 

As relações entre a TVM e os trabalhadores regem - se pelo 
disposto no artigo 10 do Decreto n° 19/94, de 16 de Junho de que 
os presentes Estatutos fazem parte integrante. 

ARTIGO 5 0 

(Direitos e deveres dos trabalhadores) 

Os direitos e deveres gerais e específicos dos trabalhadores da 
TVM serão definidos no regulamento interno. 



CAPÍTULO X 

Conselho de Redacção 

ARTIGO 5 1 

(Definição) 

1. Os Conselhos de Redacção são órgãos representativos dos 
jornalistas em serviço efectivo em cada uma das redacções da 
TVM. 

2. Os Conselho de Redacção podem constituir - se nas várias 
redacções da Sede e das Delegações. 

ARTIGO 5 2 

(Composição) 

1. Cada Conselho de Redacção é formado por jornalistas 
eleitos na respectiva Redacção, na proporção de um para seis. 

2. Nas Redacções com menos de dez jornalistas, observar - se -
á a proporção de um membro por cada três jornalistas. 

3. Os Conselhos de Redacção são presididos pelo chefe da 
respectiva redacção ou, no impedimento deste, pelo seu substituto. 

ARTIGO 5 3 

(Competência) 

1. Para além de participarem na definição das linhas gerais de 
orientação da redacção e pronunciarem - se sobre a política edito-
rial, compete ao Conselho de Redacção garantir uma informação 
verdadeira, independente, rigorosa, objectiva e imparcial, 
respeitando o pluralismo ideológico e o confronto de diversas 
correntes de opinião. 

2. Compete igualmente aos Conselhos de Redacção 
pronunciarem - se sobre todos os aspectos da vida profissional e 
ética dos jornalistas nos termos a serem definidos em regulamento 
específico. 

ARTIGO 5 4 

(Regulamento dos conselhos de redacção) 

1. O regulamento dos Conselhos de Redacção da TVM, a que 
se refere o número dois do artigo anterior, será submetido à 
aprovação do Conselho de Administração, no prazo de noventa 
dias após a publicação do presente Estatuto, por uma Comissão de 
três jornalistas eleitos, por voto secreto e directo, na Redacção 
Central da TVM. 

2. As revisões do regulamento podem efectuar - se, pelo mesmo 
processo, quando profundas alterações no trabalho das redacções 
o justifiquem. 

CAPÍTULO XI 

Disposições finais e transitórias 

ARTIGO 5 5 

(Sucessão de direitos) 

A TVM, assume todas as posições jurídicas, activas e passivas, 
que constituam a universalidade da concessão e do património 
afectos, ainda que a título precário, à Televisão Experimental de 
Moçambique e à Televisão de Moçambique. 

ARTIGO 5 6 

(Regulamento interno) 

1. O regulamento interno da TVM deve ser submetido pelo 
Presidente do Conselho de Administração à aprovação da Entidade 
que superintende a comunicação social no prazo de noventa dias 
a contar da data da publicação do presente Estatuto. 

2. Os demais regulamentos em vigor na TVM manterão a sua 
aplicação em tudo quanto não contrariem a lei ou os presentes 
Estatutos, até à sua alteração e respectiva aprovação pelo Conselho 
de Administração da TVM. 

ARTIGO 5 7 

(Arquivos Audiovisuais) 

A TVM organizará os seus arquivos audiovisuais por forma a 
conservar todos os registos de imagens e sons susceptíveis de 
serem considerados de interesse histórico ou interesse público. 

ARTIGO 5 8 

(Títulos executivos) 

Os documentos emitidos pela TVM em conformidade com a 
sua escrita, servem de título executivo contra quem se mostre 
devedor para com a empresa independentemente de outras 
formalidades exigidas pela lei comum. 

Decreto n.° 32/2000 

de 10 de Outubro 

Pelo Decreto n.° 22/96, de 18 de Junho, foi aprovado o quadro 
de pessoal do Tribunal Administrativo. 

Ao abrigo do artigo 19 do Decreto n.° 64/98, de 3 de Dezembro, 
torna - se necessário proceder a revisão do quadro de pessoal do 
Tribunal Administrativo, bem como à aprovação do regulamento 
das carreiras profissionais. 

Nos termos do artigo 40 da Lei n.° 5/92, de 6 de Maio, o 
Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1. São aprovados o quadro de pessoal e o regulamento 
das carreiras profissionais do Tribunal Administrativo, que 
constituem os anexos I e II, deste diploma, do qual fazem parte 
integrante. 

Art. 2. O preenchimento do quadro de pessoal do Tribunal 
Administrativo dependerá da existência da disponibilidade 
financeira. 

Art. 3. É revogado o Decreto n.° 22/96, de 18 de Junho. 
Aprovado pelo Conselho de Ministros. 
Publique - se. 
O Primeiro - Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Regulamento das carreiras profissionais do Tribunal 
Administrativo 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

ARTIGO 1 

1. O disposto neste Regulamento aplica - se aos funcionários do 
Tribunal Administrativo. 

2. Aos trabalhadores eventuais aplicar - se - á o regime a 
estabelecer contratualmente, observando - se o disposto no Estatuto 
Geral dos Funcionários do Estado e demais normas pertinentes. 

ARTIGO 2 

A remuneração dos trabalhadores mencionados no n.° 2 do 
artigo anterior não pode ser acordada de modo mais favorável que 
a que se encontra definida para os funcionários em igualdade de 
circunstâncias, a não ser nos casos excepcionalmente autorizados 
por despacho do Ministro do Plano e Finanças, mediante proposta 
do Presidente do Tribunal Administrativo. 

CAPÍTULO II 

Funções de direcção, chefia e confiança 

ARTIGO 3 

As funções de direcção, chefia e confiança a vigorarem no 
Tribunal Administrativo são as constantes do Anexo II do Decreto 
n.° 64/98, de 3 de Dezembro. 



ARTIGO 4 

As condições de selecção, designação e cessação de funções 
são as previstas no Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, 
complementadas pelas disposições constantes do regulamento 
geral das carreiras profissionais da área comum do aparelho de 
Estado, respectivos qualificadores e do presente regulamento e 
qualificadores da carreira de regime especial do Tribunal 
Administrativo. 

CAPÍTULO III 
Car re i ras de regime geral e de regime especial 

ARTIGO 5 

1. As carreiras profissionais de regime geral são as previstas no 
anexo I do Decreto n.° 64/98, de 3 de Dezembro. 

2. A carreira de regime especial do Tribunal Administrativo é 
a que consta do anexo V da Resolução n.° 4/99, de 16 de Junho 
publicada no Boletim da República, n.°24, 1a série, de 16 de Junho 
de 1999. 

ARTIGO 6 

1. Para efeitos de provimento na categoria de secretário judicial 
adjunto, para além dos requisitos constantes do qualificador geral, 
poderão ser admitidos candidatos com o nível médio do Sistema 
Nacional de Educação. 

2. Em todos os casos mencionados no número anterior os 
candidatos submeter - se - ão a concurso. 

ARTIGO 7 

1. Para acesso às carreiras de regime especial e judiciais, o 
Presidente do Tribunal Administrativo poderá, excepcionalmente, 
autorizar a dispensa do requisito de habilitação académica aos 
funcionários que, pelos seus conhecimentos e experiência 
profissional, tenham demonstrado poder desenvolver cabalmente 
e com experiência as funções inerentes. 

2. O acesso referido no número anterior só poderá efectuar - se 
em categoria para a qual é exigida habilitação académica 
imediatamente superior à do candidato e mediante aprovação em 
curso específico ou em concurso de provas teóricas. 

ARTIGO 8 

Para os casos de ingresso ou progressão em que seja exigida a 
frequência de cursos determinados, compete ao Presidente do 
Tribunal Administrativo definir a sua organização, funcionamento 
e conteúdos. 

CAPÍTULO IV 
Das disposições finais e transitórias 

ARTIGO 9 

As funções de direcção, chefia e confiança poderão ser providas 
por contrato nos termos do n.° 4 do artigo 84, do Estatuto Geral dos 
Funcionários do Estado, aprovado pelo Decreto n.° 14/87, de 20 
de Maio. 

ARTIGO 10 

Excepcionalmente, e por necessidade imperiosa dos serviços, 
por um período de cinco anos, poderão ser providos em qualquer 
categoria da carreira técnica especial os indivíduos que reúnam os 
requisitos de habilitações académicas, com dispensa dos restantes. 

ARTIGO 11 

Mantém - se em vigor toda a legislação anterior que não contrarie 
o presente regulamento. 

Anexo I 

Tr ibunal Administrativo 

Quadro geral comum 

Designação N.° de 
lugares 

Funções de chefia 

Juiz Conselheiro Presidente 1 
Secretário - Geral 1 
Contador geral 4 
Contador geral adjunto 4 
Contador verificador chefe 7 
Chefe do departamento central 3 
Chefe da secção central 6 
Chefe do sector 3 

Subtotal 29 

Funções de confiança 
Assesssor do Presidente do Tribunal Administrativo 7 
Chefe do Gabinete do Presidente do Tribunal Administrativo 1 
Secretário Particular do Presidente do Tribunal 1 

Subtotal 9 

Carreiras do Regime geral: Especialista 
2 

Técnico superior de N1 22 
Técnico superior de N2 20 
Técnico superior de adm. pública N1 6 
Técnico superior de adm. pública N2 5 
Técnico profis em adm. pública . 30 
Técnico profissional 2 
Técnico 6 

Subtotal .... 93 

Especial não diferenciado 
Contador verificador superior 40 
Contador verificador técnico 45 

Subtotal 85 

Informática 
Téc. superior de informática 4 
Programador 4 

Subtotal 8 

Especial diferenciado 
Magistratura judicial 

Juiz Conselheiro 9 

Oficiais de justiça 
Secretário judicial 8 

Assistente de oficiais de justiça 
Oficial de diligências provinciais 4 

Subtotal . . . 21 

Total geral 245 

Quadro geral privativo de pessoal 

Carreiras do regime geral 
Assistente técnico . . . . 30 
Auxiliar administrativo 15 
Operário 18 
Agente de serviço . 7 
Auxiliar . . . . . . 20 

Subtotal 90 

Total geral 9 0 



Resolução n.° 25/2000 

de 10 de Outubro 

Havendo necessidade de dar cumprimento às formalidades 
previstas no Acordo de donativo celebrado entre o Governo da 
República de Moçambique e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), actuando como Agência 
Implementadora "Global Environment Facility - GEF". 

Ao abrigo do disposto na alínea f ) do n.° 1 do artigo 153 da 
Constituição da República, o Conselho de Ministros determina: 

Único: É ratificado o Acordo de Donativo celebrado entre o 
Governo da República de Moçambique e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), actuando como 
Agência Implementadora da "Global Environment Facility -
GEF", em Washington - EUA, no dia 1 de Agosto de 2000, no 
montante de SDR 3 100 000,00, para financiamento do projecto 
de Gestão da Biodiversidade Marinha e Costeira. 

Aprovada pelo Conselho de Ministros. 
Publique - se. 
O Primeiro - Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Resolução n.° 26/2000, 

de 10 de Outubro 

Havendo necessidade de dar cumprimento às formalidades 
previstas no Acordo de Empréstimo celebrado entre o Governo da 
República de Moçambique e Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA). 

Ao abrigo do disposto na alínea f ) do n.° 1 do artigo 153 da 
Constituição da República, o Conselho de Ministros determina: 

Único: É ratificado o Acordo de Empréstimo celebrado entre 
o Governo da República de Moçambique e a Associação 
Internacional de Desenvolvimento (IDA), em Washington -
EUA, no dia 1 de Agosto de 2000, no montante de SDR 4 200 
000,00 para financiamento do Projecto de Gestão da Biodiversidade 
Marinha e Costeira. 

Aprovada pelo Conselho de Ministros. 

Publique - se. 

O Primeiro - Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 




