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CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 48/2008 
O estágio avançado do processo de alienação dos imóveis do 

Estado e a consequente redução da carga de trabalho por parte 
da Administração do Parque Imobiliário do Estado - APIE, 
determina a contínua necessidade de redimensionamento da 
instituição, sobretudo no que respeita às suas competências em 
matéria de cobrança de receita proveniente de rendas, dado 
presentemente configurar-se uma função residual. 

Assim, com vista a facilitar o processo de transferência para 
os cofres do Estado da referida receita e, cabendo à Autoridade 
Tr ibu tá r ia a ta refa de ges tão de ac t iv idades re la t ivas à 
determinação, cobrança e controlo das receitas públicas, nos 
termos do preceituado no n.° 2 do artigo 4 da Lei n.° 1/2006, de 22 
de Março, ao abrigo do disposto na alínea j) do n.° 1 do artigo 
204 da Constituição da República, o Conselho de Ministros 
decreta: 

Artigo 1. São transferidas para a Autoridade Tributária de 
Moçambique as funções de cobrança e arrecadação de receitas 
provenientes do arrendamento dos imóveis, prevista na alínea c) 
do artigo 4 do Decreto n.° 24/90, de 28 de Novembro. 

Art. 2 . Subsequentemente, é transferida parte do património do 
Estado adstrito às funções de cobrança da APIE, referidas no 
artigo anterior, para a gestão da Autoridade Tributária de 
Moçambique. 

Art. 3. A transferência referida no artigo anterior é constituída 
exclusivamente pelos locais onde vem sendo realizada a cobrança, 
não abrangendo os escritórios de serviços administrativos, 
mesmo que por razões de configuração sejam a estes contíguos. 

Art. 4. O património referido nos termos do artigo 2 será objecto 
de arrolamento geral, a elaborar pela APIE, dentro de 60 dias 
após a aprovação do presente Decreto, para efeitos de termo de 
entrega à gestão da Autoridade Tributária de Moçambique. 

Art. 5. Sobre o património ainda em arrendamento, a APIE 
constituirá um cadastro completo e actualizado a ser submetido 
à Autoridade Tributária de Moçambique, mediante um termo de 
entrega. 

Art. 6. A materialização efectiva da transferência da função de 
cobrança, ocorrerá 30 dias após os Termos de Entrega do 
patr imónio adstrito às cobranças e do cadastro do parque 
imobiliário. 

Art. 7. Compete aos Ministros que superintendem as áreas das 
Finanças e das Obras Públicas e Habitação emitir os actos 
normativos complementares necessários à operacionalização do 
disposto neste Decreto. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 14 de Outubro 
de 2008. 

Publique-se. 

A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo. 

Decreto n.° 49/2008 
A Lei n.° 5/80, de 25 de Setembro, que introduziu Patentes 

Militares nas FAM/FPLM, teve em vista responder à dinâmica 
que o processo da sua organização impunha. Entretanto, a 
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situação polítíco-militar que o país atravessava ditou que, na sua 
aplicação, os critérios nela plasmados conhecessem alguns 
constrangimentos. 

Nestes termos, ao abrigo do artigo 6 da Lei n.° 18/97, de 1 
de Outubro, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1 - 1 . Compete ao Ministro da Defesa Nacional emitir e 
actualizar as Ordens de Serviço, até ao posto de Major, dos 
militares das extintas FAM/FPLM, para efeitos de fixação de 
pensão. 

2. Compete ainda ao Ministro da Defesa Nacional, ouvido o 
Ministro para os Assuntos dos Antigos Combatentes, propor ao 
Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, a emissão 
e actualização de Ordens de Serviço para os restantes postos de 
Oficiais Superiores e Oficiais Generais. 

Art. 2. A emissão das Ordens de Serviço referidas no artigo 
anterior do presente Decreto, é feita mediante três declarações 
testemunhais de militares que tenham desempenhado postos de 
hierarquia igual ou superior à do beneficiário. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 21 de Outubro 
de 2008. 

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

Decreto n.o 50/2008 
O Decreto n.° 20/94, de 21 de Junho, fixa a idade de 16 anos, 

como termo inicial para a contagem de tempo para efeitos de 
aquisição do direito à pensão de reforma, em conjugação com o 
artigo 13 do Regulamento de Previdência Social e Reforma das 
FAM/FPLM, aprovado pelo Decreto n.o 3/86, de 25 de Julho. 

Nestes termos e ao abrigo do disposto no artigo 6 da Lei n° 18/ 
/91, de 1 de Outubro, o Conselho de Ministros decreta: 

Único. É alterado o artigo 1 do Decreto n.° 20/94, de 21 
de Junho, passando a ter a seguinte redacção: 

Artigo 1 - 1 . Os Veteranos da Luta de Libertação Nacional 
adquirem o direito à pensão de reforma nos termos do artigo 13 
do Regulamento de Previdência Social e Reforma das FAM/FPLM, 

aprovado pelo Decreto n.° 3/86, de 25 de Julho, desde que tenham 
ingressado nas Forças Populares de Libertação de Moçambique 
(FPLM) com a idade mínima de 14 anos até 7 de Setembro 
de 1974. 

2. Os militares do quadro permanente das extintas FAM/FPLM 
adquirem o direito à pensão de reforma nos termos referidos no 
número 1 do presente artigo desde que tenham ingressado com 
a idade mínima de 14 anos, e nelas permanecido por um período 
mínimo de 10 anos. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 21 de Outubro 
de 2008. 

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

Decreto n.o 51/2008 
Havendo necessidade de introduzir uma alteração pontual no 

Estatuto dos Militares das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique, aprovado pelo Decreto n.° 46/2006, de 30 
de Novembro, o Conselho de Ministros, ao abrigo do disposto 
na alínea f ) do n.° 1 do artigo 204 da Constituição da República, 
decreta: 

Único. O artigo 219 do Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique passa a ter a seguinte 
redacção: 

ARTIGO 2 1 9 

Situação especial de passagem à reserva 

1. Os Generais de Exército ou Almirantes, Tenentes-Generais 
ou Vice-Almirantes e Majores-Generais ou Contra-
Almirantes que sejam exonerados dos cargos que exercem, 
passam à Reserva 120 dias após a data da cessação das 
respectivas funções, se antes do termo deste prazo não for 
nomeado para: 

a ) 
b ) 

2. Compete ao Ministro da Defesa Nacional confirmar por 
Despacho a passagem à reserva dos oficiais referidos no 
número anterior." 

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 21 de Outubro 
de 2008. 

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




