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S U M Á R I O 
Conselho de Ministros: 

Resolução n.° 40/2001: 
Nomeia Abdul Carimo Mahomed Issá, para o cargo de 

Presidente do Conselho Nacional de Electricidade. 

Primeiro-Ministro: 

Despachos: 
Adjudica a Ismael Abdul Carimo Issufo a quota, de proprie-

dade do Estado representativa de 30 por cento do capital 
social da Comel - Consórcio de Máquinas e Elecrici-
dade Lda, e designa António Francisco Munguambe para 
Outorgar em representação do Es ado de Moçambique na 
escritura de adjudicação a celebrar. 

Nomeia Abdul Carimo Mahomed Issá membro do Conselho 
Nacional de Electricidade, preenchendo um dos dois lugares 
por lei reservados ao Governo. 

Nomeia Manuel Jossai Namburete Cumbi membro do Conse-
lho Nacional de Electricidade preenchendo um dos dois 
lugares por lei reservados ao Governo 

Nomeia Leonildo Funzamo membro do Conselho Nacional 
de Electricidade, em representação das Associações do pú-
blico Consumidor. 

Nomeia Mussagy Abdul Remane Mussagy membro do Conse-
lho Nacional de Electricidade, em representação da Gestora 
da Rede Nacional de Transporte 

Nomeia Carlos António da Conceição Simbine membro do 
Conselho Nacional de Electricidade, em representação 
das Associações do Sector Produtivo 

Ministério do Plano e Finanças: 

Diploma Ministerial n.° 109/2001: 
Concernente à operacionalização do processo de pagamento 

das facturas relativo as obras adjudicadas pela Administra-
ção Nacional de Estradas (ANE), incluindo o Imposto 
sobre o Valor Acrescentado. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Resolução n.° 40/2001 
de 12 de Junho 

Tornando-se necessário designar o Presidente do 
Conselho Nacional de Electricidade (CNELEC), ao abrigo 

do disposto no n.° 5 do artigo 7, da Lei n.° 21/97, de 1 
de Outubro, conjugado com o n.° 5 do artigo 6 do Decreto 
n.° 25/2000, de 3 de Outubro, o Conselho de Ministros 
determina: 

Único. É nomeado Abdul Carimo Mahomed Issá, para 
o cargo de Presidente do Conselho Nacional de Electrici-
dade. 

Aprovada pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

PRIMEIRO-MINISTRO 

Despacho 

No quadro do processo de reestruturação do sector 
empresarial do Estado, foi determinada a alienação, por 
negociação particular, da quota representativa de 30 por 
cento do capital social da Comel - Consórcio de Máqui-
nas e Electricidade, Lda, de propriedade do Estado. 

Concluída a negociação com Ismael Abdul Carimo 
Issufo, tendo em vista a aquisição por este da quota de 
30 por cento do capital social da Comei, Lda, urge 
formalizar a adjudicação da referida participação. 

Em ordem à definição precisa dos direitos e obrigações 
das partes, no âmbito da alienação da quota representa-
tiva de 30 por cento da Comei, Lda; 

O Primeiro-Ministro, usando da competência definida 
no n.° 1 do artigo 10 da Lei n.° 15/91, de 3 de Agosto, 
decide: 

1. É adjudicada a Ismael Abdul Carimo Issufo a quota, 
de propriedade do Estado, representativa de 30 por cento 
do capital social da Comel - Consórcio de Máquinas e 
Electricidade, Lda, nos termos acima referidos, 

2. De harmonia com o artigo 46 do Decreto n.° 28/91, 
de 21 de Novembro, é designado António Francisco Mun-
guambe para outorgar em representação do Estado de 
Moçambique na escritura de adjudicação a celebrar. 

Maputo, 5 de Junho de 2001. - O Primeiro-Ministro, 
Pascoal Manuel Mocumbi. 

Despacho 

Ao abrigo da competência que me é conferida pelo 
n.° 2 do artigo 6 do Decreto n.° 25/2000, de 3 de Outu-



bro, nomeio Abdul Carimo Mahomed Issá membro do 
Conselho Nacional de Electricidade, preenchendo um dos 
dois lugares por lei reservados ao Governo. 

Maputo, 12 de Junho de 2001. - O Primeiro-Ministro, 
Pascoal Manuel Mocumbi 

Despacho 

Ao abrigo da competência que me é conferida pelo 
n.° 2 do artigo 6 do Decreto n.° 25/2000, de 3 de Outu-
bro, nomeio Manuel Jossai Namburete Cumbi membro do 
Conselho Nacional de Electricidade, preenchendo um dos 
dois lugares por lei reservados ao Governo. 

Maputo, 12 de Junho de 2001. - O Primeiro-Ministro, 
Pascoal Manuel Mocumbi. 

Despacho 
Ao abrigo da competência que me é conferida pelo 

n.° 2 do artigo 6 do Decreto n.° 25/2000, de 3 de Outu-
bro, nomeio Leonildo Funzamo membro do Conselho Na-
cional de Electricidade, em representação das Associações 
do Público Consumidor. 

Maputo, 12 de Junho de 2001. - O Primeiro-Ministro, 
Pascoal Manuel Mocumbi. 

Despacho 

Ao abrigo da competência que me é conferida pelo 
n.° 2 do artigo 6 do Decreto n.° 25/2000, de 3 de Outu-
bro, nómeio Mussagy Abdul Remane Mussagy membro do 
Conselho Nacional de Electricidade, em representação da 
Gestora da Rede Nacional de Transporte. 

Maputo, 12 de Junho de 2001.- O Primeiro-Ministro, 
Pascoal Manuel Mocumbi. 

Despacho 

Ao abrigo da competência que me é conferida pelo 
n.° 2 do artigo 6 do Decreto n.° 25/2000, de 3 de Outu-
bro, nomeio Carlos António da Conceição Simbine mem-
bro do Conselho Nacional de Electricidade, em represen-
tação das Associações do Sector Produtivo. 

Maputo, 12 de Junho de 2001. - O Primeiro-Ministro, 
Pascoal Manuel Mocumbi. 

MINISTÉRIO DO PLANO E FINANÇAS 

Diploma Ministerial n.° 109/2001 
de 27 de Junho 

Os projectos de investimento, na área de estradas e 
pontes, inscritos no Orçamento de Investimento do Estado 
requerem, nesta fase, um processo mais simplificado na 
disponibilização dos montantes devidos em Imposto sobre 
o Valor Acrescentado das operações internas. 

Com vista a operacionalizar o processo de pagamento 
das facturas relativo as obras adjudicadas pela Adminis-
tração Nacional de Estradas (ANE), cujo valor incluí o 
Imposto sobre o Valor Acrescentado bem como imprimir 

maior eficiência na execução orçamental do ano 2001, no 
uso das competências que me são conferidas pela Lei 
Orçamental, determino: 

Artigo 1. A verba relativa ao Imposto sobre o Valor 
Acrescentado devido na facturação de obras públicas adju-
dicadas pela Administração Nacional de Estradas, de pro-
jectos de investimento inscritos no Orçamento de Inves-
timento do Estado, é centralizada no Ministério do Plano 
e Finanças. 

Art. 2. Para assegurar a execução financeira da verba 
referida no artigo anterior, a ANE, com base na facturação 
de cada situação, solicitará a Direcção Nacional de Conta-
bilidade Pública ou à Direcção Provincial do Plano e 
Finanças, consoante os casos, a emissão de títulos para 
proceder ao pagamento do IVA contido nas facturas emi-
tidas pelos Empreiteiros. 

Art. 3. No pedido a que se refere o artigo 2 do presente 
diploma, para além de juntar a factura, deverá constar 
ainda o nome e código, através do qual o projecto figura 
no Orçamento de Investimento Público e a identificação 
do financiador da obra. 

Art. 4. A Direcção Nacional de Contabilidade Pública 
ou a Direcção Provincial do Plano e Finanças, consoante 
os casos, entregará a Administração Nacional de Estradas, 
no prazo de cinco dias úteis a contar da data de entrada 
no Ministério do Plano e Finanças, um título M/3 preto, 
cruzado, a favor da Tesouraria Central, no valor corres-
pondente ao Imposto sobre o Valor Acrescentado devido 
e constante da factura emitida nos termos do artigo 31 
do Código IVA, aprovado pelo Decreto n.° 51/98, de 29 
de Setembro. 

Art. 5. A Administração Nacional de Estradas (ANE) 
efectuará à empresa, o pagamento do IVA devido na 
facturação emitida, por meio do título M/3 preto, cruzado, 
conjuntamente com o remanescente do valor da referida 
factura. 

Art. 6. O título M/3 preto, cruzado, na posse do sujeito 
passivo de imposto servirá de meio de pagamento do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, a entregar na Rece-
bedoria de Fazenda competente da área fiscal do contri-
buinte, dentro dos prazos previstos na legislação fiscal, 
simultaneamente com a declaração periódica, prevista no 
artigo 36 do Código IVA, aprovado pelo Decreto n.° 51/ 
/98, de 29 de Setembro. 

Art. 7. As Recebedorias de Fezenda, após o recebi-
mento dos títulos, procederão a contabilização das receitas 
e a passagem das correspondentes guias modelos 53 de 
passagens de fundos. 

Art. 8. A Administração Nacional de Estradas deverá 
mensalmente enviar os recibos confirmativos dos paga-
mentos efectuados, com o averbamento do número título 
M/3 preto, cruzado, à Direcção Nacional de Contabili-
dade Pública ou à Direcção Provincial do Plano e Finan-
ças, condição indispensável para ulteriores pedidos de uti-
lização da verba referida no artigo 1 deste diploma. 

Art. 9. As dúvidas que surgirem na aplicação do pre-
sente diploma serão resolvidas por despacho da Ministra 
do Plano e Finanças. 

Art. 10. O presente diploma entra imediatamente em 
vigor. 

Ministério do Plano e Finanças, em Maputo, 14 de 
Junho de 2001. - A Ministra do Plano e Finanças, Luisa 
Dias Diogo. 


