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CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 3/2008 
de 9 de Abril 

Tendo em vista a pesquisa , va lor ização e d ivu lgação 
da Histór ia da Luta de Liber tação Nacional , componente 
da memória colectiva do Povo Moçambicano, o Conselho 
de Ministros, ao abrigo do disposto na alínea f ) , n.° 1 do 
artigo 204 da Constituição da República, decreta: 

Artigo 1. É cr iado o Centro de Pesquisa da História 
da Luta de Libertação Nacional e é aprovado o respectivo 
Estatuto Orgânico que faz parte integram e do presente Decreto. 

Art. 2. O Centro de Pesquisa da História da Luta de Libertação 
Nacional, abreviadamente designado por CPHLLN, é uma 
instituição pública de investigação científica da História da Luta 
de Liber tação Nacional , com autonomia administrat iva e 
subordinada ao Minis tér io para os Assuntos dos Antigos 
Combatentes. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 19 de Fevereiro 
de 2008. 

Publique-se. 
A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo. 

Estatuto Orgânico do Centro de Pesquisa 
da História da Luta de Libertação Nacional 

C A P Í T U L O I 

Disposições gerais 
ARTIGO 1 

(Natureza) 

O Centro de Pesquisa da História da Luta de Libertação 
Nacional , abreviadamente designado por CPHLLN, é uma 
instituição pública de investigação científica da História da Luta 
de Liber tação Nacional , com autonomia administrat iva e 
subordinada ao Minis tér io para os Assuntos dos Ant igos 
Combatentes. 

ARTIGO 2 

(Sede) 
O Centro de Pesquisa da História da Luta de Libertação 

Nacional tem a sua sede na cidade de Maputo. 

ARTIGO 3 

(Âmbito) 

O CPHLLN é uma instituição de âmbito nacional, podendo 
criar delegações ou outra forma de representação em qualquer 
ponto do território nacional. 

A R T I G O 4 

(Atribuições) 

O Centro de Pesquisa da História da Luta de Libertação 
Nacional tem as seguintes atribuições: 

a) Garantir o envolvimento e participação do Combatente 
da Luta de Libertação Nacional na educação cívica 
dos cidadãos para a elevação do espírito patriótico, de 
solidariedade e de unidade nacional; 

b) Promover a investigação e elaboração da História da 
Luta de Libertação Nacional nas suas mais diversas 
componen tes , des ignadamente , pol í t ico-mil i tar , 
educação, saúde, cultura, diplomacia, produção e 
outras; 
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c) Valorizar a História e Património da Luta de Libertação 
Nacional, os factos históricos e de patriotismo da Luta 
pela defesa da Independência Nacional, Soberania e 
Integridade Territorial. 

CAPÍTULO II 

Sistema orgânico 

ARTIGO 5 

(Competências ) 

O Centro de Pesquisa da História da Luta de Libertação 
Nacional tem as seguintes competências: 

a) Pesquisar e divulgar a História da Luta de Libertação 
Nac iona l , dos fac tos h is tór icos da defesa da 
Independência, Soberania e Integridade Territorial; 

b) Editar livros, brochuras e demais documentos que 
relatem a História da Luta de Libertação Nacional nos 
seus vários domínios; 

c) Realizar seminários científicos sobre o processo da Luta 
de Libertação em Moçambique, na região e em África 
em geral; 

d) Criar e gerir um Banco de Dados sobre várias matérias 
inerentes à Luta de Libertação Nacional; 

e) Criar uma biblioteca de consulta pública sobre matérias 
relacionadas com a Luta de Libertação Nacional; 

f ) Cooperar com instituições de pesquisa e de ensino 
super ior públ ico e p r ivado na e laboração 
e implementação de projectos. 

ARTIGO 6 

(Estrutura) 

O Centro da Pesquisa da História da Luta de Libertação 
Nacional tem a seguinte estrutura: 

a) Direcção; 
b) Departamento de Pesquisa e Divulgação; 
c) Departamento de Documentação e Informação; 
d) Repartição de Administração e Finanças. 

CAPÍTULO III 

(Funções das estruturas) 

ARTIGO 7 

(Direcção e competências) 

1. O Centro de Pesquisa da História da Luta de Libertação 
Nacional é dirigido por um Director nomeado pelo Ministro para 
os Assuntos dos Antigos Combatentes. 

2. São competências da Direcção: 

a) Propor a criação do quadro de pessoal; 
b) Dirigir o Colectivo de Direcção; 
c) Dirigir o Conselho Técnico; 
d) Propor ao órgão de tutela a nomeação dos Chefes de 

Departamento e Chefe de Repartição de Administração 
e Finanças; 

e) Zelar pelo cumprimento da legis ação relativa ao Centro; 

f ) Coordenar a pesquisa da História da Luta de Libertação 
Nacional; 

g) Garantira provisão de recursos financeiros e materiais 
para as actividades de pesquisa e divulgação da 
História da Luta de Libertação Nacional; 

h) Garantir a correcta gestão dos recursos humanos e 
financeiros do Centro. 

ARTIGO 8 

(Departamento de Pesquisa e Divulgação) 

1. O Departamento de Pesquisa e Divulgação é dirigido por 
um Chefe de Departamento nomeado pelo Ministro para 
os Assuntos dos Antigos Combatentes. 

2. São competênc ias do Depar t amen to de Pesquisa 
e Divulgação: 

a) Elaborar e divulgar projectos de pesquisa da história 
da Luta de Libertação Nacional; 

b) Editar livros, brochuras, revistas e demais documentos 
que relatem a História da Luta de Libertação Nacional; 

c) Promover seminários e workshops para o debate 
de matérias relacionadas com a História da Luta 
de Libertação Nacional em Moçambique, na região 
e na África em geral; 

d) Realizar a pesquisa bibliográfica e documental e elaborar 
obras de referência sobre assuntos ligados a História 
da Luta de Libertação Nacional; 

e) Realizar a pesquisa e recolha de registos fotográficos 
e documental inerentes a Luta de Libertação Nacional 
com vista a consulta pública incluindo na Internet. 

ARTIGO 9 

(Departamento de Documentação e Informação) 

1. O Departamento de Documentação e Informação é dirigido 
por um Chefe de Departamento nomeado pelo Ministro para 
os Assuntos dos Antigos Combatentes. 

2. São competências do Departamento de Documentação 
e Informação: 

a) Recolher e sistematizar depoimentos e outros dados 
inerentes à História da Luta de Libertação Nacional; 

b) Criar e gerir uma biblioteca e arquivo documental 
da História da Luta de Libertação Nacional. 

ARTIGO 1 0 

(Repartição de Administração e Finanças) 

1. A Repartição de Administração e Finanças é dirigida por 
um Chefe de Repartição nomeado pelo Ministro para os Assuntos 
dos Antigos Combatentes. 

2. São competências da Repartição de Administração de 
Finanças: 

d) Elaborar o Plano e Orçamento da instituição e controlar 
a sua execução; 

b) Aplicar as normas de execução orçamental e financeira 
em vigor no aparelho de Estado; 

c) Proceder à liquidação e pagamento das despesas e 
garantir a escrituração dos livros obrigatórios; 

d) Assegurar o p rocessamen to e pagamento de 
remunerações e abonos de pessoal; 

e) Elaborar e executar o plano de aprovisionamento em 
meios necessários para o correcto funcionamento do 
centro; 



f ) Identificar fontes de financiamento para a implementação 
de projectos de pesquisa e divulgação da História da 
Luta de Libertação Nacional; 

g) Fazer a gestão dos Recursos Humanos do Centro. 

CAPÍTULO IV 

(Colectivos) 
ARTIGO 1 1 

No Centro de Pesquisa da História da Luta de Libertação 
Nacional funcionam os seguintes colectivos: 

a) Colectivo de Direcção; 
b) Conselho Técnico. 

ARTIGO 1 2 

(Colectivo de Direcção) 

1. O Colectivo de Direcção é um órgão consultivo dirigido 
pelo Director do Centro e tem por função discutir e propor 
soluções sobre questões fundamentais das actividades do Centro, 
nomeadamente: 

a) Estudar, divulgar é implementar as decisões relacionadas 
com as actividades do Centra; 

b) Preparar e executar o plano de trabalho do Centro; 
c) Realizar o balanço da execução do Plano e Orçamento; 
d) Analisar a implementação das políticas e estratégias 

do Centro e propor acções due conduzam à melhoria 
das mesmas; 

e) Promover a troca de experiências, informações 
e resultados entre a Direcção e os quadros do Centro. 

2. O Colectivo de Direcção é composto pelos seguintes 
membros: 

a) Director do Centro; 
b) Chefes de Departamento; 
c) Chefe de Repartição de Administração e Finanças. 

3. Na qualidade de convidados poderão participar no 
Colectivo de Direcção, outros quadros e técnicos designados pelo 
Director do Centro. 

4. O Colectivo de Direcção reúne-se ordinariamente duas 
vezes por mês e extraordinariamente sempre que o Director o 
convoque. 

ARTIGO 1 3 

(Conselho Técnico) 
1. O Conselho Técnico é um órgão técnico dirigido pelo 

Director do Centro, o qual elabora pareceres técnicos sobre 
projectos de pesquisa do Centro, nomeadamente: 

a) Monitorar o progresso dos projectos de pesquisa; 
b) Sugerir alterações quando as circunstâncias o exigirem; 
c) Avaliar o impacto orçamental dos projectos de pesquisa 

e ajustá-los às prioridades, 
d) Conceber e implementar trabalhos de consultoria 

técnica; 
e) Monitorar o fluxo de documentos e atendimento aos 

clientes. 

2. O Conselho Técnico é composto pelos seguintes membros: 

a) Director do Centro; 
b) Especialistas; 
c) Investigadores. 

3. Poderão participar no Conselho Técnico, na qualidade de 
convidados, outros quadros e técnicos a serem indicados pelo 
Director do Centro. 

4. O Conselho Técnico reúne-se, ordinariamente uma vez por 
mês e extraordinariamente sempre que o Director o convoque. 

C A P Í T U L O V 

Património e Receitas 
A R T I G O 1 4 

(Patrimônio) 

Constitui património do Centro de Pesquisa da História da 
Luta de Libertação Nacional a universalidade dos bens, direitos 
e obrigações que adquira ou contrate no exercício da sua 
actividade. 

ARTIGO 1 5 

(Receitas) 
Constituem receitas do Centro de Pesquisa da História da Luta 

de Libertação Nacional: 

a) As dotações provenientes do Orçamento do Estado; 
b) O produto da venda de publicações editadas pelo 

CPHLLN e das taxas cobertas pela publicidade; 
c) As heranças, legados e doações concedidos ao Centro; 
d) Quaisquer outras resultantes da actividade do Centro. 

CAPÍTULO VI 
Disposições finais 

A R T I G O 1 6 

(Regulamento Interno) 

Compete ao Ministro tutelar, sob proposta do Director do 
Centro, aprovar o Regulamento Interno num prazo de 90 dias 
após a entrada em vigor do presente Estatuto Orgânico. 

Decreto n.° 4/2008 
de 9 de Abril 

Havendo necessidade de proceder a regulamentação do 
imposto específico da actividade petrolífera, previsto na Lei 
n.° 12/2007, de 27 de Junho, no uso da competência atribuída 
pelo artigo 12 da mesma Lei, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1. É aprovado o Regulamento do Imposto sobre a 
Produção do Petróleo previsto na Lei n.° 12/2007, de 27 de Junho, 
anexo ao presente Decreto, dele fazendo parte integrante. 

Art. 2. É revogado o Decreto n.° 19/2004, de 2 de Junho, 
respectiva legislação complementar e demais legislação que 
contrarie o presente diploma. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 19 de Fevereiro 
de 2008. 

Publique-se. 

A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo. 

Regulamento do Imposto Sobre a Produção 
do Petróleo 

C A P Í T U L O I 

Princípios gerais 
A R T I G O 1 

(Definições) 

Para efe i tos deste Regulamento , os demais termos e 
expressões utilizados têm o mesmo significado atribuído na 
Lei n.° 3/2001, de 21 de Fevereiro, Lei de Petróleos, na Lei 
n.° 12/2007, de 27 de Junho e respec t iva legis lação 
complementar. 



ARTIGO 2 

(Âmbito de aplicacão) 

O presente Regulamento aplica-se a todos os titulares do 
direito de exercício de operações petrolíferas, e que produzem 
petróleo, em território moçambicano, incluindo o seu mar 
territorial e a sua zona económica exclusiva e plataforma 
continental , re lat ivamente aos quais , segundo o direito 
internacional, Moçambique tem direitos de soberania para 
finalidade de pesquisa, exploração e extracção dos seus recursos 
naturais. 

ARTIGO 3 

(Imposto sobre a Produção do Petróleo) 

1. O imposto sobre a produção do petróleo incide sobre o 
petróleo produzido no território moçambicano, a partir da área 
de desenvolvimento e produção. 

2. O imposto sobre a produção do petróleo torna-se exigível 
a partir do momento em que o petróleo produzido é extraído de 
um jazigo de petróleo. 

3. As taxas do imposto sobre a produ ção do petróleo fixadas 
na Lei n.° 12/2007, de 27 de Junho, são as seguintes: 

a) 10 % para o petróleo bruto; 
b) 6 % para o gás natural. 

CAPÍTULO II 

Determináção da base tributável 

A R T I G O 4 

(Base tributável) 

1. A base tributável do imposto sobre a produção do petróleo 
é o valor do petróleo produzido, incluindo as quantidades de 
petróleo perdidas em resultado de deficiência de operação 
petrolífera ou negligência. 

2. O valor do petróleo produzido determina-se tomando como 
base os preços médios ponderados a que tenha sido vendido 
pelo produtor e suas contratadas no mós a que corresponda o 
imposto a liquidar. 

3. Os preços a que se refere o número anterior terão como 
referência os preços internacionais cos principais centros 
internacionais de exportação de petróleo. 

ARTIGO 5 

(Correcção da base tributável) 

1. Sem prejuízo das sanções aplicáveis, a Direcção de Área 
Fiscal do domicíl io do sujei to passivo pode proceder a 
correcções, alterando o valor tributável declarado nos termos 
do artigo 7, quando verifique que os preços utilizados pelo 
contribuinte não estão de acordo com o estabelecido no artigo 
anterior ou que os mesmos se afastam dos preços normais de 
mercado entre comprador e vendedor índependentes, bem como, 
se não tiverem sido seguidas as regras previstas neste artigo. 

2. Para determinar os preços normais de mercado a que se 
refere o n.° 1, devem ser considerados c s seguintes elementos: 

a) Os preços das vendas de petróleo, realizadas entre 
comprador e vendedor independentes no período em 
causa; 

b) Os preços de venda, quantidade, qualidade, densidade 
do petróleo e grau comparáveis nos principais centros 
internacionais de exportação de petróleo durante o 
período em causa; e 

c) Quaisquer outros dados ou informações relevantes para 
a determinação do preço normal de mercado entre 
comprador e vendedor independentes. 

3. Do valor tributável apurado nos termos do n.° 1 deste artigo 
será no t i f i cado o su je i to pass ivo, podendo recorrer 
con tenc iosamente do mesmo, para o Tribunal Fiscal 
de 1.° Instância competente. 

CAPÍTULO III 

Liquidação e pagamento 
A R T I G O 6 

(Competência para a liquidação) 

1. A liquidação do imposto sobre a produção do petróleo é 
efectuada pelos titulares do direito do exercício de operações 
petrolíferas, produtoras de petróleo. 

2. O imposto sobre a produção do petróleo pode ainda ser 
liquidado pela administração tributária nos casos previstos no 
n.° 2 do artigo 7 e sempre que se detectar a falta da liquidação 
ou que a mesma tenha sido efectuada por valor inferior ao 
devido. 

A R T I G O 7 

(Procedimentos de liquidação e pagamento) 

1. O montante do imposto sobre a produção resulta da 
aplicação das taxas ao valor da produção do petróleo calculada 
nos termos do artigo 4 do presente Regulamento. 

2. A liquidação processar-se nos seguintes termos: 

a) Nos casos em que a liquidação compete ao contribuinte, 
a mesma é efectuada nos 15 dias seguintes ao período 
em que é devido, ou até à liquidação oficiosa neste 
último caso sem prejuízo dos juros compensatórios, 
nas declarações de modelo oficial, e tem por base a 
matéria colectável que delas conste; 

b) Na falta de apresentação da declaração, no prazo referido 
na a l ínea anter ior , a l iquidação é e fec tuada 
oficiosamente pela administração tributária, nos 
termos previstos na Lei n.° 2/2006, de 22 de Março, 
até ao último dia útil do mês seguinte àquele a que 
respeita a produção de petróleo; 

c) Na falta de liquidação nos termos das alíneas anteriores, 
a mesma tem por base os elementos de que a 
Administração Tributária disponha; 

3. O pagamento do imposto é efectuado por meio de guia, 
pelo sujeito passivo, nas Direcções de Areas Fiscais ou qualquer 
outra entidade autorizada nos termos da lei, no mesmo período 
da liquidação do imposto, de acordo com o disposto nas alíneas 
do número anterior. 

4. A declaração, de modelo oficial a que se refere o n.° 2 deve 
ser apresentada conjuntamente com a guia de pagamento referida 
no número anterior, até ao final do mês seguinte ao da produção, 
devendo conter entre outros elementos os seguintes: 

a) A quantidade de petróleo produzido durante o mês; 
b) A quantidade de petróleo vendido durante o mês; 
c) A quantidade de petróleo armazenado no início e no 

final de cada mês; 
d) A quantidade de petróleo inevitavelmente perdido; 
e) A quantidade de petróleo que se tenha queimado, 

escapado, reinjectado ou usado em operações de 
recuperação de petróleo mediante autorização do 
Governo; 

f ) A quantidade de petróleo sobre o qual deve ser entregue 
ou pago o imposto; 

g) O montante do imposto a ser entregue ou a ser pago 
nesse mês; e 

h) Quaisquer outras informações relevantes para a 
liquidação do imposto. 



A R T I G O 8 

(Formas de pagamento do imposto) 

1. O pagamento do imposto sobre a produção de petróleo é 
efectuado, regra geral, em dinheiro. 

2. O imposto sobre a produção de petróleo pode ser pago em 
espécie, por opção do Estado, em parte ou na totalidade, mediante 
notif icação fei ta pela administração tributária, ouvidos os 
serviços competentes do Ministério que superintende a área dos 
petróleos. 

3. Presume-se a cobrança em dinheiro, salvo se o Governo, 
por meio de notificação com seis meses de antecedência, 
contados a partir do primeiro dia do mês a que se reportar o 
imposto, notifique o contribuinte para pagar parte ou a totalidade 
do imposto em espécie. 

A R T I G O 9 

(Procedimentos no pagamento do imposto em espécie) 

1. A obrigação do pagamento do imposto em espécie deve 
ser feita pelo produtor, à entidade designada pelo Ministério 
que s u p e r i n t e n d e a área de F i n a n ç a s , nas q u a n t i d a d e s 
mencionadas na notificação referida no n.° 2 do artigo anterior, 
no ponto de entrega designado de acordo com o artigo 9 da Lei 
n.°12/2007, de 27 de Junho. 

2. O preço do imposto sobre a produção de petróleo, quando 
pago em espécie, não pode ser inferior ao que resultaria se o 
imposto sobre a produção de petróleo fosse pago em dinheiro. 

ARTIGO 1 0 

(Período de Tributação) 

Sem prejuízo da determinação do período de tributação 
previsto no Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas, aprovado pela Lei n.° 34/2007, de 31 de Dezembro, 
os sujeitos passivos do imposto sobre a produção do petróleo 
devem efectuar o pagamento do mesmo mensalmente, de acordo 
com o disposto no artigo 7. 

A R T I G O 1 1 

(Juros compensatórios) 

1. Sempre que, por facto imputável ao sujeito passivo, for 
retardada a liquidação de parte ou da totalidade do imposto 
devido, acrescem ao montante do imposto, juros compensatórios 
à taxa de juro interbancária (MAIBOR), acrescida de dois pontos 
percentuais, em vigor na data da liquidação. 

2. Os juros compensatórios contam-se dia-a-dia desde o termo 
do prazo para a apresentação da declaração até ao suprimento, 
correcção ou detecção da falta que motivou o retardamento da 
liquidação. 

3. Entende-se haver retardamento da liquidação sempre que 
a declaração de liquidação seja apresentada fora do prazo 
estabelecido sem que o imposto devido se encontre totalmente 
pago no prazo legal. 

4. Quando o atraso na liquidação decorrer de erros de cálculos 
praticados no quadro de liquidação do imposto na declaração, 
os juros compensatórios devidos em consequência dos mesmos 
não podem contar-se por período superior a cento e oitenta dias. 

A R T I G O 1 2 

(Juros indemnizatórios) 

1. Os sujei tos passivos tem direito a receber juros por 
indemnização quando se determine, em reclamação graciosa, 
recurso hierárquico ou recurso contencioso, que houve erro 
grosseiro de facto óu de direito na Qualificação ou quantificação 

de factos tributários, imputável aos serviços, e de que resulte 
pagamento da dívida tr ibutária em montante superior ao 
legalmente devido. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior o pagamento 
de juros indemnizatórios depende de pedido formulado pelo 
sujeito passivo, junto da administração tributária, o qual deve 
ser feito até 90 dias após ser reconhecido, nos termos do número 
anterior, o erro de facto ou de direito imputável aos serviços. 

3. Os juros indemnizatórios são contados desde a data do 
pagamento do tributo até à data da emissão da nota de crédito. 

4. A taxa de juros indemnizatórios é igual à taxa de juros 
compensatórios. 

CAPÍTULO IV 

Obrigações acessórias e fiscalização 
A R T I G O 1 3 

(Obrigações contabilísticas) 
1. Os sujeitos passivos deste imposto estão obrigados a possuir 

contabilidade organizada nos termos do Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Colectivas, de forma a possibilitar o 
conhecimento claro e inequívoco dos elementos necessários à 
verificação do imposto liquidado, bem como a permitir o seu 
controlo. 

2. O registo das operações e actos a què se refere o número 
anterior é efectuado de forma a evidenciar os elementos referidos 
no n.° 4 do artigo, 7. 

3. Os documentos de suporte aos registos referidos nos 
números an te r io res e os d o c u m e n t o s comprova t ivos do 
pagamento do imposto sobre a produção do petróleo devem ser 
conservados em boa ordem durante o prazo de 10 anos. 

A R T I G O 1 4 

(Entidades fiscalizadoras) 

1. O cumprimento das obrigações previstas neste regulamento 
será fiscalizado pela administração tributária, devendo, todas as 
ent idades , dent ro dos l imites da razoabi l idade , prestar a 
colaboração que lhes for solicitada pelos serviços competentes, 
tendo em vista o exercício, por estes, dos respectivos poderes. 

2. O proced imento de f i sca l ização obedece as normas 
constantes do Regulamento de Fiscalização Tributária, aprovado 
pelo Decreto n.° 19/2005, de Junho. 

CAPÍTULO V 

Disposições finais 

A R T I G O 1 5 

(Garantias dos contribuintes) 

Constituem garantias dos contribuintes as previstas na Lei 
n,° 2/2006, de 22 de Março. 

A R T I G O 1 6 

(Transgressões) 

As transgressões ao disposto no presente Regulamento 
constituem infracções tributárias puníveis nos termos da Lei 
n.° 15/2002, de 26 de Junho, da Lei n.° 2/2006, de 22 de Março, 
do Regime Geral das Infracções Tributárias, aprovado pelo 
Decreto n.° 46/2002, de 26 de Dezembro, e demais legislação 
aplicável. 



Decreto n.° 5/2008 
de 9 de Abril 

Havendo necessidade de proceder à regulamentação dos 
impostos específicos da actividade mineira, previstos na Lei 
n.° 11/2007, de 27 de Junho, no uso da competência atribuída 
pelo artigo 21 da mesma Lei, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1. É aprovado o Regulamento dos Impostos Específicos 
da Actividade Mineira, previsto na Lei n.° 11/2007, de 27 de 
Junho, anexo ao presente Decreto, dele fazendo parte integrante. 

Art. 2. É revogado o Decreto n.° 53/94, de 9 de Novembro, e 
demais legislação que contrarie o presente Diploma. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 19 de Fevereiro 
de 2008. 

Publique-se. 

A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo. 

Regulamento dos Impostos Específicos 
da Actividade Mineira 

CAPÍTULO I 

Princípios gerais 
A R T I G O 1 

(Definições) 

1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 

a) "Activo Mineiro" o activo corpóreo ou incorpóreo com 
c a p a c i d a d e de p roduz i r bene f í c ios , inc lu indo 
instalações, imóveis, equipamentos, outros materiais 
e bens adquiridos com vista ã exploração mineira, bem 
como qualquer parte de um bem ou qualquer direito 
ou interesse em relação a este, incluindo título mineiro, 
participação social ou participação numa operação 
mineira; 

b) °Afiliada° em relação a um titular mineiro, qualquer 
empresa mãe ou outra empresa que controle esse titular 
mineiro directa ou indirectamente ou que detém pelo 
menos dois terços (2/3) do capital social do titular 
mineiro, bem como qualquer empresa controlada pelo 
titular mineiro directa ou indirectamente. Cpnsidera-
-se ainda afiliada qualquer empresa na qual o titular 
mineiro detém pelo menos dois terços (2/3) do capital 
social da outra empresa; ou qualquer outra empresa 
que seja directa ou indirectamente controlada por essa 
empresa mãe do titular mineiro, para os mesmos 
objectivos; 

c) °Hedging° é a fixação prévia do preço do produto 
mineral, incluindo a taxa de câmbio, antes da entrega 
do produto mineral, por meio de uma venda, ou 
contrato a termo ou contrato de venda para entrega 
futura, excluindo os instrumentos derivados. 

2. Os demai s t e rmos e exp res sões u t i l i zados nes te 
Regulamento têm o mesmo s igni f icado atr ibuído na Lei 

14/2002, de 26 de Junho, Lei de Minas, na Lei n.° 11/2007, 
de 27 de Junho, e respectiva legislação complementar. 

A R T I G O 2 

(Âmbito de aplicação) 

O presente Regulamento aplica-se as pessoas singulares ou 
colectivas, detentoras ou não de título mineiro, que realizem 
operações de extracção mineira. 

A R T I G O 3 

(Imposto Sobre a Produção Mineira) 

O Imposto sobre a Produção Mineira incide sobre o valor da 
quantidade do produto mineiro extraído da terra, em resultado 
da actividade mineira exercida no território nacional ao abrigo 
ou não de título mineiro, independentemente da venda, exportação 
ou outra forma de disposição do produto mineiro. 

A R T I G O 4 

(lmposto Sobre a Superfície) 

O Imposto sobre Superfície incide sobre a área sujeita a licença 
de reconhecimento, licença de prospecção e pesquisa, concessão 
mineira ou certificado mineiro, medida em quilómetros quadrados 
ou em hectares e, no caso da água mineral, incide sobre cada 
título mineiro. 

C A P Í T U L O II 

Imposto Sobre a Produção Mineira SECCAO I 

Taxas 

A R T I G O 5 

(Taxas do Imposto sobre a Produção Mineira) 

As taxas de Imposto sobre a Produção Mineira fixadas na Lei 
n.° 11/2007, de 27 de Junho, são as seguintes: 

a) 10% para diamantes; 
b) 10% para metais preciosos (ouro, platina e prata) e pedras 

preciosas; 
c) 6 % para pedras semipreciosas; 
d) 5% para minerais básicos; 
e) 3% para carvão e os restantes produtos mineiros. 

SECCAO II 

Dete rminação d a a s e tributável 

A R T I G O 6 

(Valor dos produtos minerais) 

Para efeitos de determinação do rendimento tributável do 
imposto sobre a produção mineira, o valor dos produtos mineiros 
determina-se com base: 

a) No valor da venda declarado pelo contribuinte, quando 
o produto mineral tenha sido totalmente vendido; 

b) No valor da venda declarado pelo contribuinte, quando 
o produto mineral tenha sido parcialmente vendido, e 
do preço da última venda declarada pelo contribuinte 
em relação ao remanescente; 

c) No valor da venda declarado pelo contribuinte, quando 
o produto mineral a exportar tenha sido parcialmente 
vendido e, do preço da última venda declarada pelo 
contribuinte; 

d) No valor da venda declarado pelo contribuinte, quando 
o produto mineral tenha sido vendido a consignação, 
em prestações ou por "hedging" sujeito a correcção 
eventual do valor da venda, uma vez comprovadas as 
condições da venda; 

e) No valor definido de acordo com quaisquer termos e 
condições , incluindo a f ixação de um preço de 
transferência do título mineiro ou contrato mineiro 
relativo à unidade mineira e ao produto mineiro. 



ARTIGO 7 

(Alienação comercia!) 

A alienação ou qualquer outra forma de disposição do produto 
mineiro é considerada feita com base em critérios meramente 
comerciais quando: 

a) O preço obtido e o produto mineiro entregue constituam 
a única consideração ou prestaçao relativa à disposição 
dos produtos minerais; 

b) A disposição não seja afectada por relações especiais 
entre vendedor e comprador, que não as estabelecidas 
entre pessoas independentes, criadas pelo acordo de 
venda entre vendedor ou qualquer outra pessoa com 
relações especiais ao vendedor s o comprador ou outra 
pessoa com relações especiais ao comprador; 

c) O vendedor ou qualquer outra pessoa com relações 
especiais não tenha, directa ou indirectamente, 
qualquer interesse com qualquer subsequente revenda 
ou disposição de produtos mineiros , após o 
processamento ou a sua incorporação em qualquer 
processo de fabricação; 

d) Não resulte de qualquer partilha e aquisição de 
produtos mineiros resultado de um acordo de joint-
venture ou outro contrato, por terceiro ou afiliado do 

contribuinte. SECCAO III 

Liquidação e pagamen to 

ARTIGO 8 

(Competência para a liquidação) 

A liquidação do Imposto Sobre a Produção Mineira é 
efectuada: 

a) Em regra, pelo próprio contribuinte, na declaração de 
modelo oficial; 

b) Pela administração tributária. 

ARTIGO 9 

(Procedimento e forma de liquidação) 

1. O montante do Imposto sobre a Produção Mineira resulta 
da aplicação das taxas previstas no artigo 5 do presente 
Regulamento. 

2. A liquidação processa-se nos seguintes termos: 

a) Nos casos em que a liquidação compete ao contribuinte, 
a mesma é efectuada nos 15 dias seguintes ao 
período em que é devido, nas declarações de modelo 
oficial, e terá por base a matéria colectável que delas 
conste; 

b) Na falta de apresentação da declaração, no prazo referido 
na alínea anterior , a l iquidação é e fec tuada 
oficiosamente pela administração tributária, nos 
termos previstos na Lei n.° 2/2002, de 22 de Março; 

c) Na falta de liquidação nos termos das alíneas anteriores, 
a mesma tem por base os elementos de que a 
administração tributária disponha. 

3. No caso de exportação de produtos minerais ainda não 
tributados, o imposto sobre a produção mineira é liquidado dentro 
do prazo máximo de noventa dias da data da exportação, sem 
prejuízo das condições estabelecidas no artigo 11. 

4. A liquidação prevista nos n.°s 1 e 2 pode ser corrigida, se 
for caso dissò, dentro do prazo a que se refere o n.° 2 do 
artigo 16, cobrando e ou anulando-se então as diferenças 
apuradas. 

5. A declaração de liquidação deve conter os seguintes 
elementos: 

a) As quantidades e qualidades de produtos mineiros 
produzidos a partir da área sujeita ao respectivo título 
mineiro; 

b) Detalhes sobre a venda ou outra forma de disposição 
dos produtos mineiros e quaisquer correcções 
efectuadas no período em causa; 

c) O montante do imposto sobre a produção mineira a ser 
pago nos termos do presente Regulamento; 

d) Outros elementos que forem solicitados ou que o 
contribuinte os apresente. 

ARTIGO 1 0 

(Prazo de pagamento) 

1.O pagamento do imposto sobre a produção mineira referente 
às vendas e outras formas de disposição é efectuado mensalmente, 
sem prejuízo do disposto no artigo seguinte. 

2.O contribuinte procede a entrega da importância do imposto 
na respectiva Direcção de Área Fiscal, até ao dia 20 do mês 
seguinte ao da extracção do produto. 

A R T I G O 1 1 

(Pagamento na exportação) 

1. Todo o produto mineiro não tributado que se destine a 
exportação está sujeito as seguintes condições: 

a) Ao prévio pagamento do imposto, sendo neste caso 
determinado o valor da produção em conformidade 
com a alínea c) do n.° 2 do artigo 9 do presente 
Regulamento; 

b) Prévia prestação da caução equivalente ao montante do 
imposto devido. 

2. Em caso de liquidação adicional, o pagamento adicional 
ou a compensação, procede-se dentro do mesmo prazo para 
liquidação. 

3. O disposto neste artigo não prejudica o estabelecido na 
legislação aduaneira aplicável. 

CAPÍTULO III 

Imposto sobre a Superfície 
SECCAO I 

Taxas 
ARTIGO 1 2 

(Taxas do Imposto sobre a Superfície) 

As taxas do Imposto Sobre a Superfície fixadas na Lei 
n.° 11/ 2007, de 27 de Junho, são as seguintes: 

1. Licenças de reconhecimento: 
a) Para diamantes 10,00 MT/Km2 

b) Para demais minerais 25,00 MT/Km2 

2. Licença de prospecção e pesquisa para todos os minerais: 

a) No 1 e 2.° Ano 250,00MT/Km2 

b) No 3.° Ano 625,00MT/Km2 



c) No 4.° e 5.° Ano 1300,00MT/Km2 

d) No 6.° Ano 1500, 00MT/Km2 

e) No 7.° Ano 2000, OOMT/Km2 

f) No 8.° Ano 2500, OOMT/Km2 

g) No 9.° e 10.° Ano 3000, 00MT/Km2 

3. Concessão mineira: 

a) Para água mineral 70000,00 MT cada título. 
b) Para os demais recursos minerais: 

- do 1.° ao 5,° ano 2 500, OOMT/Km2 

- do 6.° Ano em diante 5000,00MT/Km2 

4. Certificado mineiro: 

a) 20-100 hectares 10 000,00 MT 
b) 101 - 200 hectares 30 000,00 MT 
c) 201 - 300 hectares 30 000,00 MT 
d) 301 - 400 hectares 40 000,00 MT 
e) 401 - 500 hectares 50 000,00 MT SECCAO II 

Liquidação e pagamen to 

A R T I G O 1 3 

(Competência para liquidação) 

A liquidação do Imposto sobre a Superfície é efectuada: 

a) Pelo próprio contribuinte, na declaração de modelo 
oficial; 

b) Pela administração tributária. 

A R T I G O 14 

(Procedimentos e formas de liquidação) 

1. O Imposto sobre a Superfície tem por base o número de 
quilómetros quadrados ou hectares da área sujeita a licença de 
reconhecimento, licença de prospecção e pesquisa, concessão 
mineira ou certificado mineiro, excepto a água mineral em que 
se determina em função de cada título mineiro. 

2. O montante do Imposto sobre a Superfície resulta da 
aplicação das taxas previstas no artigo 12 deste Regulamento. 

3. A liquidação processar-se-a nos seguintes termos: 

a) Nos casos em que a liquidação compete ao contribuinte, 
a mesma é efectuada até ao dia 31 de Janeiro do ano 
seguinte ao período de liquidação; 

b) Na falta de apresentação da declaração, a liquidação é 
efectuada oficiosamente até 31 de Dezembro do ano 
seguinte àquele a que respeita o período de liquidação; 

c) Na falta de liquidação nos termos das alíneas anteriores, 
a mesma tem por base os elementos de que a 
administração tributária disponha. 

4. A liquidação prevista nos n.°s 2 e 3 pode ser corrigida, se 
for caso disso, dentro do prazo a que se refere o n.° 2 do artigo 
16, cobrando-se e ou anulando-se então as diferenças apuradas. 

5. A declaração de liquidação deverá conter os seguintes 
elementos: 

a) O número de identificação do título mineiro, o tipo de 
título mineiro, a designação do recurso mineral e nome 
do titular; 

b) Data da atribuição do título e validade; 
c) O ano civil a que o pagamento se refere; 

d) A indicação da base do pagamento, nomeadamente 
emissão, prorrogação, alteração ou revalidação dentro 
do prazo de validade do título; 

e) A área mantida sob título mineiro é medida em hectares 
ou quilómetros quadrados tomando em conta qualquer 
abandono, alargamento ou outra alteração da área; 

f ) A taxa aplicável; 
g) O valor total do imposto; e 
h) Quaisquer juros ou multas a pagar nos termos do artigo 

seguinte. 

6. No caso da licença deixar de produzir efeitos em relação a 
totalidade da área a ela sujeita, antes do fim de determinado ano, 
a declaração deve ser apresentada nos trinta dias seguintes à 
data da referida cessação e reportar-se-á a área que, no período 
em referência, esteve sujeito a licença. 

ARTIGO 1 5 

(Prazo de pagamento) 

1. O titular mineiro efectuará o pagamento do imposto 
liquidado no acto da emissão ou prorrogação do título mineiro e, 
durante o prazo de validade do título mineiro, nos trinta dias 
antes do aniversário da data de emissão ou prorrogação do título 

2. O contribuinte procede a entrega da importância do imposto 
na respectiva Direcção de Área Fiscal ou Unidade de Grandes 
Contribuintes. 

3. Em caso de não pagamento do Imposto sobre a Superfície 
nos trinta dias antes do aniversário da data de emissão ou 
prorrogação, começam a correr juros de mora a partir da data do 
aniversário da emissão ou prorrogação. 

4. A falta de pagamento do Imposto sobre a Superfície nos 
prazos estabelecidos nos números anteriores resulta: 

a) No cancelamento do processo de emissão, prorrogação, 
e alteração do respectivo título mineiro; ou 

b) Na caducidade do título mineiro, se o pagamento for 
devido no acto da prorrogação. 

5. A falta de pagamento anual do Imposto sobre a Superfície 
nos trinta dias após o aniversário da data de emissão ou 
prorrogação do título mineiro determina a revogação do 
respectivo título de acordo com os procedimentos estabelecidos 
no Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.° 62/ 
/2006, de 26 de Dezembro. 

6. O pagamento do Imposto sobre a Superfície efectuado nos 
termos dos números anteriores, exclui o pagamento da taxa anual 
de uso e aproveitamento da terra relativamente à área de título 
mineiro na medida em que os limites da área do respectivo título 
mineiro coincidam com área do título de uso e aproveitamento 
da terra. 

CAPÍTULO IV 
Disposições comuns 

SECCAO I 
Liquidação e formas de Pagamento 

ARTIGO 1 6 

(Liquidação adicional) 

1. A Administração Tributária deve proceder à liquidação 
adicional do Imposto sobre a Produção mineira e do Imposto 
sobre a superf íc ie refer idos nos capítulos II e III deste 
Regulamento, quando depois de liquidado o imposto, seja de 
exigir, em virtude de correcção efectuada nos termos do n.° 4 do 
artigo 9 e n.° 4 do artigo 14, respectivamente. 



2. No prazo não superior a noventa dias contados a partir da 
liquidação do imposto e mediante apresentação pelo contribuinte 
dos respectivos justificativos da venda ou outra forma de 
disposição do produto mineral no caso do Imposto Sobre a 
Produção Mineira, ou da área sujeita a 1 cença, nos casos de 
Imposto sobre a Superfície, proceder-se à devida correcção da 
liquidação e cobrança adicional ou compensação conforme o caso. 

ARTIGO 1 7 

(Caducidade do direito a liquidação) 

Só pode ser liquidado Imposto sobre a Produção Mineira e 
imposto sobre a Superfície até ao fim do quinto ano seguinte ao 
d a ocorrência do facto gerador do imposto, devendo a 
correspondente liquidação ser notificada, dentro do mesmo prazo, 
ao contribuinte. 

ARTIGO 1 8 

(Juros compensatórios) 

1. Sempre que, por facto imputável ao sujeito passivo, for 
retardada a liquidação de parte ou da totalidade do imposto 
devido, acrescerão ao montante do imposto, juros compensatórios 
à taxa de juro interbancária (MAIBOR), acrescida de dois pontos 
percentuais, em vigor na data da liquidação. 

2. Os juros compensatórios contam-se dia-a-dia desde o termo 
do prazo para a apresentação da declaraçao até ao suprimento, 
correcção ou detecção da falta que motivou o retardamento da 
liquidação. 

3. Entende-se haver retardamento da liquidação sempre que 
a declaração de liquidação seja apresentada fora do prazo 
estabelecido sem que o imposto devido sé encontre totalmente 
pago no prazo legal. 

4. Quando o atraso na liquidação decorrer de erros de cálculos 
praticados no quadro de liquidação do imposto na declaração, os 
juros compensatórios devidos em consequência dos mesmos não 
poderão contar-se por período superior a cento e oitenta dias. 

ARTIGO 1 9 

(Juros Indemnizatórios) 

1. Os sujeitos passivos têm direito a receber juros por 
indemnização quando se determine, em reclamação graciosa, 
recurso hierárquico ou recurso contencioso, que houve erro 
grosseiro de facto ou de direito na qualificação ou quantificação 
de factos tributários, imputável aos serviços, e de que resulte 
pagamento da dívida tributária em montante superior ao 
legalmente devido. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior o p a g a m e n t o 

de juros indemnizatórios depende de pedido formulado pelo 
sujeito passivo, o qual deve ser feito até noventa dias após ser 
reconhecido, nos termos do número anterior, o erro de facto ou 
de direito imputável aos serviços. 

3. Os juros indemnizatórios são contados desde a data do 
pagamento do tributo até à data da emissao da nota de crédito. 

4. A taxa de juros indemnizatórios e igual à taxa de juros 
compensatórios. 

ARTIGO 2 0 

(Forma e local de pagamento) 
1. O pagamento do Imposto sobre a Produção Mineira 

e do imposto sobre a Superfície, quando efectuados no prazo 

de cobrança voluntária, pode ser feito nos bancos autorizados ou 
nas Direcções de Áreas Fiscais da sede ou domicílio do 
contribuinte por meio de guia de pagamento de modelo 
apropriado. 

2. Nos casos em que o título mineiro é detido em comum por 
várias pessoas, todos os que tenham interesse no título mineiro 
serão solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto 
sobre a Produção Mineira e do Imposto sobre a superfície relativo 
ao produto mineral extraído na área de mineração. 

ARTIGO 2 1 

(Modalidades de Pagamento) 

1. O pagamento do Imposto sobre Produção Mineira e do 
Imposto sobre a Superfície é efectuado em moeda nacional ou 
por cheque, débito em conta, transferência conta a conta, vale 
postal ou outros meios utilizados pelos serviços dos correios ou 
pelas instituições de crédito, que a lei expressamente autorize 
para o efeito. 

2. Se o pagamento for efectuado por meio de cheque, a 
extinção de imposto só se verifica com o recebimento efectivo 
da respectiva importância, não sendo, porém, devidos juros de 
mora pelo tempo que mediar entre a entrega ou expedição de 
cheque e aquele recebimento, salvo se não for possível fazer a 
cobrança integral da dívida por falta de provisão. 

3. Tratando-se de vale postal, a obrigação do imposto 
considera-se extinta com a sua entrega ou expedição. 

ARTIGO 2 2 

(Falta de pagamento de imposto autoliquidado) 

Havendo lugar a autoliquidação de imposto e não sendo 
efectuado o pagamento deste até ao termo do prazo legal de 
apresentação da declaração, começam a correr imediatamente 
juros de mora e a cobrança da dívida é promovida pela 
administração tributária, nos termos previstos no artigo seguinte. 

ARTIGO 2 3 

(Pagamento do imposto liquidado pelos serviços) 
1. Nos casos de liquidação efectuada pelos serviços a que se 

referem as alíneas a) e b) do artigo 8 e as alíneas a) e b) do 
artigo 13, ambos deste Regulamento, o contribuinte é notificado 
para pagar o imposto e juros que se mostrem devidos, no prazo 
de trinta dias a contar da notificação. 

2. A notificação a que se refere o número anterior, é feita por 
carta registada, considerando se efectuada no terceiro dia posterior 
ao do registo. 

3. Não sendo pago o imposto no prazo estabelecido no n.° 1, 
começam a correr imediatamente juros de mora sobre o valor da 
dívida 

4. Decorrido o prazo previsto no n.° 1 sem que se mostre 
efectuado o respectivo pagamento, há lugar a procedimento 
executivo. 

SECÇÃO II 

Obrigações acessórias e fiscalização 

ARTIGO 2 4 

(Obrigações contabilísticas) 
1. Os sujeitos passivos dos impostos específicos da actividade 

mineira estão obrigados a possuir contabilidade organizada, 
regis tos do reg ime s impl i f icado de escr i turação ou de 



determinação do rendimento colectável, conforme os casos, nos 
termos dos Códigos do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas e do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares, de forma a possibilita o conhecimento claro e 
inequívoco dos elementos necessários à verificação do imposto 
liquidado, bem como a permitir o seu controlo. 

2. O registo das operações e actos a que se refere o número 
anterior é efectuado de forma a evidenciar os elementos referidos 
no n.° 5 do artigo 9 e no n.° 5 do artigo 14. 

3. Os documentos de suporte aos registos referidos nos 
números anteriores e os documentos comprovat ivos do 
pagamento do imposto sobre a produção mineira e do imposto 
sobre a superfície devem ser conservados em boa ordem durante 
o prazo de 10 anos. 

ARTIGO 2 5 

(Fiscalização) 
1. O cumprimento das obrigações previstas neste Regulamento 

é fiscalizado pela administração tributária, devendo os sujèitos 
passivos dos impostos previstos neste Regulamento e outros 
obrigados tributários, dentro dos limites da razoabilidade, prestar 
a colaboração que lhes for solicitada pelos serviços competentes, 
tendo em vistá o exercício, por estes, dos respectivos poderes. 

2. O procedimento de fiscalização obedece as normas 
constantes do Regulamento de Fiscalização Tributária, aprovado 
pelo Decreto n.° 19/2005, de 22 de Junho. 

C A P Í T U L O V 

Disposições finais 
ARTIGO 2 6 

(Garantias dos contribuintes) 
Constituem garantias dos contribuintes as previstas na Lei 

n.° 2/2006, de 22 de Março. 
ARTIGO 2 7 

(Transgressões) 
As transgressões ao disposto no presente Regulamento 

constituem infracções tributárias puníveis nos termos da Lei 
n.° 15/2002, de 26 de Junho, da Lei n ° 2/2006, de 22 de Março, 
do Regime Geral das Infracções Tributárias, aprovado pelo 
Decreto n.° 46/2002, de 26 de Dezembro, e demais legislação 
aplicável. 

ARTIGO 2 8 

(Desenvolvimento local) 
No Orçamento do Estado é fixada uma percentagem das 

receitas geradas na extracção mineira para o desenvolvimento 
das comunidades das áreas onde se localizam os respectivos 
projectos mineiros, em função das receitas previstas e relativas a 
actividade mineira. 

Decreto n.° 6/2008 
de 9 de Abril 

Havendo necessidade de assegurar o prosseguimento das 
actividades do Gabinete de Apoio e Construção (GAR), com o 
objectivo de garantir a assistência às pessoas afectadas pelas 
explosões do Paiol de Malhazine, em Maputo, ao abrigo do 
disposto no n.° 1 do artigo 203 da Constituição, o Conselho de 
Ministros decreta: 

Único. É prorrogado até 31 de Dezembro de 2008 o mandato 
do Gabinete de Apoio e Reconstrução criado pelo Decreto 
n.° 15/2007, de 10 de Abril. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, àos 26 de Feverreiro 
de 2008. 

Publique-se. 

A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo. 

M I N I S T É R I O D O I N T E R I O R 

Diploma Ministerial n.° 27/2008 
de 9 de Abril 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cum-
primento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, de 16 de 
Agosto, conjugado com o artigo 16 da Lei n.° 16/87, de 21 de 
Dezembro, e no uso da faculdade que lhe é concedida pelo 
artigo 12 da Lei da Nacionalidade determina: 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por rea-
quisição, a Jorge Manuel Fernando, nascido a 1 de 
Dezembro de 1962, em Maputo. 

Ministério do Interior, em Maputo, 29 de Junho de 2007. 
- O Ministro do Interior, José Condugua António Pacheco. 

Diploma Ministerial n.° 28/2008 
de 9 de Abril 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado cum-
primento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, de 16 de 
Agosto, no uso da faculdade que lhe é concedida pelo 
artigo 12 da Lei da Nacionalidade, determina: 

É concedida a nac iona l idade moçambicana , por 
naturalização, a Margarida Maria Carvalho Jonet Ferreira 
dos Santos, nascida a 23 de Novembro de 1952 em 
Portugal. 

Ministério do Interior, em Maputo, 29 de Fevereiro de 2008. 
- O Ministro do Interior, José Condugua António Pacheco. 


