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CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n." 112012

de 24 de Fevereiro

Tornando-se ncccssario atribuir aos ()rgaos e instituicocs do
Estado cornpctcncias para procedcrcm a altcracocs. de dotacoes
orcarnentais em cada nivcl. no uso das compctcncias que lhe sao
conferidas pelos artigos (l e 7 da Lci n." 1/2012. de U Janeiro.

que aprova 0 Orcarnento do Estado para 0 ano de 2012 e pclo
artigo 28 e n." 2 e 3 do artigo 34 da Lei n.? 9/2002. de 12 de
Fevereiro que cria 0 Sistema de Administracao Financeira do
Estado - SIST AFE. 0 Conselho de Ministros decreta:

ARTIGO 1

(Cativo Obrigat6rio)

1. Na execucao do Orcamento do Estado para 2012 ficarn
cativos lY7c das dotacoes orcarnentais das Despesas de
Funcionamento para Salaries e Rernuneracoes e Transferencias
as Farrulias.

2. Ficam cativos 10C;'cdas dotacoes orcamentais das Despesas
de Funcionamento para Outras Despesas corn 0 Pessoal.
Despesas corn Bens e Services, Outras Despesas Correntes,
Despesas de Capital e da Componente Interna das Despesas de
Investimento.

3. A libertacao do cativo obrigatorio esta sujeita a autorizacao
do Ministro das Financas, corn base em solicitacao devidamente
fundarnentada.

4. As solicitacoes de libcrtacao do cativo obrigatorio devem ser
submetidas ao Ministro das Financas ate ao dia 30 de Setcmbro
de 2012.

'i. C\ao sao abrangidas pclo cativo obrigatorio:

u ) i\S dotacoes orcarnentais das dcspcsas financiacias
pur rcccitas proprius c por rcccitas consignadas:

h j /\s dotacocs orcamcntais das despcsas financiadas
por donativos e creditos externos:

) i' dlltat.;oes orcarncntais dos Fundus de Investirnento
c.le l uici at iva Auuirqu ica. de Cornpe nsac.to
,\uUirquica c de Dcsenvoivirncnto Distritul:

;\, dcrn.us rucncas nao menCl(11laO;IS nos numcros
.ncrtorc s.

(Redistrtbuicoes entre Grupos Agregados de Despesa)

C\<\() ,;l() pcrrnitidas rcdistribuicocs de dotacocs orcamcnt.n-,
entre gruplls agregadlls de dcspcsa, nas tabclas de dcspesa-,
de l un cr o n a mc n t o , c o nf'o r m e re su l t a das d is p o s ic oc-,
c'lJ1.1l1gada~ ell) ~lrtlgll ] da Lci n." 1/2012. de l3 de Janeiro, quc
Iq)J'(lV;I" ()r~'amento do Estudo para 2012. cl" n." -+ do anigl' 1'1
e d,l, n." 1 c .1 do artigo ] ..1.. ambos da Le: n." 912002. de i2 de
l-cvcrciro, que ula () Sisterna de Admimstrat.;:1o linanceir.: d..
LS1:!dtl SISTAFF.
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AR"(lGO 3

(Competimcias Exclusivas do Ministrodas Flnancas)

1. E delegada no Ministro das Financas a competencia
para proceder a autorizacao. por despacho, de transferencias
de dotacoes orcamentais quando se verifiquern as seguintes
situacoes:

a) Os ~)rgaos ou instituicoes do Estado tenharn sido extintos,
integrados ou separados para outros ou novos que
venharn a exercer as mesmas funcoes:

b) Nao se verifiquc a utilizacao, total ou parcial, da dotacao
orcarnental prcvista por urn orgao ou instituicao do
Estado, podendo a referida dotacao ser transferida para
as instituicoes que del a carecarn; e

c) Entre orgiios ou instituicoes de quaisquer niveis.

2. E ainda delcgada no Ministro das Financas, nos casos
devidarnente fundamentados e a qualquer nivel (central,
provincial e distrital), a cornpetencia para:

a) Anular as dotacoes orcarnentais de actividades e de
projectos inscritos no Orcarnento do Estado, bem
coma autorizar a inscricao de novas actividades e
projectos;

b) Proceder a cobertura do defice, ao pagarnento da
divida publica e ao financiarnento dos projectos de
investimento prioritarios, em caso de mobilizacao
de recursos extraordiruirios, nos term os previstos no
n." 1 do artigo 6 da Lei n." 112012, de 13 de Janeiro,
que aprova 0 Orcamento do Estado para 2012;

c) Autorizar redistribuicoes de dotacoes orcamentais entre
actividades distintas nas despesas de funcionamento e
entre projectos distintos nas despesas de investimento,
quando associados a distintos Prograrnas do Governo,
dentro dos Iimites estabelecidos pela Assernbleia da
Republica, nos termos previstos no n~o3 do artigo 34
da Lei n." 9/2002} de 12 de Fevereiro; e

d) Proceder ao reforco da previsao da receita e da dotacao
da despesa dos orgaos e instituicoes do Estado
quepossuam receitas proprius e/ou consignadas,
devidamente inscritas no Orcarnento do Estado, em
caso de ocorrencia de excesso de arrecadacao ou de
transicao de saldos de exercicios findos.

3. A receita referida na alinea d) do mimero anterior, deve ser
aplicada apenas em actividades ou projectos visando a melhoria
do desempenho do orgao ou instituicao, nao podendo ser utilizada
para 0 aumento de en cargos salariais.

ARTIG04

(cornpetenctas dos Titulares dos demais 6rgaos do Estado)

E delegada nos Ministros dos sectores, nos dirigentes dos
orgaos ou instituicoes do Estado que nao estejam sob tutela
de qualquer Ministro, nos Governadores Provinciais e nos
Administradores Distritais. a competencia para:

a) Autorizarem a redistribuicao de dotacoes orcarnentais
dos respectivos orgaos e instituicoes, dentro de cada
urn dos grupos agregados de despesa, de uma mesma
actividade das des pes as de funcionarnento, desde que a
actividade esteja associada a um Program a do Governo
sob sua gestae;

b) Autorizarem, nos casos devidamente fundamentados
(incluindo no concernente a rnudanca dos resultados
planeados), a transferencia de dotacoes orcarnentais
entre actividades ou entre projectos inscritos no
Orcarnento do Estado associados a um mesmo

Programa de Governo. d:~~de que as Actividades
ou projectos estejam associadas a urn Programa de
Governo sob sua gestao e caso 0 Program a de Governo
envolva orgaos e instituicoes de mais de urn sector.
haja concordancia de todos os sectores envolvidos;

c) Procederem a redistribuicao de dotacoes entre as rubricas
do mesmo projecto da componente intcrna das dcspesas
de investimento do respecti vo nivel.iexceptuando-se
para a rubrica "Maquinaria e Equipamentos - Meios
de Transportes", podendo esta excepcao ser afastada
apcnas por Despacho do Ministro das Financas.
rnediante pedido devidamente fundarnentado.

ARTIGO 5

(Restril;:ao do Ambito das Cornpetenclas)

1. No grupo agregado de Despesa corn 0 Pcssoal nuo e
permitida a redistribuicao de dotacoes das rubricas de Salarios
e Rernuneracoes para Outras Despesas com 0 Pcssoal, scndo
adrnissiveis apenas redistribuicoes no sentido inverso.

2. Carece de autorizacao, por Despacho do Ministro das
Financas, mediante solicitacao devidarnente fundamentada.
a transferencia de dotacoes orcarnentais entre actividades ou
projectos inscritos no Orcarnento do Estado, em diferentes
Programas do Governo, a qualquer nivel (central, provincial e
distrital).

3. Nao podem ser efectuadas despesas em montantes superiores
as dotadas nas rubricas de:

a) Rernuneracoes extraordinarias:
b) Ajudas de custo dentrc do Pais;
c) Ajudas de custo fora do Pals;
d) Subsidios de representacao;
e) Subsfdio de combustive I e manutencao de viaturas:

f) Subsidio de telefone celular:
g) Combustfveis e lubrificantes; e
h) Comunicacoes.

4. A alteracao dos limites nas rubric as mencionadas no
mimero anterior e da competencia do Ministro das Financas,
rnediante.solicitacao devidamente fundamentadae sancionada
pelo dirigente do orgao requerente.

5. 0 procedimento previsto no ruirnero anterior, aplica-
-se igualmente as rubricas dotadas com valor zero, por nao
serem objecto de planificacao detalhada, conforme abaixo se
descrimina:

a) Retroactivos salariais dos exercicios anteriores;
b) Rernuneracoes extraordinarias de exercicios anteriores;
c) Bonus de rendibilidade.

ARTIGO 6

(Limites de Redistribui~6es)

Para urn mesmo orgao ou instituicao podem ocorrer apenas
scis redistribuicoes orcarnentais, sendo tres para as despesas de
funcionamento e tres para a componente interna das despesas
de investimento, devendo ser efectuadas ate 31 de Outubro do
exercicio econornico em curso.

AKTIGO 7

(Oornunicacao de Altera~6es Oreamentais)

Para efeitos de registo no e-SIST AFE, as alteracoes autorizadas
por delegacao de cornpetencias devem ser cornunicadas ao
Ministerio das Financas no caso de orgaos ou instituicoes de
nivel central e as Direccoes Provinciais do Piano e Financas, no
caso de instituicoes de nivel provincial ou distrital, logo apos a
aprovacao, acompanhadas do respectivo Despacho ..
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ARTIGO8

126 - (3)

(tnstrucces para Execu~ao Or~amental)

E da competencia do Ministro das Financas a aprovacao
das instrucoes necessarias a correcta utilizacao das dotacoes
orcamentais dos orgaos ou instituicoes do Estado.

ARTlGO9

(Produ~ao de Efeitos)

o presente Decreto produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de
2012.

ARTIGO10

(Entrada em Vigor)

o presente Decreto entra em vigor na data da sua
publicacao.

Aprovado pelo Conse\ho de Ministros, aos 2 de Fevereiro
de2012.

Publique-se.
o Primeiro-Ministro, Aires Bonifacio Baptista Aly.

Decreto n." 212012

de 24 de Fevereiro

Havendo necessidade de se proceder a revisao do Regulamento
do Codigo do Imposto sobre Consumos Especfficos, aprovado
pelo Decreto n." 69/2009, de 11 de Dezembro, de forma a ajusta-lo
as alteracoes introduzidas pela Lei n." 5/2012, de 23 de Janeiro,
no uso das competencias atribufdas pelo artigo 3, 0 Conselho de
Ministros determina:

Artigo 1. Sao introduzidos os artigos 2-A e 2-B e alterado 0

artigo 7 do Regulamento do C6digo do Imposto sobre Consumos
Especfficos, aprovado pe\o Decreto n." 69/2009, de 11 de
Dezembro, passando a ter a seguinte redaccao:

"ARTlGO2-A

tseneao das rnaterlas-prlmas

Sao consideradas materias-primas para os efeitos da isencao
prevista no artigo 4-A da Lei n." 5/2012, de 23 de Janeiro, as
mercadorias constantes da tabela anexa ao C6digo do Imposto
sobre Consumos Especfficos, que forem incorporadas no produto
final corn ou sem alteracao da sua natureza, e bem assim as
cons urnidas directamente durante 0 processo produtivo."

"ARTlGO2-B

Reconhecimento da isen~ao das matertas-prlmas importadas

1. Para 0 gozo da isencao do ICE relativa as materias-primas
importadas, para alern dos elementos exigidos nos termos de
outros instrumentos legais, incluindo 0 NUIT, 0 titular da mesma
deve apresentar aos Services das Alfandegas, previarnentea
chegada das mercadorias ao Pais, a lista que contem os bens a
importar corn isencao de pagamento do ICE.

2. A isencao prevista no artigo anterior, relativa as materias-
primas de producao local, carece de previo parecer dos services
competentes do sector de tutela da industria, aposto em requisicao
de modelo apropriado, ap6s 0 que sera a referida requisicao
presente para "Visto" na Estancia Aduaneira da area de jurisdicao
do requisitante. .

3.. A requisicao a que se refere 0 mimero anterior deve ser
emitida em quadruplicado, destinando-se 0 original a empresa
fornecedora, 0 duplicado ao requisitante, 0 triplicado a Estancia
Aduaneira que esteja cometida a cobranca do imposto, ficando
o quadruplicado arquivado no Departamento competente do
sector de tutela.

4. Estando as mercadorias requisitadas sujeitas a Imposto
sobre Consumos Especfficos, a respectiva isencao apenas pode
ser concedida nos casos em que 0 produto final nao esteja Iivre
deste Imposto ou quando nao tenha sido expressamente isento.

5. No casu de as mercadorias isentas de Imposto sobre
Consumos Especfficos nos termos do respectivo C6digo deixarem
de ter a aplicacao ai prevista, fica 0 requisitante obrigado a
participar 0 facto a respectiva Estancia Aduaneira a fim de se
proceder a liquidacao do imposto que se mostrar devido."

"ARTIGO7

Fiscaliza~ao

1. 0 cumprimento das obrigacoes tributarias dos sujeitos
passivos e fiscalizado pelos services competentes das Alfandegas,
nos termos da Lei que estabelece os princfpios e normas gerais
do ordenamento jurfdico tributario mocambicano.

2 .
a) .
b) .
c) 0 transporte e a circulacao das materias-primas e os

produtos, acabados e intermedios, importados ou de
producao local destinados a laboracao de indiistrias
nacionais ou para incorporacao em produtos por elas
produzidas;

d) Demais produtos ou situacoes nao previstas nas alfneas
anteriores.

3 .
4. Para efeitos do presente diploma considera-se introducao

no consumo de produtos sujeitos a imposto:
a) A saida, mesmo irregular, desses produtos do regime de

suspensao do imposto;
b) A detencao fora do regime de suspensao do imposto

desses produtos sem que tenha sido cobrado 0 imposto
devido;

c) A producao desses produtos fora do regime de suspensao
do imposto sem que tenha sido cobrado 0 imposto
devido;

d) A importacao desses produtos, a menos que sejam
submetidos, imediatamente ap6s a importacao, ao
regime de suspensao do irnposto;

e) A entrada, mesmo irregular, desses produtos no territ6rio
nacional fora do regime de suspensao do imposto;

1) A cessacao ou violacao dos pressupostos de urn beneffcio
fiscal. .

5. Para possibilitar a fiscalizacao 0 produtor deve criar
condicoes necessarias para a presenca dos services competentes
da administracao tributaria dentro da unidade de producao."

Art. 2. Compete ao Ministro que superintende a area de
Financas criar ou alterar os procedimentos, modelos e impressa
que se mostrem necessaries ao cump.rimento das obrigacoes
decorrentes do presente Decreto.

Art. 3. 0 presente Decreto entra em vigor na data da sua
publicacao.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 2 de Fevereiro
de 2012.

Publique-se.
o Primeiro-Ministro, Aires Bonifdcio Baptista Ali.


