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Resolur;aon.D 9/2018

de 22 de Marlj:o

Havendo necessidade de rever 0Estatuto Organico do Instituto
de Supervisao de Segurbs de Mo~ambique, nos termos do artigo

': 1 da Resolu~ao n.D 3012016, de 31 de Outubro, a Comissao
Interministerial da Reforma da Administra~ao Publica delibera:

. Artigo 1. E aprovado 0 Estatuto Organico do Instituto
de Supervisao de' Seguros de Mo~ambique, abreviadamente
designado por (ISSM), em anexo, que faz parteintegrante

, da presente Resolu~ao.
Art. 2. Compete ao Ministro que superintende a area

da Economia e Finan~as aprovar 0 Regulamento Intemo do
Instituto de Supervisao de Seguros de Mo~ambique, no prazo de
sessenta dias contad?s a partir da data da publica~ao da presente
Resolu~ao.

Art. 3. Co~ete ao Ministro que superintende a area
da Economia e Finan~as submeter 0 quadro de pessoal do Instituto

de Supervisao de Seguros de Mo~ambique para aprova~ao pelo
6rgao competente, no prazo de noventa dias contados a partir
da data de publica~ao da presente Resolu~ao.

Art. 4. E revogado 0 Estatuto Organico do Instituto de
Supervisao de Seguros de Mo~ambique, aprovado pelo Decreto
n.D 29/2012, de 26 de Julho.

Art. 5. A presente Resolu~ao entra em vigor na data da sua
publica~ao. '

Aprovada pel a Co~issao Interministerial da Reforma
da Administra~ad Pu~lica, aos 20 de Novembro de 2017. -
o Presidente, Carlos.Agostinho do Rosario .

Estatuto Organico do Instituto'
de Supervisao de Segur6s de Mo~ambique

CAPITULO I

Disposi~6es gerais
ARllGO 1

(Natureza)

o Instituto de Supervisao de Seguros de Mo~ambique,
abreviadamente designado ISSM, criado pelo Decreto-Lei
n.D l/201O, de 31 de Dezembro, e uma pessoa colectiva de
direito publico, dotada de personalidade juridica, com autonomia
administrativa e financeira.

ARTIGO 2

(ObJecto)

o ISSM tern por objecto:
a) 0 exercfcio da superVisao e fiscaliza~ao das entidades

habilitadas ao exercfcio das actividades seguradora, de
media~ao de seguros e resseguro e de gestao de fundos
de' pens6es complementares; e

b) A supervisao e fiscaliza~ao subsidiaria da execu~ao
da polftica de investimento da seguran~a social
obrigat6ria dos funcionarios do Estado e a gerida
pelo Instituto Nacional de Seguran~a Social, bern
como do Fundo de Pens6es do Banco de M~ambique.

ARllGO 3

(Sede e ambito)

1. 0 ISSM tern a sua sede na Cidade de Maputo, podendo,
sempre que 0 exercfcio das suas actividades 0 justificar, criar ou
encerrar delega~6es ou outra forma de representa~ao em territ6rio
nacional, mediante autoriza~ao prevista na alfnea f) do n.D 2
do artigo 5 do presente Estatuto.
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2. 0 ISSM exerce a sua actividade, na Republica de
Mo~ambique, como entidade de supervisao e fiscaliza~ao das
entidades previstas no seu objecto.

ARTIGO 4

(Atribulc;oes)

1. Sao atribui~6es do ISSM, dentre outras pre vistas na lei, no
ambito da supervisao e fiscaliza~ao: .

a) Acompanhar e verificar 0 cumprimento, pel as entidades
que exercem a actividade seguradora e de media~ao
de seguros, das normas que disciplinam a respectiva
actividade, instaurando 0 procedimento que se mostre
necessano;

b) Emitir directivas para que sejam sanadas as irregularidades
detectadas;

c) Tomar providencias extraordinanas de saneamento;
d) Sanciqnar as infrac~6es, de acordo com a.comperencia

delegada;
e) Preparar propostas normati vas para 0 sector segurador;
j) Emitir Iicen~as para as entidades habilitadas ao exercfcio

da actividade seguradora e da respectiva media~ao,
bem como das entidades gestoras de fundos de pens6es
complementares;

g) Emitir certid6es de factos relacionados com as suas
atribui~6es, nos termos da legisIa~ao aplicavel;

h) Colaborar com as demais autoridades nacionais nos
domfnios da sua competencia e, em particular, no
ambito da supervisao dos conglomerados financeiros;

i) Colaborar, no domfnio da sua competencia, com as
I

institui~6es congeneres de outros Estados.
2. No exercfcio da supervisao e fiscaliza~ao referida na

alfnea b) do arugo 2 do presente Estatuto Organico, 0 ISSM presta
informa~ao a respectiva tutela.

ARTIGO 5

(Tutela)

1. 0 ISSM e tutelado pelo Ministro que superintende a area
das Finan~as. _

2. A tutela referida no numero anterior compreende,
nomeadamente, a pratica dos seguintes actos:

a) Homologa~ao do programa, plano de actividades,
. or~amento anual e <!o respectivo or~amento
rectificativo, bem como dos correspondentes relat6rios
de execu~ao;

. b) Acompanhamento, fiscaliza~ao e avalia~ao da gestao
. do ISSM;
c) Nomea~ao e exonera~ao dos membros do Conselho

,de Administra~ao e do 6rgao fiscalizador, com
. a excep~ao do Presidente daquele 6rgao;

d) Fixa~ao de remunera~6es dos membros do Conselho
de Administra~ao e do Conselho Fiscal, bern como
de direitos e regalias inerentes ao exercfcio de fun~6es
de administra~ao;

e) Fixa~ao de remunera~6es complementares, de incentivos
e premios ao pessoal do ISSM, bern como de direitos
e regalias inerentes ao exercfcio de fun~6es de direc~ao
e chefia;

J) Autoriza~ao de cria~ao e encerramento de delega~6es'
ou outra forma de representa~ao do ISSM no territ6rio
nacional;

g) Autoriza~ao para adesao do ISSM a associa~6es sem.
.••fins Iucrativos nacionais, regionais e internacionais;
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h) Suspensao, revoga~ao e anula~ao, nos termos legais, dos
actos do Conselhode Administra~ao que violem a lei.

CAPITULO II

Sistema Organico

ARTIGO 6

(6rgiios)

Sao 6rgaos do ISSM:
a) Conselho de Administra~ao;
b) Conselho Fiscal;
c) Conselho Consultivo.

ARTIGO 7

(Conselho de Admlnlstrac;iio)

1. 0 Conselho de Administra~ao e 0 6rgao deliberativo
do ISSM, a quem compete a defini~ao e acompanhamento
das actividades de gestao.

2. 0 Conselho de Administra~ao e composto por cinco
membros, sendo quatro executivos, dos quais um e 0Presidente, e
urn membro nao executivo, nomeados de entre pessoas com grau
aeademico minimo de Iicenciatura e de reconhecida idoneidade,
competencia e experiencia profissional, aferidas nos termos dos
numeros seguintes e no presente Estatuto Organico.

3. Preenche 0 requisito de idoneidade previsto no numero
anterior, a pessoa que, entre outros:

a) Nao tenha sido condenada por crime de roubo, furto,
abuso de confian~a, emissao de cheques sem provisao,
burIa, falsifica~ao, peculato, suborno, extorsao,
usura, corrup~ao, falsas declara~6es ou recep~ao
nao autorizada dedep6sitos ou outros fundos
reembolsaveis;

b) Nao tenha sido declarada, por senten~a transitada
em julgado, insolvente ou julgada responsavel pel a
falencia de eQ1presas cujo domfnio haja assegurado ou
de que tenha sido administrador, director ou gerente;

c) Nao seja responsavel pela pratica de infrac~f~s a
legisla~ao que disciplina 0 sector financeir
especial a actividade seguradora.

4. Preenche 0 requisito de experiencia profissional a pessoa •
que tenha exercido, com manifesta competencia, fun~6es de
responsabilidade nos domfnios financeiro e tecnico, por, pelo
menos, urn periodo de 5 anos consecutivos.5: 0 Presidente do Conselho de Administra~ao e nomeado
pelo Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro que
superientende a area das finan~as.

6. Os restantes membros do Conselho da Administra~ao sao
nomeados pelo Ministro que superintende a area das Finan~as.

7. 0 Presidente do Conselho de Administra~ao e substitufdo,
nas suas faltas ou impedimentos, pelo Administrador Executivo
por si design ado ou pelo Administrador mais antigo ou mais

. velho.

ARTIGO 8

(Mandato do Conselho de Administrac;ao)

1. 0 mandato dos membros do Conselho de Administra~ao e
de cinco anos, renovavel uma unica vez.

2. 0 termo do mandato de cada urn dos membros do Conselho
de Administra~ao e independente do termo do mandato
dos restantes membros.

3. Os membros do Conselho de Administra~ao gozam, no
exercfcio das suas fun~6es, de independencia.
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4. Findo 0mandato, os membros do Conselho de Administrac;ao
mantem-se em exercfcio de func;6es ate a data de tomada de posse
dos titulares nomeados.

5. Os membros do Conselho de Administrac;ao so podem
ser dernitidos havendo justa causa, nos termos da alfnea d)
do mimero seguinte.

6. 0 mandato cessa nos seguintes casos:
a) Morte ou incapacidades ffsica 'permanente e/ou mental,

ainda que temponma;
b) Remincia;
c) Incompatibilidade superveniente do titular;
d) Dernissao, em caso de falta grave, comprovadamente

. cometida pelo titular, no desempenho das suas func;6es
ou no cumprimento de qualquer obrigac;ao inerente
ao cargo;

e) Condenac;ao, por sentenc;a transitada em julgado, por
crime doloso a que corresponda pena de prisao maior.

7. Para efeitos do presente estatuto, entende-se por falta grave
a verificac;ao de qualquer das seguintes situac;6es, individualmente
impumveis ao respective titular:

a) Avaliac;ao negativa do desempenho, designadamente
par incumprimento dos programas e objectivos
da instituic;ao;

b) Violac;ao grave, por acc;ao ou por omissao, da lei
ou do presente Estatuto organico do ISSM;

c) Violac;ao das regras sobre incompatibilidades
e impedimentos;

d) Violac;ao do dever de sigilo profissional.
8. As incapacidades referidas na alinea a) do n.o 6 deste artigo

sao comprovadas pela Junta Nacional de Saude.1

9. A remincia do cargo deve ser apresentada por escrito,
com uma antecedencia minima de tres meses, e dirigida,
respectivamente:

a) Ao Primeiro-Ministro, tratando-se do Presidente
do Conselho de Adrninistrac;ao;

b) Ao Ministro que.superintende a area das Financ;as,
tratando~se dos restantes membros do Conselho
de Administrac;ao.

ARTIGo9

(Incompatibllidades e impedimentos)

1. Oexercfcio de func;6es como membro do Conselho
tie Adrninistrac;ao e incompatfvel com:

a) Interesses de natureza economico-financeira ou
participac;ao no capital social de qualquer entidade
sujeita a supervisao do ISSM;

b) Exercfcio de qualquer cargo em entidade sujeita 11
supervisao do ISSM ou qualquer outra entidade que
com ela se encontre em relac;ao de grupo;

c) Exercf~io de outros cargos, nos termos previstos na lei.
2. Constituem impedimentos para 0 exercfcio das func;6es

de membro do Conselho de Administrac;ao:
a) Expulsao do aparelho do Estado;
b) Condenac;ao, por sentenc;a transitada em julgado, por

crime doloso a que corresponda pena de prisao maior.

ARTIGO 10

(Competenclas do Conselho de Admlnistra~o)

1.Ao Conselho de Adrninistrac;ao compete, em geral, a pratica
de todos os actos necessarios a prossecuc;ao dos fins que ao ISSM
sao cometidos por lei.
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2. Compete especialmente ao Conselho de Adrninistrac;ao:
a) Acompanhar a actividade das entidades sujeitas 11

supervisao do ISSM e verificar 0 cumprimento das
normas aplicaveis e a observancia, particularmente
das regras de controlo prudencial;

b) Apreciar as contas das entidades sujeitas 11supervisao
do ISSM;

c) Apreciar a representac;ao e caucionamento das garantias
financeiras legalmente exigidas;

d) Deterrninar a auditoria das entidades sujeitas a supervisao
do ISSM, solicitar informac;6es e documentos, bern
como proceder a averiguac;6es e exames em qualquer
entidade ou local;

e) Adoptar as medidas necessanas para que sejam sanadas
as irregularidades de que teIiha conhecimento sobre
as entidades sujeitas a supervisao do ISSM, ernitindo
instruc;6es vinculativas para 0 efeito.

fJ Instaurar e instruir process os de contravenc;ao as leis
e regulamentos vigentes sobre 0 sector segurador
e prop or as respectivas sanc;6es;

g) Apreciar e aceitar 0 deposito de bases tecnicas, condic;6es
gerais, especiais e tarifanas de contratos de seguros;

h) Deterrninar a suspensao temporana ou retirada definitiva
de clausulados e condic;6es tarifarias e comercializac;ao
de produtos, quando ocorra violac;aoda lei ou haja risco
fundado para os interessados OU para 0 equilibrio da .
explorac;ao da empresa ou do sector segurador;

i) Submeter ao Ministro de tutela proposta de diplomas
legais relativos 11actividade seguradora;

j) Ernitir parecer sobre materias respeitantes as actividades
e empresas sujeitas a sua supervisao; .

k) Ernitir parecer, a submeter ao Ministro .de tutela, sobre
pedido de autorizac;ao para 0 exercfcio da actividade
seguradora, bern como para cisao, fusao, ou qualquer
outra forma de transformacao de entidadade habilitada
ao exercfcio da actividade seguradora ou de gestao de
fundos de pens6es complementares e ainda a respectiva
liquidac;ao;

1) Autorizar 0 registo dos membros dos orgaos de
administrac;ao e fiscalizac;ao das entidades sujeitas
a supervisao do ISSM, bern como 0 registo dos
acordos parassociais entre os accionistas das referidas
entidades;

m) Autorizar, nos termos da legislac;ao aplicavel, 0exercfcio
da actividade de mediac;ao de seguros;

n) Definir apolices uniformes, de utilizac;ao obrigatoria,
pelas seguradoras, impostas por lei;

0) Aprovar, no ambito das atribuic;6es do ISSM, nomms
tecnicas necessarias a correcta implementac;ao das
disposic;6es legais e regulamentares aplicaveis a
actividade seguradora e sua mediac;ao, bern como aos
fundos de pens6es complementares e as respectivas
entidades gestoras;

p) Emitir parecer no ambito da supervisao prudencial
subsidiana da execuc;ao da politica de investimento
do lnstituto Nacional de Seguranc;a Social,
'do Fundo de Pens6es dos Trabalhadores do Banco
de Moc;ambique e da seguranc;a social obrigatoria
dos funcionanos do Estado;

q) Verificar 0 cumprimento da politica de investimento
referida na alinea anterior, bern como a observancia
da constituic;ao das res~rvas tecnicas, nos termos
das disposic;6es legais aplicaveis e de acordo com as
competentes deliberac;6es sobre a materia. .
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3. Compete ao Conselho de Administra~ao,no dominio da
gestao do ISSM, definir a orienta~ao geral e a polftica de gestao
intern a e praticar os actos adequados ao desenvolvimento das
atribui~5es do ISSM, sem prejuizo das competencias dos demais
6rgaos e, em particular:

a) Cumprir e fazer cumprir 0Estatuto Orgfullco, Regulamento
Interno, C6digo de Conduta, bern como as ordens
e instru~5es de servi~o emitidas peloISSM;

b)Dirigir, planear, coordenar e fiscalizar a actividade global
e das diferentes areas do ISSM;

c) Deliberar sobre 0 plano de actividades, or~amento anual
e ar~amentos rectificativos do ISSM; . .

d) Elaborar 0 relat6rio anual de actividades do ISSM;
e) Elaborar a conta de gerencia a submeter,nos termos legais,

ao competente Tribunal, com previo conhecimento
do Ministro de tutela;

f) Deliberar sobre 0 C6digo de Conduta do ISSM;
g) Deliberar sobre 0 log6tipo do ISSM;
h) Definir 'e executar a polftica de recursos humanos

do ISSM;
i) Nomear os Directores e demais funcionarios e agentes

, do Estado do quadro de pessoal do ISSM;
j) Assegurar a publica~ao de estatisticas sobre a actividade

seguradora;
k) Publicar, ate 30 de Junho, 0 relat6rio anual sobre a

actividade seguradara;
I) Promover a elabora~ao de estudos tecnicos no ambito das

atribui~5es do ISSM; .
m) Praticar quaisquer outros actos que the sejam cometidos

por legisla~ao especial ou dele gad os pelo Ministro de
tutela no ambito da actividade seguradora.

4. No dominio de rela~5es com outras institui~5es:
a) Colaborar com todas as autoridades nacionais e regionais

nas materias da sua competencia e, em especial,
colaborar com 0 Banco de Mo~ambique, com vista a
assegurar a eficacia e a coerencia global da regula~ao
e supervisao do sistema financeiro; . ' .

b) Fazer-se representar em organismos internacionais e
regionais que se ocupem de materias relacionadas com
a supervisao da actividade seguradora e de fundos de
pens5es complementares e participar na prepara~ao
e execu~ao de medidas integradas na coopera~ao
internacional e regional no dominio daquelas materias.

ARTlGO 11

(Competencias do Presidente do Conselho de Administra~iio)

Compete ao Presidente do Conselho de Administra~ao:
a) Assegurar as rela~5es com a tutela;
b) Assegurar a representa~ao do ISSM em actos de qualquer

natureza, nomeadamentc a representa~ao activa
e passiva;

c) Propor ao Ministro de tutela a nomea~ao dos restantes
membros do Conselho de Administra~ao;

d) Convocar 0 Conselho de Administra~ao e presidir as
suas sess5es;

e) Dirigir superiormente todas as actividades e unidades
organicas do ISSM e assegurar 0 seu adequado
funcionamento;

f) Promover, nos termos estatutarios e sempre que 0 entenda
necessario ou 0 Conselho de Administra~ao 0 delibere,
a convoca~ao dos demais 6rgaos do ISSM;

g) Conferir posse aos funcionarios do ISSM, podendo
.•delegar, total ou parcialmente, tal competencia no
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administrador responsavel pel a area de recursos
humanos;

h) Tomar as decis5es e praticartodos os actos que, carecendo
, de delibera~ao do Conselho de Administra~ao, nao
possam, por motivo de urgencia, aguardar a reuniao
deste 6rgao, devendo tais decisfies ou actos ser
submetidos a ratifica~ao do mesmo Conselho, na
primeira reuniao subsequente;

i) Exercer as demais fun~fies que Ihe sejam cometidas pelo
Regulamento Interno ou delegadas pelo Conselho'
de Administra~ao.

ARTIGO 12

,I (Pelouros)

1. 0 Conselho de Administra~ao pode, mediante proposta do
respective Presidente! distribuir par pelouros a gestao das vanas
areas de funcionam~nto.

2. A distribui~ao de pelouros prevista no numero anterior
envolve a delega~ao das competencias correspondentes as areas
em causa, dentro dos limites e em condi~fies fixados no acto
de distribui~ao ..

ARTlGO 13

(Funcionamento)

1. 0 Conselho de Administra~ao reune-se, ordinariamente, .
de quinze em quinze dias e, extraordinariamente, sempre
que 0 Presidente, por sua iniciativa ou a pedido de urn dos
Administradores ou do 6rgao de fiscaliza~ao, 0 convoque.

2. 0 Conselho de Administra~ao s6 delibera validam~nte na
presen~a de tres dos seus membros, sendo umdeles 0 Presidente
au quem 0 substitua, tendo este voto de qualidade em caso
de empate.
.3. Podem ser convidados para participar das reunifies

do Conselho de Administra~ao, os membros do Conselho Fiscal,
Directores de Servi~os, Chefes de Departamento e tecnicos.

4. 0 Conselho de Administra~ao e assistido por urn
secretariado, cujas fun~fies sao definidas no Regulamento Interno.
do ISSM.

5. Das reunifies do Conselho de Administra~ao sao lavradas
aetas, rubricadas par todos os m~mbros' presentes.

ARTIGO 14

(Conselho Fiscal)

1. 0 Conselho Fiscal e 0 orgao de fiscaliza~ao do ISSM,
composto por tres membros; dentre 'os quais urn Presidente e
dois vogais, sendo urn deles com forma~ao em Contabilidade.

2. Os membros do Conselho Fiscal sao nomeados 'peloMinistro
que superintende a area das Finan~as, por urn perfodo de tres anos,
renovavel uma unica vez.

3. Compete ao Conselho Fiscal, designadamente:
a) Acompanhar a gestao do ISSM, nOlneadamente atraves

da aprecia~ao e emissao de parecer ao Conselho de
Administra~ao sobre 0 or~amento, plano de actividades
e conta de gerencia anual;

b) Examinar a contabilidade e a execu~ao do or~amento.
bern como fiscalizar 0 cumprimento das disposi~fies
legais e regulamentares, nos dominios relevantes,
no ambito do funcionamento do ISSM, informando
o Conselho de Administra~ao.

4. 0 Conselho Fiscal pode solicitar ao Conselho
. de. Administra~ao todas as informa~fies, esclarecimentos
e elementos que sejamnecessarios a execu~ao das suas
competencias.
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, ARTIOO 15

(Funcionamento)

1. 0 Conselho Fiscal reune-se, ordinariamente, uma vez por
trimestre e, extraordinariamente, por convoca~ao do respectivo
Presidente, por sua iniciativa ou a pedido de qualquer dos seus
membros. '

2. 0 Conselho Fiscal pode tambem reunir-se a pedido
do Presidente do Conselho de Administra~ao.

ARTIOO"16

(Cessa~iodo mandato, Incompatibllidades e Impedlmentos)

1. 0 termo do mandato de cada urn dos membros do Conselho
Fiscal e independente do termo do mandato dos restantes
membros.

2. Os membros do Conselho Fiscal gozam, no exercicio das
suas fun~oes, de independencia: '

3. Findo 0 mandato, os membros do Conselho Fiscal mantem-
se em exercicio de fun~oes.at6 a data de tomada de posse dos
titulares nomeados. .

4. Os membros do Conselho Fiscal s6 podem ser demitidos
havendo justa causa, nos termos da alfnea d) do numero seguinte.

5.0 mandato cessa nos seguintes casos:
a) Morte ou incapacidades fisica permanente e/ou mental;

ainda que temporana;
b) Renuncia; .
c) Incompatibilidade superveniente do titular;
d) Demissao, em casQ"de falta grave, comprovadamente

cometida pelo titular, no desempenho <lassuas fun~6es
ou no cumprimento de qualquer obriga~ao inerente
ao cargo;

e) Condena~ao, por senten~a transitada emjulgado, por
crime doloso a que corresponda pena de prisao maior.

6. Para efeitos do presente estatuto, entende-se por falta grave
a verifica~ao de qualquer das seguintes situa~6es, individualmente
impuUlveis ao respectivo titular: .

ti) Avalia~ao riegativa do desempe~ho, designadamente
. 'por"incrimprimento dos programas e objectivos

da institui~ao;
b) Viola~ao grave, por ac~ao ou por omissao, da lei ou do

presente Estatuto organico do ISSM;
c) Viola~ao das regras sobre incompatibilidades

e impedimentos;
d) Viola~ao do dever de sigilo profissional.

.7. As incapacidades referidas na alinea a) do n.D 5 deste artigo
sao comprovadas pela Junta Nacional de Saude. .

8. A renuncia do cargo deve ser apresentada por escrito, com
uma antecedencia minima de tres meses e dingida ao Ministro .
que superintende a area das Finan~as.

9.0 exercicio de fun~oes como membro do Conselho Fiscal
e incompativel com:' .

. .
a) Interesses de natureza econ6mico-financeira

ou participa~ao no capital social de qualquer entidade
sujeita a supervisao do ISSM;

b) Exercicio de qualquer cargo em entidade sujeita a
supervisao do ISSM ou qualquer outra entidade que
com ela se encontre em rela~ao de grupo;

c) Exercicio de outros cargos, nos termos previstos na lei.
1O! Constitueql impedimentos para 0 exercicio das fun~oes

de membro do Conselho Fiscal:
a) Expulsao do aparelho do Estado;
b) Cond~a~ao, por senten~a transitada em julgado, por

crime doloso a que corresponda pena de prisao maior.
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ARTIOO 17

(Conselho Consultivo)

1. 0 Conselho Consultivo e 0 6rgao de consulta do ISSM,
competindo-lhe pronunciar-se sobre as lin has de orienta~ao
estrategica para 0 sector de seguros, quer em resposta a

. solicita~oes apresentadas pelo Conselho de Administra~ao quer
em temas da sua pr6pria iniciativa, apresentando, para 0 efeito,
sugestoes e recomenda~oes pertinentes.

2. Os membros do Conselho Consultivo tern urn mandato
de tres anos.

3. 0 Conselho Consultivo e constitufdo por:

a) Presidente do Conselho de Administra~ao do ISSM,
que 0 preside;

b) Membros do Conselho de Administra~ao do ISSM;
c) Delegados Regionais e/ou Provinciais do ISSM;
cl) Representante do Banco de Mo~ambique;
e) Representante de uma das associa~oes de defesa

do consumidor;
1) Representante da associa~ao de seguradoras;
g) Representante da associa~ao das entidades gestoras de

fundos de Pens6es complementares;
. h) Representante da associa~ao dos corretores de seguros;
i) Ate tres individualidades de reconhecida idoneidade,

independencia e comperencia no ambito das atribui~6es
do ISSM, que 0 Ministro que superintende a area.
das Finan~as designar.

4. Os membros referidos nas alfneas a) a h) do numero anterior
sao permanentes, .podendo, em fun~ao da materia a apreciar, 0

Presidente do Conselho de Administra~ao convidar os Directores
e tecnicos que julgar conveniente para a respectiva sessao.

ARTIOO 18

(Funcionamento)

1. 0 Conselho Consultivo reune-se ordinariamente uma v~z
por ano e extraordinariamente, por convoca~ao do Presidente, por
sua,iniciativa ou a pedido da maioria dos seus membros.

2. 0 Conselho Consultivo reune-se na data e hora previstas na
respectiva convocat6ria, funcionando com 0 ntimero dos membros
permanentes presentes.

. 3. Das reunioesdo Conselho Consultivo sao lavradas as
respectivas actas, assinadas pelo Secretario para 0 efeito
designado.

CAPITuLo III

EstrutLJraefun~Oesdas unidades organicas
ARTIOO 19

(Estrutura)

o ISSM tern a seguinte estrutura:

a) Direc~ao de Supervisao;
b) Direc~ao de Estudos, Estatistica e Coopera~ao;
c) Direc~ao dos Assuntos Juridicos, Gomunica~ao

e Rela~oes com os Consumidores;
, cl) Departamento de Administra~ao e Finan~as;

'I e) Departamento de Recursos Humanos;
f) Departamento de Tecnologias de Informa~ao

e Comunica~ao;
g) Departamento de Aquisi~6es.
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ARTIoo20

(Dlrec~iode Supervlsio)

1. Sao fun~oes da Direc~ao de Supervisao:
a) Proceder, no cumprimento da fun~ao supervisora

e fiscalizadora, a amilise tecnica, nomeadamente no
que respeita a materia contabilfstica, finance ira e
jurfdica, no ambito dos processos de licenciamento,
supervisao.e sancionamento das contraven~oes
verificadas, propondo ao Conselho de Administra~ao
as recomenda~oes e medidas que se mostrem
adequadas;

b) Planear e realizar ac~oes inspectivas as entidades
supervisionadas, de modo a complementar a analise
dos elementos financeiros, estatfsticos e .actuariais
e aferir a adequa~ao dos processos de controlo interno,
bem como 0 cumprimento da respectiva legisla~ao;

c) Emitir parecer sobre pedido de autoriza~ao para 0

exercfcio da actividade seguradora, bem como para
cisao, fusao ou qualquer outra forma de transforma~ao
de entidade habilitada ao exercfcio da actividade
seguradora ou de gestao de fundos de pensoes
complementares e ainda sobre a respectiva liquida~ao;

d) Preparar e propor metodologias de supervisao prudencial
que assegurem uma actua~ao eficaz, tendo em conta
as melhores praticas e assegurar a sua implementa~ao;

e) Colaborar na prepara~ao de propostas de diplomas legais
relativos ao sector de seguros e fundos de pensoes
.complementares;

j) Participar na defini~ao, divulga~ao e controlo do
cumprimento dos pIanos e programas de actividade
do ISSM;

g) Garantir a harmoniza~ao de procedimentos, tendo em
conta a legisla~ao aplicavel, de modo a assegurar
a equidade e isen~ao do ISSM em rela~ao as
entidades supervisionadas, propondo, para 0 efeito,
as necessarias medidas;

) h) Colaborar na aprecia~ao e emissao de parecer sobre as
bases tecnicas e condi~oes tarifarias de contratos de
seguro depositadas pelas seguradoras;

. i) Garantir 0 arquivo dos processos e demais infornla~ao.
sob sua responsabilidade, em condi~oes de seguran~a
e confidencialidade; ;

.j) Desenvolver as dernais actividades especificamente
atribufdas pelo Conselho de Administra~ao ou que,
por sua iniciativa, entenda propor a este orgao.

2., A Direc~ao' de Supervisao e dirigida por urn Director
Naci~nal, nomeado pelo Conselho de Administra~ao.

ARTlOO21

(Direc~iode Estudos, Estatistica e Coopera~io)

1. Sao 'fun~oes dos Servi~os de Estudos, Estatfstica
e Coopera~ao:

a) Elaborar, em coordena~ao com as demais Direc~oes e
Departamentos, 0plano anual de actividades do ISSM;

b) Coordenar a elabora~ao atempada dos relat6rios de
actividade do ISSM e assegurar a divulga~ao extema
das actividades deste;

. c) Realizar 'analises e estudos actuariais necessarios~ no
ambito da actividade de supervisao, recomendando 0

que se rnostre pertinente;
d) Realizar analises e estudos do mercado segurador e

tie fundos de pensoes complementares, bern como
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do ambiente financeiro' em que as seguradoras
e os referidos fundos operam;

e) Analisar as bases tecnicas e condi~oes tarifarias
. de contratos de seguro depositadas pelas seguradoras
no ISSM, propondo 0 que se mostrar conveniente;

j) Elaborar, em coordena~ao com as demais Direc~oes,
a proposta do plano estrategico do ISSM, no quadro
do desenvolvimento institucional e do mercado;

g) Colaborar na prepara~ao das metodologias de supervisao,
nomeadamente nos aspectos actuariais e economico-
financeiros;

h) Recolher os indicadores e produzir informa~ao estatfstica
peri6dica do sector de seguros, incluindo fundos
de pensoes complementares, nos termos a definir
pelo Conselho de Administra~ao;

i) Elaborar, em coordena~ao com os demais sectores,
o relat6rio anual sobre a actividade seguradora
e assegurar a sua publica~ao;

j) Preparar asrespostas do ISSM relativas a pedidos
de natureza estatfstica;

k) Colaborar na elabora~ao e analise de propostas
de diplomas legais;

l) Preparar e assegurar a participa~ao em reunioes nacionais
e intemacionais, relativasa materia de seguros
e fundos de pensoes,sem prejuizo do que a este
respeito for especial mente determinado pelo Conselho .
de Administra~ao;

:m) Desenvolver as demais actividades especificamente
atribufdas pelo Conselho de Administra~ao ou que,
por sua iniciativa, entenda prop or a este 6rgao.

2. A Direc~ao de Estudos,Estatfstica e Coopera~ao e
dirigida par urn Director Nacional nomeado pelo Conselho
de Administra~ao. .

ARTIGO22

(Dlrec~iodos Assuntos Jurfdicos, Comunica~ioe Rela~oes'
. com os Consumidores)

1. Sao fun~oes da Direc~ao dos Assuntos Jurfdicos,
Ccimunica~ao e Rela~oes com os Consumidores: .• :.

a) No dom[nio de Assuntos Jurfdico:
i) As~egurar 0 apoio jurfdico as actividades do ISSM,

na regula~ao, supervisao e demais domfnios
das suas atribui~oes, emitindo os necessarios
pareceres tecnicos;

iz) Elaborar, em coorderia~ao com as demais Direc~oes,
propostas de diplomas legais e normas tecnicas
no dOmInio de seguros e de fundos de pensoes
complementares;

. iii) Instaurar e instruir processos de contraven~ao a
legisla~ao vigente, propondo a aplica~ao das
respectivas san~oes;

iv)' Apresentar propostas das condi~oes. gerais e/ou'
especiais'de ap6lices de seguros obrigatorios; .

v) Emitir parecer das condi~oes gerais e/ou especiais
de ap6lices de seguros obrigatorio;

vi) Desenvolver as demais actividades especificamente
atribufdas pelo Conselho de Administra~ao ou
que, por' sua iniciativa, entenda propor a este
6rgao .

b) No domfnio da Comunica~ao e Rela~oes com
as Consumidores:
i) Elaborar a estrategia e 0 plano de comunica~ao

e imagem e coordenar a sua execu~ao;
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ARTIGO 24
(Departamento de Recursos Humanos)

1. Sao fun<;5es do Departamento de Recursos Humanos:
a) Preparar, em coordena<;ao com as demais areas, propostas

de polftica de recursos humanos;

(Departamento de Tecllologias de Informa~iioe Comunica~iio)

1. Sao fun<;6esdo Departamento de Tecnologias de Informa<;ao
e Comunica<;ao:

, a) Assegurar a gestao e 0 funcionamento adequado da
infraesrutura informatica do ISSM' e' apresentar
recomenda<;5es e propostas para a suamanuten<;ao e
evolu<;ao, de acordo com as necessidades operacionais
da institui<;ao;

b) Administrar e gerir os sistemas informaticos
e de comunica<;ao do ISSM;

c) Definir polfticas de seguran<;a informatica para garantir
integridade, confidencialidade ~. disponibilidade
da informa<;ao;

d)' Criar os mecanismos necessarios a nivel dos servidores
, e utilizadores para garantir as trocas e copias, seguras,
de informa<;5es; ,

e) Desenvolver, documental', implementar e garantir a
.manuten<;ao de sistemas informaticos necessarios para
a prossecu<;ao do objecto do ISSM;

j) Criar e'manter os canais electronicos de divulga<;ao de,
informa<;ao do ISSM;

g) Assegurar a gestao e manunten<;ao da pagina web
e dos e-mails do ISSM;

h) Propor a aquisi<;ao de equipamento e sistemas
informaticos, em coordena<;ao com 0 Departamento
de Aquisi<;5es;

i) Verificar se os equipamentos e meios informaticos
adquiridos cumprem todas as caracterfsticas e
desempenho exigidos pelo ISSM, de acordo com as
respectivas especifica<;5es tecnicas;

j) Realizar testes, em condi<;5es operacionais simuladas,
visando verificar se os equipamentos e sistemas
informaticos adquiridos funcionam correctamente;

b) Assegurar a correcta execu<;aodos processos de gestao do
pessoal, nomeadamente em materia de recrutamento,
forma<;ao, treinamento e progressao nas carreiras
profissionais, bern como de cessa<;ao da rela<;ao de
trabalho no Estado;

c) Controlar e elaborar a efectividade dos funcibnarios
doISSM;

d) Assegurar 0 cumprimento pontual e uniforme dos
mecanismos de acompanhamento e controlo
sistematico do desempenho do pessoal;

e) Representar 0 ISSM junto de outras entidades da
administra<;ao publica em materias de gestao de
recursos humanos; ,

j) Desenvolver as iniciativas necessarias a prossecu<;ao dos
objectivos e orienta<;5es que the sejam especificamente
atribuidos pelo Conselho de Administra<;ao no ambito
de gestao de recursos humanos;

g) Implementar as actividades no ambito das polfticas e
estrategias do HIV e SIDA, Genero e Pessoa Deficiente
na Fun<;ao Publica;

h) Implementar as normas e estrategias relativas a saude,
higiene e seguran<;a no trabalho;

i) Desenvolver as demais actividades especificamente
atribuidas pelo Conselho de Administra<;ao ou que,
por sua iniciativa, entenda propor a este orgao.

2. 0 Departamento de Recursos Humanos e dirigido pOI'
urn Chefe de Departamento Central Autonomo, nomeado pelo
Conselho de Administra<;ao.

ARTIGO 25'

ARTIGO 23

.'

(Departamento de Administra~iioe Finan~as)

I. Sao fun<;6esdo Departamento de Administra<;ao e Finan<;as:
a) Elaborar a proposta do or<;amento anual e assegurar a

sua execu~ao, de acordo com as disposi<;6es legais e
as normas de despesa intemamente estabelecidadas;

b) Elaborar os instrumentos 'de gestao do ISSM, a submeter
aos orgaos co~petentes, nomeadamente no dominio
da execu<;ao or<;amental e da conta de gerencia;

c) Apoiar 0 Conselho Fiscal no exercfcio das suas fun<;6es,
nomeadamente assegurando 0 relacionamento,
instituciOllal e presta<;ao tempestiva de informa<;6es
para 0 efeito requeridas;

d) Representar 0 ISSM junto de outras entidades da
administra<;ao publica em materias de gestao
administrativa e financeira;

e) Assegurar a boa gestao do patrimonio e 0 funcionamento
adequado de toda a irifraestrutura, de apoio as
actividades do ISSM e apresentar recomenda<;6es e
propostas para a sua manuten<;ao e evolu<;ao, de acordo
com as necessidades operacionais da institui<;ao;

j) Desenvolver as iniciativas necessarias a prossecu<;ao dos
objectivos e orienta<;6es que the sejam especificamente -
atribufdos pelo Conselho de Administra<;ao;

g) Coordenar a gestao da correspondencia dirigida ao ISSM
e deste para os diferentes destinatarios, garantindo,
nomeadamente; a respectiva dactilografia, recep<;ao
e/ou expedi<;ao, com observancia dos princfpios
constantes do Sistema Nacional de Arquivos do
Estado;

11) Assegurar a gestao do arquivo documental do ISSM;
i) Desenvolver as demais actividades especificamente

atribuidas pelo Conselho de Administra<;ao ou que,
pOI'sua iniciativa, entenda propor a este orgao.

2. 0 Departamento de Administra<;ao e Finan<;as e dirigido pOI'
urn Chefe de Departamento Central Autonomo, nomeado pelo
Conselho de Administra<;ao.

ii) Proceder a compila~ao da legisla<;ao do. sector
financeiro, em particular a que rege a actividade
seguradora;

iii) Promover a imagem do ISSM, atraves de
divulga<;ao de informa<;ao sobre as suas fun<;6es
e actividades no meio de comunica<;ao social;

iv) Assegurar os mecanismos de relacionamento com
o consumidor;

v) Estabelecer urn born relacionamento entre 0 ISSM
e os orgaos de comunica<;ao social e agir como
porta-voz do mesmo Instituto;

vi) Desenvolver as demais actividades especificamente
, atribufdas pelo Conselho de Administra<;ao

ou que, por sua iniciativa, entenda propor a este
orgao.

2. A Direc<;aodos Assuntos Juridicos, Comunica<;ao e Rela<;6es
com os Consumidores e dirigida pOI' urn Director Nacional,
nomeado pela' Conselho de Administra<;ao.

I
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k) Prestar apoio tecnico aos utilizadores;
I) Propor pIanos de forma~ao contlnuas no domfnio.

dos sistemas informliticos, em coordena~ao com
o Departamento de Recursos Humanos;

m) Desenvolver as demais actividades especificamente
atribufdas pelo Conselho de Administra~ao ou que,
por sua iniciativa, entenda propor a este 6rgao.

2. 0 Departamento de ¥ecnologias de Informa~ao
e Comunica~ao e dirigido por urn Chefe de Departamento Central
.Aut6nomo, nomeado pelo Conselh? de Administra~ao.

ARTIGO 26

(Departamento de Aquisi~oes)

1. Sao fun~6es do Departamento de Aquisi~6es:

a) Realizar a planifica~ao anual das contrata~6es
e aquisi~6es a efectuar pelo ISSM;

b) Gerir e executar 0 processo de aquisi~6es em todas
as fases de cicio de contrata~ao pela institui~ao,
assegurando a realiza~ao de concursos de aquisi~ao
de bens e contrata~ao de servi~os para 0 ISSM;

c) Garantir a normaliza~ao de processos de aquisi~ao
. do ISSt\~;

d) Prestar assistencia ao juri, em concursos, e zelar pelo
"cumprimento rigoroso e programatico de todos

procedimentos pertinentes;
e) Prestar a necessaria colabora~aoaos 6rgaos de controlo

interno e externo, na realiza~ao de inspec~6es e
auditorias ao processo de contrata~ao e aquisi~6es
efectuadas pel a institui~ao;

f) Desenvolver as demais actividades especificamente
atribufdas pelo Conselho de Adrninil'tra~ao ou que,
por sua iniciativa, entenda propor a e~te 6rgao.

2. 0 Departamellto de Aquisi~6es e dirigido por urn Chefe
de Departamento Central Autonomo, nomeado peIo Conselho
de Adininistra~ao: . .

CAPfTULOIV

Representa~aolocal

ARTIGO 27,

(Delega~oesou outras formas de representa~aolocal)

1. A Delega~ao ou outra forma de representa~ao local.
pros segue as atribui~6es do ISSM, no ambito da sua area
qe jurisdi~ao.

2. A Delega~ao ou outra forma de representa~ao local e dirigida
por urn Delegado, nomeado pelo Ministro que superintende
a area das Finan~as.

3. Compete ao Ministro que superintende a area das Finan~as
autorizar a cria~ao e 0 encerramento de delega~6es ou outra forma'
de representa~ao do ISSM no territ6rio nacional.

ARTIGO 28

(Subordlna~ao)

A Delega~ao ou qualquer outra forma de representa~ao
subordina-se centralmente ao ISSM e funciona sob orienta~ao e
coordena~ao do Presidente do Conselho de Administra~ao, sem..
prejufzo da articula~ao e coopera~ao com 0Govemo Provincial.
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ARTIGO 29

(Fun~oesda Delega~aoau outra forma de representa~aolocal)

Sao fun~6es da Delega~ao ou outra forma de representa~ao
local:

a) Assegurar e coordenar todas as ac~6es operativas a nfvel.
do respectivo local, no concemente 11 implementa~ao
de ac~6es da Polftica de Seguros;

b) Proceder 11 globaliza~ao e interpreta~ao da informa~ao
relativa 11 actividade seguradora, na respectiva area
de jurisdi~ao, e assegurar 0 seu envio aos servi~os
centrais;

c) Propor e gerir os recursos materiais, humanos e financeiros
necessanos ao funcionamento da Delega~ao ou outra
forma de representa~ao local;

d) Estudar e estimular as condi~6es propfcias ao
estabelecimento de entidades habilitadas ao exercfcio
da actividade seguradora.

ARTIGO 30

(Competencias do Delegado)

1.Compete ao Delegado do ISSM:

a) Representar 0 ISSM na respectiva area de jurisdi~ao;
b) Elaborar e remeter ao Conselho de Administra~ao a

proposta de plano de actividades a desenvolver no
ana seguinte;

c) Exercer as fun~6es de chefia, organiza~ao e planifica~ao
de servi~os, de acordo com a estrategia e as orienta~6es
superiores;

d) Promover a colabora~ao com outras entidades que na
respectiva area de jurisdi~ao prosseguem finalidades
sirnilares ao ISSM;

e) Assegurar a tramita~ao dos processos de pedidos de
licenciamento e desenvolvimento da actividade
seguradora e de media~ao de seguros;

f) Assegurar a gestao dos recursos human os, materiais
e financeiros;

g) Garantir a avalia~ao do desempenho dos funcionarios
a ele subordinados;

h) Decidir ao seu nfvel a aplica~ao das medidas de execu~ao
imediata que the forempresentes;

i) Exercer 0 poder disciplinar sobre os funcioriarios
da Delega~ao;

j). Realizar as demais tarefas que forem inc urnbid as
superiormente enos termos previstos na lei.

ARTIGO 31

(Estrutura das Delega~Oes)

A estrutura das Delega~6es consta do Regulamento Intemo
do ISSM.

CAPITULO V

Gestao or~amentale regime de pessoal

ARTIGO 32

(Receitas)

Constituemreceitas do ISSM:

p) Os valores da taxa de supervisao, consignada nos termos
legais;
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b) 0 produto da venda de publica~6es, brochuras e outras
receitas por presta~ao de servi~os;

c) As doa~6es e comparticipa~6es atribufdas por quaisquer
entidades nacionais ou estrangeiras;

d) As dota~6es do Estado;
e) Quaisquer outros rendimentos ou receitas que por lei,

contrato ou outra forma Ihe sejam atribu~dos.

ARTIGO 33

(Despesas)

Constituem despesas do ISSM os encargos com 0 respectivo
funcionamento, designarlamente com 0 pessoal e sua forma~ao
profissional, os resultantes da aquisi~ao, constru~ao, manuten~ao e
.conserva~ao de bens moveis e imoveis e contrata~ao de servi~os,
incluindo a realiza~ao de estudos de especialidade que se mostrem
necessanos.

ARTIGO 34

(Gestao)

A gestao financeira e do patrimonio afecto ao ISSM rege-se
,pelas normas aplicaveis aos orgaos e institui~6es do Estado,
nomeadamente pel a Lei do Sistema de Adrninistra~ao Financeira
do Estado.

.391

ARTIGO 35

(FJscaliza9ao)

As contas do ISSM estao sujeitas a fiscaliza~ao pelas entidades
competentes, nos termos da legisla~ao aplicavel.

ARTIGO 36

( Regime de pessoal)

1. Os funcionarios e agentes ~o ~stado, do quadro do ISSM,
sao regidos pelo Estatuto Geral dos Funcionarios e Agentes do
Estado e seu Regulamento, pelo presente Estatuto Organico e
pelos respectivos Regulamento Intemo e Codigo de Conduta .

2. Os funcionarios e agentes referidos no numero anterior nao
~

podem prestar trabalho ou outros servi~os, remunerados ou nao; a
empresas sujeitas a supervisao do ISSM, nem exercer actividades
de media~ao de seguros ou deter participa~6es no capital social
de sociedades de media~ao de seguros.

3. Sem prejufzo do disposto no n.o 1 deste artigo, 0 ISSM
pode celebrar contratos de trabalho regidos pelo regime geral,
sempre que se mostre compatfvel com a natureza das fun~6es
a desempenhar.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

