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 INTRODUÇÃO

No cumprimento dos objectivos estratégicos de alargamento da base tributária e de melhoria das 
condições de trabalho dos funcionários e de comudidade dos contribuintes no cumprimento das suas 
obrigações �scais, a Autoridade Tributária de Moçambique tem levado a cabo diversas acções atinentes 
tanto a implantação �sica das unidades orgânicas, bem como a expansão da rede de infra-estruturas 
visando aproximar a administração �scal aos contribuintes. Neste contexto, vários processos têm sido 
desencadeados visando a construção, compra, arrendamento e reabilitação de imóveis com recurso a 
fundos públicos. Neste âmbito, por decisao do Conselho Superior Tributário foi aprovado o projecto de 
requali�cação e reabilitação da antiga STEIA para o Gabinete de Comunicação e Imagem, Delegação de 
Sofala.

Para o efeito, foi lançado um Concurso Público segundo rege o Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto 15/2010, de 24 de Maio. As obras foram adjudicadas à empresa Licungo Construções, lda, no valor 
global de 5.902.934,90Mt.  

 INSTALAÇÕES DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM– DELEGAÇÃO REGIONAL CENTRO 

Localizam-se ao longo da rua General Vieira da Rocha, nº 518, Bairro dos Pioneiros na Cidade da Beira, 
Provincia de Sofala e sao compostas por um único piso, com uma área total de 390m2, com uma 
capacidade instalada para 30 funcionários.

 MEMÓRIA DESCRITIVA DA OBRA

As obras de reabilitação e remodelação das instalações consistiram em:

•Construção Civil 
 revisão do sistem de saneamento, revestimento do pavimento, caixilharia, cobertura, 
gradeamento, vedação e pinturas, 

•Electricidade 
 Revisão Geral  da instalação eléctrica, climatização e nova rede de dados e voz.

 COMPOSIÇÃO DAS INSTALAÇÕES

•  Gabinete do Coordenador;
• Repartição de Educação Fiscal; 
• Repartição de Informação;
• Sala de Maquetização; 
• Sala de redação;
•  Sector de Cultura e Desporto; 
•  2 WC (masculina e feminina) e
•  Copa.

Antes Depois
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