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ASSEMBLEIA DA REPOBLICA

' Lei n.o 11l2OO7

de 27 de Junho

Havendo necessidade de actualizar a legislagio tributilria,
especialmente a relativa a actividade mineira, ao abrigo das
disposig6es conjugadas do artigo 100, n." 2 do artigo 127
e alinea o), do n." 2 do artigo 179 todos da Constituigao,
a Assembleia da Repfblica determina:

CAPiTULO I

Disposig6es gerais

ARTIGO I

outros impostos previstos no sistema tribut6rio, incluindo o
autiirquico, est6o sujeitas aos impostos espec(ficos, que a seguir
se indicam:

a) o imposto sobre a produgdo mineira;

b) o imposto sobre a superffcie.

CAPITULO II
' lmposto sobre a produgao mineira

ARTIGO 2
(lncld6ncia obiectiva)

O imposto sobre a produgEo mineira incide sobre o valor
da quantidade do produto mineiro extraido da terra, em resul-
tado da actividade mineira exercida no territ6rio nacional ao
abrigo ou nlo de titulo mineiro, independentemente da venda,
exportaglo ou outra forma de disposigdo do produto mineiro.

ARTIGO 3
(lncidOncia subiectiva)

Slo sujeitos passivos do imposto sobre a produgdo mineira,
as pessoas singulares ou colectivas, detentoras ou n6o de tftulo
mineiro, que realizem operag6es de extracgdo mineira.

ARTIGO 4
(Facto gerador)

l. Aobrigaglo tribut6ria considera-se constituida no momento
em que o produto mineiro 6 extraido da terra.

2. No caso de i4gua mineral a obrigaEio tributiiria consi-
dera-se constituida no momento da Sua captaEdo.

Anrrco 5
(lsen96es)

l. Estlo isentos do imposto sobre a produEdo mineira:

a) os produtos mineiros extrafdos para a construgdo, em
6reas ndo sujeitas a t(tulo mineiro ou autorizagdo
mineira, desde que a extracgdo seja realizada por:

i) pessoas singulares na terra onde 6 usual realizar-se
essa extracgIo, quando os materiais extraidos s6o
para ser usados nessa terra, na construE6o de
habitagdo e outras instalagdes pr6prias;

ii) pessoas singulares utentes de terra, quando esses
materiais sdo para a produgdo artesanal de
cerdmica, incluindo a construgio de habitaE6es,
armazens e instalaE6es na sua pr6pria terra;

iii) pessoas singulares ou colectivas, que destinem esses
materiais a projectos de construglo, reabilitagdo
ou manutengdo de estradas, l inhas f6rreas,
barragens e outros trabalhos de engenharia ou
infra-estruturas de interesse pfblico, em terra
sujeita a titulo de uso e aproveitamento da terra,
quando os mesmos projectos sejam realizados
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b) os produtos mineiros extraidos para investigagIo geo-
l6gica, realizada pelo Estado atrdves de entidades
estatais especializadas, por instituiEdes educacio-
nais ou de investigagdo cientifica, nos termos do
artigo 39 da Lei n." l4l2OO2, de26 de Junho;

c) os produtos mineiros comercializados ao abrigo de
licenga de comercial izagdo.

2. As isengOes referidas nos nfmeros anteriores ndo exone-
ram o respectivo titular ou detentor de autorizaElo da obrigaElo
de apresentar informag6es e relat6rios peri6dicos sobre o produto
mineiro, as vendas e outras formas de disposiEdo, i administraElo
tributi ir ia.

Anrrco 6
(Perda da isengSo)

Quando os produtos mineiros referidos nas alineas a) e b)
do n." I do artigo anterior sg destinem posteriormente i comer-
cializaEio, f icam sujeitos ao pagamento do imposto sobre a
produglo mineira.

ARTIGO 7

(Base tribut6vel)

l. A base tributdvel do imposto sobre a produglo mineira
6 o valor da quantidade do produto mineiro extraido da terra.

2. O valclr da quantidade do produto mineiro extraido deter-
mina-se tomando como base o valor da venda realizada pelo
contribuinte, quando o produto mineiro extraido tenha sido
vendido no m6s a que corresponda o imposto a liquidar.

3. Em relaq6o ao produto mineiro extraido nesse m€s mas
nlo vendido, 6 avaliado em funEdo do preEo da riltima venda
realizada pelo contribuinte.

4. Caso ndo existam vendas deve tomar-se como base para
determinar o valor da quantidade do produto mineiro extraido,
o preEo do mercado.

ARTIGO 8
(CorrecA6o da base tribut6vel)

A administraqdo tributi ir ia do domicil io do sujeito passivo
pode proceder a correcE6es, alterando o valor tribut6vel
declarado se:

a) houver anomalias e incorrecq6es nos documentos de
venda ou falta dos mesmos de forma a ndo permitir
a comprovaElo e quantif icaEdo directa e exacta dos
elementos indispensdveis i determinaE6o do valor
do produto mineirol

b) a venda ou outra forma de disposiEdo tiver sido rea-
lizada por montante inferior ao valor normal de
mercado ou tiver sido realizada sem ter em conta
os critdrios comerciais.

Anrrco 9
(Taxas)

As taxas do imposto sobre a produglo mineira sdo as
seguintes:

a) lOVo para os diamantes;

b) l07o para metais preciosos (ouro, pratA e platina) e pedras
preciosas;

c) 6Vo para pedras semipreciosas;

d) 5Vo Para minerais b6sicos;

e) 37o para o carvdo e os restantes produtos mineiros.

Anrrco l0

da aplicaEdo das taxas previstas no artigo anterior ao valor da
produglo mineira calculada nos termos do artigo 7 da presente
Lei .

2. O imposto sobre a produgdo mineira 6liquidado pelo sujeito
passivo, relativamente a cada m€s do ano civil, em que se veri-
fica a obrigagdo tribut6ria, procedendo ao pagamentojunto dos
servigos da administragdo tributdria, nos termos a regulamentar.

ARTIGO I I

(Regime transit6rio)
I

As ent idades que desenvolvam operaq6es minei ras que
tenham assinado contratos, ainda vigentes, durante a vig€ncia
da legis laE6o ora revogada,  cont inuardo a cumpr i r  as suas
obrigaE6es fiscais nos termos desses contratos, salvo se as
mesmas solicitarem, expressamente, a aplicaqlo das disposi-

EOes da presente Lei, no prazo miiximo de 90 dias, a contar da
data da sua entrada em vicor.

CAPITULO III

lmposto sobre a superficie

Anrrco l2
(lncidOncia objectiva)

O imposto sobre a superffcie 6 devido anualmente e incide
sobre a Srea sujeita a l icenqa de reconhecimento, l icenga de
prospecEio e pesquisa, concessdo mineira ou certificado mineiro,
medida em quil6metros quadrados ou em hectares e, no caso da
iigua mineral, incide sobre cada titulo mineiro.

Anrrco l3
(tncid€ncia subjectiva)

S[o sujeitos passivos do imposto sobre a superficie, as
pessoas singulares ou colectivas, t itulares de l icenEa de reconhe-
cimento, l icenEa de prospecq'do e pesquisa, concessiro mineira
ou certif icado mineiro.

ARrlGo l4
(Facto gerador)

A obrigaEdo tributi ir ia considera-se constituida a partir dlr
atribuiEdo da i irea sujeita a l icenEa de reconhecimento, l icenga
de prospecqio e pesquisa, concessdo mineira ou certif icado
minei ro.

ARTICO I5

(Base t r ibut6vel)

l .  A base tributdvel do imposto sobre a superffcie 6 o nfmero
de quil6metros quadrados ou de hectares da iirea sujeita a licenEa
de reconhecimento, l icenEa de prospecEio e pesquisa, concessio
rnineira ou certi l icado mineiro.

2. No caso da 6gua mineral a base tribut:ivel do imposto sobre
a superficie determina-se em funEio de cada titulo mineiro.

Anlco 16
(Taxas do imposto sobre a superficie)

As taxas do imposto sobre a superficie slo as seguintes:

l. Licen(as de reconhecimento:

a) para diamantes .. ,..... ...... l0,00MT/Km2

b) para demais minerais 25,00MT/Km2

2. LicenEa de prospecqdo e pesquisa para todos os minerais:

a) no l " e 2." ano 250,00MT/Km'z

b)  no 3."  ano . . . . . . . . . . . . . . . . .  625,00MT/Km'z

c) no 4.o e 5." ano I 300.00/Km2

4)

4
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/) no 8." ano ................. 2 500,00MT/Km2

g) no 9." e 10." ano 3 000,00MT/Km2

3. Concessio mineira:

a) para 6gua mineral 70 000,00MT cada titulo

b) para os demais recursos minerais:
- Do 1." ao 5." ano ... 2 500,00MT/Km2
-Do 6." ano em diante ...............,..... 5 000,00MT/Km2

4. Certificado mineiro:

a) 2O - 100 hectares ................................. l0 000,00MT

b) l0l - 200 hectares ................................. 30 000,00MT

c) 2Ol - 300 hectares 30 000,00MT

d) 3Ol - 400 hectares ................................. 40 000,00MT

e) 4Ol - 500 hectares 50 000,00MT

Anrrco l7
(Liquidagio)

O montante do imposto sobre a superficie resulta da aplicaEio
das taxas previstas no artigo anterior, procedendo ao paga-
mento junto dos servigos da administraEdo tributdria, nos termos
a regulamentar.

Anrrco l8
(Taxa de uso e aproveitamento da terra)

O pagamento do imposto sobre a superficie nos termos do
artigo anterior exclui o pagamento da taxa anual de uso e apro-
veitamento da terra relativamente ir i{rea de titulo mineiro na
medida em que os l imites da i irea do respectivo tftulo mineiro
coincidam com 6rea do titulo de uso e aproveitamento da terra.

CAPITULO IV

Disposig6es finais

Anrrco l9
(Desenvolvimento local)

l. Uma percentagem das receitas geradas na extracgao
mineira 6 canalizada para o desenvolvimento das comunidades
das dreas onde se localizam os respectivos projectos mineiros.

2. A percentagem a que se refere o nimero anterior 6 fixada
\ no OrQamento do Estado, em funEdo das receitas previstas e-

r-z relativas a actividade mineira.

Anrrco 20
(Revogagio)

Slo revogados os artigos 2'7 a 3l do Capitulo III da
Lei n." l4l2OO2, de 26 de Junho - Lei de Minas.

Anuco 2l
Regulamentagao

Compete ao Conselho de Ministros aprovar o regulamento
da presente Lei no prazo de 90 dias, a contar da sua entrada em
vigor.

Anrrco 22
(Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor na dat'a da sua publicagdo.

Aprovada pela Assembleia de Repfblica, aos l0 de Maio
de 2OO1 . - O Presidente da Assembleia de Repf blica, Eduardo
Joaquim Mul4mbwi.

Promulgada em l3 de Junho de 2007.

Lei n.o 1U2OO7

de 27 de Junho

Havendo necessidade de actualizar a legislagdo tributdria,
especialmente d relativa a actividade petrolifera, ao abrigo
das disposig6es conjugadas do artigo 100, n." 2 do artigo 127
e al(nea o) do n." 2 do artigo 179 todos da Constituigio,
a Assembleia da Repfblica determina:

ARTIGO I

(lmposto especiflco da actlvldade petrolifera)

As pessoas que exercem actividade petrolifera, para al6m
de outros impostos previstos no sistema tributdrio, incluindo
o aut6rquico, est6o'sujeitas ao imposto sobre a produgEo do
petr6leo.

ARrrco 2
(lncid€ncia obiectiva)

l. O Imposto sobre a produgdo do petr6leo incide sobre o
petr6leo produzido no territ6rio moEambicano, a partir da 6rea
de desenvolvimento e produgEo.

2.Para efeitos da presente Lei considera-se petr6leo, o petr6-
leo bruto, g6s natural ou outros hidrocarbonetos produzidos
ou susceptiveis,de serem produzidos a partir do petr6leo bruto,
g6s natural, argilas ou areias betuminosas.

3. Considera-se petr6leo produzido para efeitos do presente
imposto a quantidade de petr6leo obtido a partir da primeira
estagao de mediEdo estabelecida pelo Governo, extra(do de um
jazigo, incluindo as quantidades de petr6leo perdidas em
resultado de defici€ncia de operagdo petrolifera ou neglig6ncia.

ARrrco 3
(lncidEncia subjectiva)

S5o sujeitos passivos do imposto sobre a produgdo do petr6-
leo, as pessoas singulares ou colectivas titulares do direito do
exercicio de operaE6es petroliferas, produtoras de petr6leo.

ARTIGO 4

(Facto gerador)

A obrigag6o tributiiria considera-se constituida no momento
em que o petr6leo produzido 6 extraido de um jaiigo de
petr6leo.

Anrrco 5

(Base tribut6vel)

l. A base tributdvel do imposto sobre a produgdo do petr6leo
6 o valor do petr6leo produzido.

2. O valor do petr6leo produzido determina-se tomando
como base os pregos m6dios ponderados a que tenha sido ven-
dido pelo produtor e suas contratadas no m6s a que corresponde
o imposto a liquidar.

3. Os pregos a que se refere o nfmero anterior tem como
refer€ncia os preQos internacionais dos principais centros inter-
nacionais de exportagio de petr6leo.

ARTIco 6

(Correcaio da base tributdvel)

l. A administragdo tributdria do domicilio do sujeito passivo
pode proceder a correcg6es, alterando o valor tributdvel decla-
rado, quando verifique que os pregos utilizados pelo contribuinte
n6o est6o de acordo com o estabelecido no artigo 5 ou que os
mesmos se afastam dos pregos normais de mercado entre com-
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2. Para determinar os preEos normais de mercado a que se
refere o n." l, a administragdo tribut6ria deve considerar:

a) as informagOes sobre todas as vendas de petr6leo, rea-
lizadas entre comprador e vendedor independentes
no periodo em causa;

b) as informag6es sobre pregos de venda, quantidade,
qualidade, densidade do petr6leo e grau compar6veis
nos principais centros internacionais de exportagio
de petr6leo durante o perfodo em causa;

c) quaisquer outros dados ou informag6es relevantes
para a determinagSo do prego normal de mercado
entre comprador e vendedores independentes.

3. Do valor tributdvel apurado nos termos do n." I deste artigo
6 notificado o sujeito passivo, podendo recorrer do mesmo
nos termos do contencioso das contribuig6es e impostos, para
o Tribunal Fiscal competente.

4. Os procedimentos referidos nos nfmeros anteriores ndo
prejudicam a aplicaglo das sang6es correspondentes.

ARTIGo 7
(Taxas)

As taxas do imposto sobre a produgdo do petr6leo slo as
segulntes:

a) lo%o para o petr6leo bruto;

b) 6Vo para o gds natural.

ARTIGo 8
(Llqulda96o)

A liquidag5o do imposto sobre a produgdo do petr6leo 6
efectuada pelos sujeitos passivos a que se refere o artigo 3,
procedendo ao pagamento junto dos servigos da administragdo
tribut6ria, nos termos a regulamentar.

ARrrco g

(Cobranga do lmposto em esp6cle)

l. O imposto sobre a produgdo do petr6leo pode ser pago
em esp6cie por opgdo do Estado, em parte ou na totalidade,
mediante notificagdo feita pela administragdo tribut6ria, ouvidos
os servigos competentes do Minist6rio que superintende a 6rea
de petr6leos.

2. As quantidades de petr6leo mencionadas na notificagdo
a que se refere o nfmero anterior devem ser entregues ir enti-
dade designada pelo Minist6rio que superintende a drea de
finangas no ponto de entrega, para o cumprimento do disposto
no nfmero anterior.

3. Para efeitos do n." 2 do presente artigo, ponto de entrega
significa, no caso de gds natural, a flange deintrada em gasoduto
de transporte e, no caso do petr6leo bruto, a flange de entrada
em oleoduto de transporte ou da tubagem de carregamento em
navio-tanque

4. Sem prejuizo do referido nos ntimeros anteriores, o Con-
selho de Ministros pode designar outro ponto de entrega das
quantidades de petr6leo a que se refere o n.o 2 do presente
artigo.

Anrrco l0
(Regime transit6rio)

As entidades que desenvolvam operag6es petroliferas que
tenham assinado contratos de pesquisa e produgdo, ainda
vigentes, com base na legislagio ora revogada, continuam a
cumprir as suas obrigag6es fiscais nos termos desses contra-
tos, salvo se as mesmas solicitarem, expressamente, a aplicaEdo

Anrrco I I
(Desenvolvimento local)

l. Uma percentagem das receitas geradas na actividade petro-
lffera 6 canalizadapara o desenvolvimento das comunidades das
6reas onde se localizam os respectivos projectos petroliferos.

2. Apercentagem a que se refere o nfmero anterior 6 fixada
na Lei Orgamental, em fungdo das receitas previstas e relativas
a actividade petrolifera.

3. Compete ao Conselho de Ministros inventariar as receitas
resultantes das operaE6es petroliferas e publicitd-las periodi-
camente.

Anrrco l2
(Regulamentagio)

Compete ao Conselho de Ministros aprovar o regulamento
da presente Lei no prazo de 90 dias, a contar da sua entrada
em vigor.

Amrco l3
(Revogagio)

Slo revogados os artigos 24 e 25 do Capitulo V da
Lei n.o 3|2OOI, de 2l de Fevereiro-Lei de Petr6leos.

ARTIGO 14
(Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor na data da sua publicagio.

Aprovada pela Assembleia da Repfblica aos l0 de Maio
de 2007.-O Presidente da Assembleia da Repfblica, Eduardo
Joaquim Muldmbwi.

, Promulgada em 13 de Junho de2007.

Publique-se.

O Presidente da Repfblica ARtunruoo Euit-to Gussuzn.

Lei n.o 13l2OO7
de 27 de Junho

Havendo necessidade de proceder i revisSo do regime
dos incentivos fiscais das 6reas mineiras e petroliferas, porj
forma a racionalizar a sua concessdo e torni{-la cada vez.uirt-
eficiente e efrcaz como instrumento de politica econ6mica.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 127
conjugado com a alfnea o) do n.n 2 do artigo 179 ambos
da Constituigdo, a Assembleia da Repriblica determina:

CAPiTUIO I

Principios fundamentais

ARTIGO 1

(Amblto de aplicagio)

As disposig6es da presente Lei aplicam-se aos empreen-
dimentos que realizem investimentos no dmbito da Lei n." l4l
12002, de 26 de Junho - Lei de Minas e da Lei n." 3/2001,
de 2l de Fevereiro - Lei de Petr6leos, por pessoas singulares
ou colectivas, desde que devidamente registadas para efeitos
fiscais.

ARTIco 2

(Beneflcios fiscais)
l _  n n  l : ^ ^
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Lei, as medidas fiscais nela previstas que impliquem uma
redugdo do montante a pagar dos impostos em vigor com
o fim de incentivar as actividades mineiras e petrolfferas em
prol do desenvolvimento econ6mico e social do Pais.

2. Os beneficios fiscais sdo considerados despesas fiscais
e, para a sua determinagdo e controlo, 6 exigida declaragio
apropriada dos beneficios usufruidos em cada exercicio fiscal.

ARTIGo 3
(Direito aos beneffclos tlscals)

l. Os empreendimentos levados a cabo no dmbito da legis-
lagdo a que se refere o artigo I gozam dos benef(cios fiscais
definidos na presente Lei, desde que obedegam ds condig6es
ai estabelecidas.

2. O gozo efectivo dos beneffcios fiscais n6o pode ser revo-
gado, nem podem ser diminu(dos os direitos adquiridos, salvo
nos casos previstos na Lei e se houver inobservAncia das obri-
gagdes estabelecidas para o benefici6rio ou se o beneficio tiver
sido indevidamente concedido.

ARTIGO 4

,.! (TransmissSo dos beneficios fiscals)

Os beneficios fiscais s6o, nos termos da legislagio a que se
refere o artigo l, transmissfveis durante a sua vigOncia, mediante
autorizagdo do ministro que superintende a 6rea de finangas,
desde que se mantenham inalter6veis e no transrnissdrio se
verifiquem os pressupostos para o gozo do beneficio.

ARTIGO 5

(Fiscalizagao)

Todas as pessoas singulares ou colectivas, t itulares do
direito ao gozo dos beneficios fiscais a que se refere a presente
Lei, f icam sujeitas i t iscalizagdo da administraEdo tribut6ria
para o controlo da verificagdo dos pressupostos dos bene-
ficios fiscais respectivos e do cumprimento das obrigaq6es
estabelecidas.

CAPITULO II

Beneffcios fiscais

ARTIGO 6

(lncentivos para os empreendimentos ao abrigo
da Lei de Minas)

l Os empreendimentos levados' a cabo ao abrigo da
Lei n.o l4l2OO2, de 26 de Junho, beneficiam, durante
5 anos, a contar da data do inicio da exploraglo mineira,
de isengEo de:

a) direitos aduaneiros devidos na importaglo de equi-
pamentos para a prospec9io e pesquisa ou explo-
rag6o mineira classificados na classe K da Pauta
Aduaneira:

b) direitos aduaneiros devidos na importagdo de bens
constantes do Anexo da presente Lei, equiparados
i classe K da Pauta Aduaneira.

2. As importag6es referidas no nfmero anterior beneficiam
ainda, durante o mesnlo periodo, de isengdo do Imposto sobre
o Valor Acrescentado e do Imposto sobre Consumos Especi-
ficos, previstos na Lei n." l5l2OO2, de 26 de Junho.

3. Os beneficios referidos nos n.o' I e 2 s6 slo concedidos
quando os bens a importar n6o sejam produzidos no territ6rio

ARTIGo 7

(lncentivos para os empreendimentos ao abrlgo
da Lei de Petr6leos)

l. Os empreendimentos levados a cabo ao abrigo da
Lei n." 3l200l, de 2l de Fevereiro, beneficiam, durante
5 anos, a contar da data da aprovaqio do plano de desen-
volvimento, de isenglo de:

a)  d i re i tos aduaneiros devidos na importagio de
equipamentos destinados a serem uti l izados em
operagdes petroliferas classificados na classe K da
Pauta Aduaneira;

b) direitos aduaneiros devidos na imporlagdo de explosi-
vos, detonotadores, rastilhos e similares, mdquinas
e aparelhos para rebentamento de explosivos, bem
como equipamentos e aparelhos para reconheci-
mento e levantamentos topogrdficos, geod6sicos e
geol6gicos em terra e no mar destinados a opera-
g6es petroliferas.

2. As importag6es referidas no nfmero anterior beneficiam
ainda, durante o mesmo perfodo, de isengdo do Imposto sobre
o Valor Acrescentado e do Imposto sobre Consumos Especi-
ficos, previstos na Lei n." l5l2OO2, de 26 de Junho.

3. Os beneficios referidos nos n.o' I e 2 s6 sdo concedidos
quando os bens a importar n6o sejam produzidos no territ6rio
nacional, ou sendo produzidos n6o satisfaEam as caracteris-
ticas especificas de finalidade e funcionalidade exigidas ou
inerentes i natureza da actividade a desenvolver e a explorar.

CAPITULO I I I

Procedimentos Relativos aos Beneficios Fiscais

Anrrco 8
(Requisitos para obtengao dos beneficios fiscais)

56o requisitos para a obtengdo de beneficios fiscais:

a) ter sido autorizado por beneffcios competente para
a prospec96o e pesquisa ou exploragio mineira ou
operaE6o petrolifera no dmbito da Lei n." 1412002,
de26 de Junho - Lei de Minas e da Lei n." 3l20ol.
de 2l de Fevereiro - Lei de Petr6leos;

b) ter efectuado o registo fiscal atrav6s da obtengdo do
respectivo Nfmero Unico de Identificaglo TributSria
_NUIT;

c) dispor de contabilidade organizada, de acordo com o
Plano Geral de Contabilidade e as exig€ncias dos
C6digos dos Impostos sobre o Rendimento das Pes-
soas Colectivas ou das Pessoas Singulares;

d) nlo ter cometido infracgdes de natureza fiscal e outras
infracgdes reconhecidas pela administragEo tribut6ria.

Anrrco 9
(Extingio e suspensiio dos beneficios fiscais)

l. Os beneficios fiscais cessam decorridos o prazo por que
foram concedidos ou quando tenha sido aplicada uma sangdo
extintiva.

2. A extingdo ou suspensio dos beneficios fiscais implica
a aplicagio automdtica da tributagdo geral consagrada por lei.

3. No caso de aplicaglo de uma sangdo suspensiva, a mesma
mant6m-se at6 d completa reposiglo da situagdo a que tiver
r l o d n  ^ o , , o .  : - ^ t . ' : - , 1 ^  r  -  ' n  r :  -  -
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4. Os titulares do direito aos beneficios fiscais slo sempre
obrigados a declarar, no prazo de 30 dias, que cessou a situa-
g5o de facto ou de direito em que se baseia o beneffcio fiscal.
A mesma comunicagdo deve ser feita no caso de suspensdo
dos beneficios fiscais.

ARTIGO IO
(Procedimentos e regras para a obtengao, suspensao

e extingao dos beneficios fiscais)

Os procedimentos para a obtengdo dos beneficios fiscais
referidos na presente Lei, bem como a definigdo das regras
para a sua suspenslo ou extingdo, nos casos de infracE6es
de natureza fiscal e outras inobservdncias )rs condiE6es esta-
belecidas na concessdo dos beneficios fiscais, s6o objecto
de regulamentagdo' 

cAPiTULo rv

Disposig6es diversas

Anrrco I I
(Regime transit6rio geral)

Slo mantidos nos termos em que foram concedidos os
beneffcios fiscais, para as 6reas das minas e do petr6leo,
cujo direito tenha sido adquirido antes da entrada em vigor
da presente Lei.

ARTIGO I2
(Caducidade dos beneffcios fiscais)

Os beneficios fiscais caducam pelo decurso do prazo por
que foram concedidos e, quando condicionados, pela veri-
ficaqdo dos pressupostos da respectiva condiEdo resolutiva
ou inobservdncia das obrigagdes impostas, imput6vel ao
benefici6rio.

Anrrco l3
(Alienagio de bens com beneficios liscais)

Quando o beneficio fiscal respeite d aquisiE6o de bens
destinados )r directa realizagio dos fins dos adquirentes, fica
sem efeito se aqueles forem alienados ou lhes for dado outro
destino sem autorizag6o da entidade competente, sem prejuizo
das restantes sanEOes.

CAPITULO V

Disposig6es finais

ARTIGO 14

(lncentivos da Lei de lnvestimento)

Os incentivos fiscais aplic6veis aos empreendimentos
realizados no imbito da Lei n." 3/93, de 24 de.Junho, Lei
de Investimentos, n6o sdo aplic6veis irs actividades mineira
e petrolifera.

Anrrco l5
(Revogag6o)

Slo revogadas todas as disposiEdes previstas em outros
diplomas legais relativos a incentivos fiscais para as dreas
mineira e petrolffera.

Anrrco l6

(Normas supletivas)

Em tudo o que, sendo omisso, ndo se revelar contr6rio ao
disoosto na Dresente Lei aolica-se as disoosic6es constantes

Anrrco l7
(RegulamentagSo)

Compete ao Conselho de Ministros regulamentar a presente
Lei no prazo de 90 dias, a contar da sua entrada em vigor.

Anrlco l8
(Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor na data da sua publicagdo.

Aprovada pela Assembleia da Repriblica aos l0 de Maio
de 2001.

O Presidente da Assembleia da Repfblica, Eduardo
Joaquim Mul4mbwi.

Promulgada em l3 de Junho de 2007.

Publique-se.

O Presidente da Repriblica, ARuRNoo Euilto Gueeuzn.

ANEXO ' l_, ,
Lista de Bens Destinados a Actividade Mineira Equiparado

a Classe K da Pauta Aduaneira

Quadro I

l. Ventiladores radiais e axiais.

2. Laborat6rio m6vel para aniilise de min6rios.

3. Equipamentos de sondagem.

4. P6s continuas em s6rie.

5. Tractores basculantes para transporte mineiro..

6. Roedores para exploraEdo mineira.

7. Dragas de sucEdo e equipamento para dragas.

8. Mdquinas para lapidagdo de pedras.

9. Martelos pneumiit icos e hidr6ulicos.

10. M6quinas de separaEdo de min6rios (ciclones, mesas
vibrat6rias e outras).

Quadro l l

l . Gaterres.

2. Escala granulom6tricas.

3. Estereosc6pios.

t)

4. Kits e aparelhos para mediqdo das caracteristicas ffsico-
-quimicas de 6guas.

Quadro lll -Aparelhos para Sismologia e Magnetismo

l. Sism6grafos.

2. Sism6metros.

3. Mouse especial para equipamentos.

4. Digitalizador de 24 bits.

5. Modem de celular especial para estaE6es sismogrdficas.

6. Teodolito.

7. Sensor (Ftuxgate).

8. Magnotometro de prot6es e sensor.

9. Trip6.

10. Fluxgate magnetOmetro com tr€s sensores.
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Quadro lV - Aparelhos geofisicos

l. Aparelhos de conductividade eldctrica e resistividade.

2. Aparelhos radiom6tricos.

3. Aparelhos para mediglo de susceptibilidade magn6tica.

4. Aparelhos polariazaEdo induzida.

5. Magnetometros de prot6es.

6. Espectrom6tros.

7. K - metros para susceptibil idade magn6tica.

8. Aparelhos de resistividade el6ctrica.

9. Aparelhos de polarizaElo induzida.

10. Aparelhos gravim6tricos.

Maputo, aos l0 de Maio de2O07

Lei n.o 1412007
.\ de 27 de Junho

Com ei aprovaEio da Lei n." 3/97, db 13 de MarEo, que
define e estabelece o regimejuridico aplic6vel ao tr6fico e con-
sumo de estupefacientes e substdncias psicotr6picas, precursores
preparados ou outras substdncias de efeitos similares, MoEam-
bique iniciou o combate ao branqueamento de capitais.

Havendo necessidade de estabelecer mecanismos comple-
mentares de prevenElo e combate ao branqueamento de
capitais, ao abrigo do disposto no n." I do artigo 179 da Cons-
tituiqao, a Assembleia da Repriblica determina:

ARTTGO I

(Criagio, imbito e natureza)

l. E criado o Gabinete de Informaglo Financeira de Moqam-
bique, abreviadamente designado por GIFiM.

2. O GIFiM 6 um 6rgdo do Estado, de dmbito nacional, dotado
de autonomia administrativa e funciona sob tutela do Conselho
de Ministros.

,\ 
ARrlco 2
(FungOes)

L SSo fungdes do GIFiM recolher, centralizar, analisar e
defundir irs entidades competentes as informaE6es respeitan-
tes i operag6es econ6mico-financeiras susceptiveis de con-
substanciar actos de branqueamento de capitais e outros crimes
conexos.

2. Para o exercfcio das suas fung6es, o GIFiM, em confor-
midade com as normas regulamentares, est6 autorizado a:

c) solicitar informagdes )rs entidades referidas no ar-,
t igo l l da presente Lei, incluindo as que visem
identificar possiveis bens ou valores a serem con-
gelados, apreendidos ou declarados perdidos a
favor do Estado;

b) trocar informaq6es ou transmiti-las a outras adtori-
dades nacionais definidas por lei;

c) trocar informagOes com as suas congdneres estran-
geiras, por iniciativa pr6pria ou a pedido destas.

3. A solicitaEdo referida na alinea c) do n(mero anterior tem
por objectivo contribuir na an6lise das comunicaE6es previa-

4. Constituem ainda fung6es do GIFiM, no Ambito da pre-
venglo e combate aos crimes previstos na presente Lei:

a) realizar estudos sobre as t6cnicas utilizadas no seu
cometimento;

b) realizar e colaborar em acE6es de formagdo;

c) colaborar, com as diversas autoridades de supervisdo,
no controlo do cumprimento da legislagio pertinente;

d) emitir informag6es e pareceres que lhe forem solicitados
pelas entidades competentes.

Anilco 3
(Dever de colaboragSo)

As instituig6es pfblicas e privadas devem prestar a colabo-
raE6o que o GIFiM lhes solicite no dmbito das suas atribuig6es.

ARTIGo 4
(Suspensio de operagdes)

Havendo indicios suficientes para se concluir a presenEa
de uma actividade de branqueamento de capitais ou de
outros crimes conexos, o GIFiM deve propor ao Minist6rio
Pfblico a suspensEo das operag6es em causa e o exercicio da
competente acqlo penal.

ARrlco 5
(Conselho de coordenagao)

l. A coordenaElo institucional no dominio da presente Lei
6 assegurada pelo Conselho de CoordenaEdo do GIFiM.

2. 56o mernbros do Conselho de CoordenaElo:

a) o Primeiro-Ministro, que o preside;

b) o Ministro das FinanEas;

c) o Ministro do Interior:

d) o Ministro da Justiqa:

e) o Procurador-geral da Repfiblica;

l) o Governo do Banco de Mogambique.

3. O Director e Director Adjunto do GIFiM participam nas
sess6es do Conselho de Coordenaqio.

4. Em funE6o das mat6ria.s agendadas, b Conselho de Coor-
denaE6o pode convidar outras entidades.

5. Compete especialmente ao Conselho de Coordenagdo:

rr) propor, ao Conselho de Ministros, as politicas e estra-
t6gias do GIFiM;

b) apreciar as propostas do plano e do orEamento do GIFiM
antes da sua submissEo ao Conselho de Ministros;

c) apreciar e aprovar as contas de gerOncia;

fl propor a nomeaEdo do Director e Director Adjunto do
GIFiM;

e) apreciar o relat6rio anual do GIFiM antes da sua
- submissio ao Conselho de Ministros.

6. O Conselho de CoordenaElo do GIFiM refne-se, ordina-
riamente, uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que
convocado pelo respectivo presidente.

ARTIco 6
(Direcgao) .

O GIFiM 6 dirigido por um Director, coadjuvado por um
Director-Adjunto, ambos nomeados pelo Primeiro-Ministro,
sob proposta do Conselho de CoordenaEio.

ARTIGO 7

(Compet6ncias)
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2. Compete, em especial, ao Director do GIFiM:

a) representar o GIFiM;

D) emitir e expedir directivas, despachos e circulares;

c) propor alterag6es ir estrutura orgdnica e funcionamento
do GIFiM;

d) aprovar as normas de procedimento interno;

e) praticar todos os actos respeitantes d nomeagio,
promogdo, aposentag6o, exoneragIo, demisslo e
expulsdo do pessoal do GIFiM, quando esta com-
petOncia n6o seja por lei atribuida a ouffo 6196o;

/) colocar o pessoal nas diversas 6reas de funcionamento;.

g) conferir posse aos funciondrios do GIFiM;

h) Exercer o poder disciplinar dentro dos limites da lei;

i) Elaborar o plano e orgamento anuais d,o GIFiM;

) Celebrar memorandos de entendimento com cong6ne-
res estrangeiras, sempre que tal se mostre necessdrio
para assegurar a troca de informag6es e experiOncias;

ft) apresentar as contas de gerOncias do Tribunal Admi-
nistrativo;

l) Exercer as demais compet6ncias que lhe sejam con-
feridas por lei.

3. Ao Director-Adjunto compete, no geral, coadjuvar o Direc-
tor'e substitui-lo nas suas ausdncias e impedimentos, podendo
este delegar naquele as compet6ncias referida no nfmero anterior.

ARTICO 8
(Dever especial)

O Director e o Director-Adjunto do GIFim devem apresen-
tar uma declaraEao do seu patrim6nio, bens, rendimentos, nos
termos do artigo 4 da Lei n." 612O04, de l7 de Junho.

Anrrco 9
(Confidencialidade)

l. Sem prejufzo do disposto na presente Lei, os membros
da direcEiro e dcmais funcioniiric'rs do GIFiM est6o proibidos
de revelar qualquer irtformaqao relacionada com operaEdes
suspeitas de consubstanciar os crimes referidos na presente
[-ei, de qrre tiverem conhecimento em virtude das funE6es ou
que possam prejudicar acg6es de prevenEdo e combate dos
mesmos, nos lmbitos nacional e internacional.

2. A proibiqio referida no nfmero anterior 6 extensiva a
todos aqueles que, a qualquer titulo, lhe prestem serviEos.

3. A inobservdncia do disposto nos n(meros anteriores 6
passivel de responsabilidade disciplinar e/ou criminal, conforme
a legislaE6o aplicdvel.

Anrrco l0
(lncompatibilidades)

As fung6es de Director, Director Adjunto e de que qualquer
funcion6rio do GIFiM s6o incompat(veis com o exercicio de:

a) cargos governativos;

b) actividades remuneradas, com excepglo das de cari{c-
ter cultural, de investigaglo ou de doc€ncia,

c) gestlo de neg6cios, pr6prios ou de terceiros;

d) cargos de direcEdo, chefia ou qualquer fung6o, numa
entidade financeira, bem como em actividade ou
profiss6o nio financeira designada.

Anrlco I I
(Comunicagdo de operag6es suspeitas)

de consubstanciar os crimes leferidos na presente Lei devem,
imediatamente, faz0-lo ao GIFiM, sem prejuizo das obriga-
gdes face ao Minist6rio Pfblico e as entidades de supervisdo
respectivas.

2. A comunicaglo referida neste artigo 6 feita nos termos
a regulamentar.

Annco 12
(Relat6rlos)

l. O GIFiM deve produzir um relat6rio anual a ser sub-
metido ao Conselho de Ministros, contendo a avaliagdo das
comunicag6es recebidas e analisadas, bem como das tend€n-
cias dos crimes previstos na presentes Lei.

2. O relat6rio referido no nfmero anterior 6 depositado na
Assembleia da Repriblica pelo Conselho de Ministros.

Anrrco l3
(Regulamentagao)

l. Compete ao Conselho de Ministros regulamentar no
prazo de sessenta dias contados a partir da data da entrada em
vigor da presente Lei, a estrutura, organizagEo e funcionamento
do GIFiM.

2. Salvo no que, por lei seja da compet6ncia de outras
entidades e 6rglos, os regulamentos internos do GIFiM sio
aprovados pelo Director do GIFiM.

Anrrco l4
(lnicio de actividade)

Compete ao Cclnselho dc Ministros criar as condig6es neces-
s6rias para o inicio de actividade do GIFiM, no prazo miiximo
de 180 dias ap(ls a entrada em vigor da presente Lei.

Annco l5
(Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor na data da sua publicagao.

Aprovada pela Assembleia da Reptiblica, aos l0 de Maio
de 2007. - O presidente da Assembleia da Repfblica, Edrtorrlo
JoaEim Mulimbwd

Promulgada em l3 de Junho de 2007.

Publique-se.

O Presidente da Repfblica, AnneNoo Et"tit-ro Gueeuzn.

Lei n.o 15l2OO7
de 27 de Junho

Havendo necessidade de se introduzir alteragOes dLei n." 2l
197, de l8 de Fevereiro, que cria o Quadro Juridico para
a Implementagdo das Autarquias Locais, ao abrigo do n." I
do artigo 179 da Constituigao, a Assembleia da Repfblica
determina:

, ARTIco I
(Alterag6es)
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