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MINISTERIO DA ECONOMIA E FINAN<;AS

Despacho

Havendo necessidade de definir a percentagem de consi~o
da receita previsla na alfnea a) do numero I do artigo 13
do Decreto n.• 5312019, nos termos do artigo 70 do Decreto
n .• 41/2018, de 23 de Julho, e ao abrigo do disposto
do n.• 2 do artigo 13 do Decreto n.• 5312019, de 13 de Junbo,
determino:

I. Ii fixada em 80% a Cavor do Instituto de Supervisio
de Seguros de M~ambique, IP (lSSM, !P) a consigna~o
da receita da taxa de supervisao prevista no artigo 7 do Decrelo-
-Lei n.• 112010, de 31 de Dezembro, e na a1fnea a) do nllmero I
do artigo 13 do Decreto n.• 5312019, de 13 de Junbo.

2. A percentagem da receila referida no numero anterior visa
ocorrera:

a) Despesas prev!stas no respectivo o~ento snual
superiormente aprovado, para 0 funcionamento,
incluindo as remunera,;Oes complementares.
de incentivos e pn!mios ao pessoa1 do ISSM. IP,

bern como direitos e regalias inerentes ao exercicio
de fun~Oes de administra~ao e de direc~ao e chefia,
nos termos estabelecidos na legisla~ao aplicavel;

b)Rea1iza>aode investimentos que visem 0 desenvolvimento
da capacidade de supervisao. fiscalizar;ao
e controlo.

3.0 rernanescente da percentagem refenda no m1mero anterior
reverte a Cavordo Estado.

4. 0 presente Despacho entra imediatarnente em vigor.
Publique.se.

Maputo. 30 de Abril de 2020. - 0 MiniSlrO da Economia
e Finan~as, Adriano Afollso Maleialle.

COMISSAO INTERMINISTERIAL DA RE-
FORMA DA ADMINISTRA<;AO PUBLICA

Resolu9iio n.• 3312020

de 19 de Agosto

Havendo necessidade de rever 0 Estatuto Organico
do Ministerio dos Recursos Minerais e Energia. criado
pelo Decreto Presidencial n." 112015, de 16 de Janeiro, no uso
das competencias delegadas pelo Conselho de Minislros
aoabrigodoartigo I daResol~on .• 3OI2016,de31 deOutubm,
a Comissao Interministerial da ReCorma Adminis~o PUblica
delibera:

Artigo 1. Ii aprovado 0 Estatuto Organico do Ministerio
dos Recwws Minerais e Energia, em anexo, que e parte integrante
da presente Re.'lOlu~o.

Art. 2. Compete ao Ministro dos Recursos Minerais e Energia
aprovar 0Regulamento Interno do Ministerio no prazo de sessenta
dias, a contar da data da publi.,..ao do presente Estatuto, ouvidos
os Ministros que superintendem as areas das finan~ e da Fu~
PUblica

Art. 3. Compete ao Ministro dos Recwws Minerais e Energia
submeter a pmposta de quadm de pessoaI do Ministerio ao 6rg3o
competente no prazo de noventa dias contados a partir da data
da publi.,..ao do presente Estatuto.

Art. 4. Ii revogada a Resolu~ n.• 14/2015, de 8 de Julho
e demais legisl~ que COlItrariea presente resolu~o.

Art. 5. A presente Resolu~o enlIa em vigor na data da sua
publi.,..ao.

Aprovada pela Comissao (nterministeria) da Reforma
da Admini~ PUblica. 80S 8 de Junho de 2020.

Publique-se.
o Presidente, Carlos Agostinlw do Rosano.
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