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A V I S O 

A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser 
remetida em cópia devidamente autenticada, ume por 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 A R I O 

Ministério do Plano e Finanças: 

Diploma Ministerial n.° 49/2001: 
Aprova o regulamento das «Obrigações do Tesouro - 2001/I». 

Ministérios do Trabalho e do Plano e Finanças: 

Despacho: 

Consigna ao Instituto Nacional do Emprego e Formação 
Profissional - INEFP, o valor correspondénte a 70% da 
receita total resultante da aplicação das taxas referidas nos 
n.os 4 e 5 do artigo 11 do Decreto n.° 25/99, de 24 de 
Maio. 

MINISTÉRIO DO PLANO E FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.° 49/2001 
de 21 de Março 

O Decreto n.° 4 /2001, de 20 de Fevereiro, atribui 
competências à Ministra do Plano e Finanças para contrair 
em nome do Estado, um empréstimo interno amortizável 
denominado «Obrigações do Tesouro - 2001/I» . 

O referido decreto delega ainda à Ministra do Plano e 
Finanças a regulamentação por diploma ministerial dos 
mecanismos do processo de emissão e do respectivo mer-
cado secundário das «Obrigações do Tesouro - 2001/ I» . 

Nestes termos, no uso da faculdade atribuída pelo 
artigo 9 do Decreto n.° 4/2001, de 20 de Fevereiro 
determino: 

Artigo 1. O empréstimo, cujo lançamento foi autori-
zado pelo Decreto n.° 4/2001, de 20 de Fevereiro, será 
representado por valores mobiliários desmaterializados e 
ao portador, que serão admitidas à cotação no mercado 
de cotações oficiais da Bolsa de Valores de Moçambique. 

Art. 2. A emissão será colocada em mercado primário 
através de uma emissão particular e directa e com 
tomada firme, conforme definida na ficha técnica em 
anexo. 

Art. 3. Na data de liquidação da subscrição da emissão, 
o Banco de Moçambique, como Caixa do Estado, debitará 

a conta de cada uma das instituições subscritoras/colo-
cadoras pelo valor das respectivas subscrições/colocações 
e creditará o Estado. 

Art. 4. As condições da emissão constam da ficha 
técnica anexa ao presente diploma. 

Art. 5. O presente diploma ministerial entra imedia-
tamente em vigor. 

Ministério do Plano e Finanças, em Maputo, 8 de 
Março de 2001. - A Ministra do Plano e Finanças, Luísa 
Dias Diogo. 

Anexo 
(Ficha Técnica) 

Eminente: República de Moçambique. 
Modalidade: Emissão de Obrigações. 
Montante: 233,8 mil milhões de meticais. 
Representação: Títulos desmaterializados e mera-

mente escruturías e ao portador 
registando-se a sua colocação e tran-
sacção de acordo com a legislação em 
vigor. 

Valor nominal: 100 mil meticais por obrigação. 
Preço de subscrição 100 mil meticais por obrigação. 
e de emissão: 

100 mil meticais por obrigação. 

Subscrição: Particular e directa com tomada 
firme. 

Data de subscrição e de 9 de Março de 2001. 
liquidação financeira: 

9 de Março de 2001. 

Remuneração semestral 
(Taxa de juro): 

O empréstimo remunera semes-
tralmente os detentores das Obriga-
ções (juros), pelo que existirão, se 
não houver reembolso antecipado da 
emissão, 20 (vinte) períodos de 

pagamento de juros (cupões). 
Os juros contar-se-ão dia-a-dia e 

serão liquidados e pagos semestral e 
postecipadamente a partir da data de 
subscrição, a 9 de Setembro e 9 de 
Março de cada ano, até à data de 
vencimento. O cálculo dos juros será 
feito numa base de 360 dias, corres-
pondentes a doze meses de 30 dias 
cada (convenção 30/360). 

A taxa de j u r o que remunera cada 
Obrigação resulta da adição de uma 
margem de 0,25% a um indexante 
determinado pela média ponderada 
pelo montante e prazo das taxas 
médias de colocação das seis últimas 
emissões de Bilhe es de Tesouro de 
prazo igual ou superior a 60 dias e 
arredondado para o 1/16 igual ou 
imediatamente superior e é determi-
nada às 08:00 do segundo dia útil 
imediatamente anterior ao início de 
cada período de contagem de juros. 

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 funcionamento em Maputo. 

Caso os Bilhetes do Tesouro ve-
nham a ser extintos ou descontinuados 
como instrumentos de financiamento 
do Es ado, será utilizado o indexante 
da mesma natureza que em Moçam-
bique continue a ser praticado ou 
divulgado. Caso essa divulgação não 
ocorra, ou venha a cessar será apli-
cado o indexante equivalente objecto 
de divulgação em Moçambique. 

Pagamento de juros: Semestral e pos, ecipado com con-
tagem a parir da data de subscrição. 

Prazo máximo: 10 anos. 
Data de reembolso 09 de Março de 2011, caso não haja 

reembolso antecipado por vontade da 
Emitente. Caso esta data não seja 
um dia útil (definido como um dia 
em que os Bancos estão abertos e a 
funcionar em Maputo), a Data de 
Reembolso será ajustada para o dia 
útil imediatamente seguinte. 

Reembolso: Caso não haja reembolso anteci-
pado por vontade da Emitente, o 
empréstimo será reembolsado de uma 
só vez, na Da a de Reémbolso, pelo 
resultado da soma do Valor Nominal 
com a Resmuneração Variável do 

último cupão. 
Reembolso an ecipado 

(call option): 
Por vontade da Emitente, poderá 

o empréstimo ser reembolsado total 
ou parcialmente, neste último caso 
por redução ao valor nominal da 
emissão, a partir do 2.o cupão inclu-
sive, nas datas de cupão, mediant e o 
pagamento de uma comissão de res-
gate de 0,075% sobre o montante 
reembolsado antecipadamente e me-
diante um pré-aviso de 30 dias úteis. 

Admissão à colação: Será solicitada a admissão à cola-
ção das obrigações na Bolsa de 
Valores de Moçambique no cumpri-
mento do estipulado no artigo 35 do 
Regulamento de Mercado de Valores 
Mobiliários e combinado com o artigo 
3 do Decre o n.° 4/2001, dê 20 de 
Fevereiro. 

Tomada firme: O BIM investimento através do 
Banco Comercial de Moçambique, 
assegura à Direcção Nacional do 
Tesouro a tomada firme da totalidade 
da emissão. 

Regime fiscal: As Obrigações encontram-se is esentas 
de todos os impostos sobre o rendi-
mento (Contribuição Industrial e 
Imposto Complementar) e do Impos-
to do Selo. 

Agente pagador 
e de cálculo: 

Direcção Nacional do Tesouro. 

Organização e liderança: BIM Investimento. 

MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DO PLANO E FINANÇAS 

Despacho 

Tornando-se necessário dotar o Instituto Nacional do 
Emprego e Formação Profissional (INEFP) de recursos 
financeiros que permitam o incremento progressivo das 
suas actividades e para que gradualmente possam ser 
criadas condições para o alcance da sua autonomia, 
faz-se imperativo que sejam tomadas medidas tendentes 
a accionar as fontes de financiamento das suas activi-
dades, em conformidade com o que está previsto no artigo 
16 do Decreto n.° 37 /92 , de 27 de Outubro. Nesta 
perspectiva, e considerando o seu enquadramento na 
alínea e) do acima referido artigo 16, o Ministro do 
Trabalho e a Ministra do Plano e Finanças, ao abrigo 
do artigo 15 do Decreto n.° 25 /99 , de 24 de Maio, 
determinam: 

1. É consignado ao Instituto Nacional do Emprego e 
Formação Profissional - INEFP, o valor correspondente 
a 70% da receita total resultante da aplicação das taxas 
referidas nos n.os 4 e 5 do artigo 11 do Decreto n.° 2 5 / 
/ 9 9 , de 24 de Maio. 

2. Para o ano 2001 será alocada a totalidade da receita 
referida no número anterior. 

3. As receitas resultantes da cobrança das taxas refe-
ridas no número 1 do presente Despacho, serão entregues 
na Recebedoria de Fazenda da área fiscal do local da 
cobrança, até ao dia (5) do mês seguinte ao da sua 
cobrança, através de Guia modelo B. 

4. O presente despacho entra imediatamente em vigor. 

Maputo, 13 de Dezembro de 2000. - O Ministro do 
Trabalho, Mário Lampião Sevene. - A Ministra do 
Plano e Finanças, Luísa Dias Diogo. 


