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PUBLICACAO OFICIAl DA REPUBLICA DE MOCAMBIQUE

IMPRENSA NACIONAL DE MOCAMBIQUE, E.P.

AVISO

A materia a publicar no "Boletim da Republica» deve ser
remetida em c6pia devidamente autenticada, uma por cada
assunto, donde conste, alem das indicatyoes necessarias para
esse efeito, 0 averbamento seguinte, assinado e autenticado:
Para.publica~aono'(~Boletimda Republica».•............................. '..

MINISTERIO DA JUSTI<;A, ASSUNTOS
. tONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

Direcgao. Nacional dos Registose Notariado

OESPACHO

Nos termos do anigo 362 do C6digo do Registo CiviL e concedida
a autoriza~ao a senhora Isabel M6nica Selbi Mafambana. a efectuar a
mudan~a do nome da sua filha menor. Katariila Pereira, para passar a
usar 0 nome completo de Katherine Monique de Figueiredo Pereira.

Direc~ao i'\acional dos Registos e !\'otariado em Maputo, 28 de
Dez,embro de 2015. - A Directora i'\acional Adjl,tnta. fatima J.Achti
Baronet.

MINISTERIO DOS RECURSOS MINERAlS
. E ENERGIA

Instituto Nacional de Minas

AVISO

Em cumprimento do disposto no artigo,26do Regu!ail1ento da Lei de
Minas aprovado pelo Decreto n.o3112015. de 31 de Dezembro. publicado '
no Boletilll da Repliblica. n.o 104. I.'Serie. Suplemento. faz-se saber
que pOI' despacho de S. Exa 0 Ministro dos Rccurso.s Minerais e Energia
de 27 de Fevereiro de 2016. foi atribufda a favor de TCT-Industrias
Florestais, Limitada. a Licenc;a de Prospec~ao e Pesquisa n.o 6268L,
valida ate II de Janeiro de 2018, para calcario e minerais associados,
no distrito de Cherin'goma. na provfncia de Sofah com as seguintes
coordenadas geograficas: '

Vcrtice Latitude Longitude

I -17° 59' 45.00" 35" 13' 45,00"
2 _17° 59' 45.00" 35" 16' 45,00"
3 _18° 0)' 30.00" 35° 16' 45,00"
4 _18° 01' 30.00" 35° 16' 30,00" ,
5 _18° 02' 15.00" 35° 16' 30,00"
6 -18°02' 15,00" 35° 16' 15,00"
7 _18° 02' 45.00" 35° 16' 15,00"
8 -18° 02' 45.00" 35° 13' 45.00"

Instituto i'\acional de Minas. em Maputo, 16 de Mar~o de 2016.-
o Director-Geral, Adriano Silvestre Sevano.

ANUNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
, ,

Furo Max - Sociedade
Unipessoal, Limitada

Cenifico, para cfeitos de publicac;ao, que no
diavinte e'dois de Selembro de dois mil e quinze.
foi matri<;ulada na Conservat6riado Registo de
Entidades Legais sob NUEL 100656604, uma
entidade denominada Furo Max - Sociedade
Unipessoal, Limitada, entre:

Joao Bento Ant6nio Riane, de nacionalidade
mo~ambicana, portador. do Bilhete de
Identidade n.O 110 100534449N. emitido,
aos treze de Outubro de dois mil e quinze.

ARTIGO PRI:vlEIRO

E consti tufda nos termos da lei e deste estatuto
uma sociedade unipesoal de responsabilidade

Iimitada, que adopta a denomina~ao Furo Max
~ Sociedade UnipessoaL Limitada. e c consti-
tufda por tempo indeterminado.

ARTIGO SEGUi'DO

A sociedade tern a sua sede na Avenida Olof
Palme. numero trezentos e setenta e oito, cidade
de Maputo: podendo por simples delibera~ao,
abrir s\lcursal, delega~ao, ou outra forma de
representa~ao comerciaL

ARTIGO TERCEIRO

A sociedade tern pOl'objectivo:

a) Prestac;ao de servi~os na area de
perfura~a() de furos, a sociedade
podcra exercer outras actividades
ou subsidiarias das actividades
principais desde que seja devi-
damente autorizada;

b) Imponac;ao e exportac;ao dos servic;os
assim como de tpdo material para
estes servic;os de perfurac;ao;

c)Vendas de todo tipo de material rela-
cionado com perfura~ao.

ARTIGO QUARTO

o capital social, integralmeme subscritoe.
realizado em dinheiro, c de dois milhoes de
meticais, correspondente a uma unica quota
penencente ao s6cio Joao Bento Ant6nio Riane.

ARTIGO Ql'I:-;TO

A administrac;ao e 'gercncia da sociedade e
sua representa~ao em jufzo e fora dele. activa .
e passivamente, sera exercida pelo s6cio unico
Joao Bento Ant6nio Riane, que c administrador,
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ARTIGO DECI:vIO

Relatorios de contas e distribui~ao
de lucros

Urn) 0 ano financeiro tera 0 seu infcio no
mes de Janeiro e seu fim no mes de Dezembro

de cada ano.
Dois) Os Relatorios de Contas da sociedade

serao encerrados e balan~o sera apresentado
com referencia a 31.de Dezembro de 2016 ano

de exercfcio a que respeita,e serao submetidos

para analise dos socios. Deduzidas as obrig~5es
fiscais, amortiza~5es e outras incumbencias
dos resultados Ifquidos em cada exercfcio, os
resultados, serao, nos termos da lei, distribufdos
nas seguintes areas, sucessivamente:

a) Constitui~ao ou reintegra~aO das
reservas de fundos legais e facul-.
tativa, conformedecisao e apro~

va~ao pOI'parte dos socios;
b) Distribui~ll.o das quotas pelos socios,

em conformidade comdelibera~ao

de maioria;
c) Qualquer outra delibera~ao dos socios.

ARTIGO DECIMO PRIMEIRO

DissohJ~ao.Uquida~aoe casos omissos

Urn) A sociedade sera dissolvida nas circuns-

tancias estipuladas pOl' lei.
Dois) Caso os socios naocheguem a urn

acordo, a sociedade 'padera 'dissolver-se pOI'
meio de votos da rnaioria qualificada de tres

quartos dos votos.
Tres) Todos e quaisquer casos omissos serao

regulados nos termos do Codigo Comercial

em vigor.

Celebrado em Maputo, aos vinte e cinco de
Fevereiro de dois mil e dezasseis, em portugues,

e em dois exemplares.

Maputo, dezasseis de Mar~o de dois mil
e dezasseis. - 0 Tecnico, l/egEvel.

JS &.T Trading, Limitada

Certifico, para efeitos de publica~ao, que
no dia onze de Mar~o de dois mil e dezasseis,
foi matriculada na Conservatoria do Registo
de Entidades Legais sob NUI;:L 100712903,
uma sociedade denominada J5 & T Trading,
Limitada.

Jorge Samuel, maioI', solteiro. residente
nesta cidade de Maputo. na A venida
Agostinho Neto, m1mero'trezentos e noventa
e seis, titular do Bilhete de Identidade

n.O I 10 I00248803B. emitido pcla Direc~ao
:'\acional de Identifica~ao Civil de Maputo.
aos dez de Junho de dois mil e dez;

Titos Jaime Macie, viuvo~ rcsidente na rua
do Rio Pungue Talhao A57 vila sede do
:vlunicfpio de Boane, titular do Bilhete de
Identidade n.o I 10100160136P. emitido pela
Direc~ao Kacional de ldentifica~ao Civil de
Maputo. aos nove dias do mes de Dezembro
do ana de dois mil e quinze.

~cordam e rnutuamente aceitam na cria~ao
de uma sociedade comercial que vai se reger
pelos presentes es~atutos e demais legisla~ao
aplieavel na Republica de Mo~ambique.

ARTIGO PRI:vIEIRO

A sociedade adopta a denomina~ao de
JS & T Trading, Limitada, e tern a sua sede
em Maputo. na Avenida Agostinho Keto,
numero trezentos e noventa e seis. podendo
pOl' delibera~ao da assembleia geral abrir ou
encerar sucursais dentro e fora do pafs quando
for conveniente.

ARrIGO SEGl.i:'\DO

A sua dura~ao e p.or tempo indetermi-
nado, contando-se.....a partir da celebra~a6 do
presen,te contrato.

ARTIGO TERCEIRO

A sociecJade tern pOI'objecto:

a) lmporta~ao e exporta~ao de bens
de consu.mo e para a industria de
constru~ao;

b) Produ~ao e venda de materiais de
constru~ao;

c) Comercializa~ao de produtos de
origem petrolffera;

d) RepreSenta~ao de marcas nacionais e
intemacionais diversas~

e) Compra e venda de materiais de cons-
. tru~ao;

. fl,Consultoria; .
g) A sociedade .podera exercer outras'

actividades desde que pira isso
esteja devidamente autorizC;ldanos
termos da legisla~ao em vigor.

ARTIGO QUARTO

o capital, integral mente subscrit<;>e realizado
em dinheiro e de quinze mil meticais, dividido
em duas quotas iguais de sete mil e quinhentos
Meticais Gada, equivalente a cern pOl' cento do
capital subscrito pelos socios Jorge Samuel e
Titos Jaime Macie.

ARTIGO QUINTO

Urn) Sem prejufzo das disposi~5es legais
em vigor a cessao ou aliena~ao de toda ou parte
de quotas devera ser do consenso dos socios
gozando estes do direito de preferencia.
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Dois) Sc nem a sociedade nem os sacios
mostrarem interesse pela quota do cedente. este
decidira a sua aliena~ao a quem e pelo pre~o
que melhor entender, gozando 0 novosocio
dos direitos correspondentes a sua participa~ao
na sociedade.

ARTIGO SEXTO

A administra~ao e gestao da sociedade e
sua representa~ao em jufzo e fora dele, activa e
passivamente, sera exercida pe.los socio Jorge
Samuel, que dcsde ja e nomeado gerente. COIn
dispensa de cau~ao bastando a sua assinatura
e do urn outro socio para obri~<tr a sociedade.
Os sacios poderao quando assim 0 entenderem
nomear mandatarios da sociedadee conferirem-
lhes poderes de representa~ao.

ARTIGO SETI~O

Urn) A Assembleia Geral reune-se ordinaria-
mente uma, vez pOl' ano para aprecia~ao e
aprova~ao .do balan~o e contas do exercfcio
finiio e reparti~ao de lucros e perdas.

Dois) A Assemblei<l; Geral podera reunir-
-se extraordinariamente quantas'vezes forem
necessarias desde que as circunstancias assim
o ex,ijam para deliberar sobre qual queI' assunto
que diga respeito a sociedade.

ARTIGOOITAVO

Em caso de morte, interdi~ao ou incapacidade
ffsicade urn dos socios, os seus herdeiros
tomarao 0 lugar na sociedade com dispensa de
cau~ao, podendo estes nomear seu representante.
se assim 0 entender desde que <ibede~am 0

preceituado nos termos da lei;

ARTIGO 1\0;\'0

A sociedade so se dissolve nos termos
fixados pelalei ou pbrcomumacordo dos socios
quando estes 0 entenderem .

ARTIGO DECIMO

Os casos omissos serao regulados pOl' lei
e de mais legisla~ao aplidvel na Republica
de Mo~ambique.

Maputo, dezasseis de Mar~o do ano de dois
. mil e dezasseis. - 0 Tecnico, llegEvel.

Instituto de Supervisao
de Seguros de Mo~ambique

RECTIFICACAO

POI' se tel' constatado omissao dos m1meros
dos avisos publicado~ no Bolerini da Rep/1blica.
n.027, III Serie, de 4 de Mar~ode 2016. porerro
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.nao imputavel ao ISSM. solicita-se a necessaria
eorree~ao mediante 0 devido acrcseimo. nos
seguintes termos:

Avis<?fl'.01/1SSM/2016. sopre a Ap61ice
UnifOlIDe de Seguro Obrigat6ria de
Aeidentes de Tnibalho e Doen~as
Profissionais;

Aviso n.o2/ISSM/20 16.relativo a Ap6liee
Uniforme de Seguro Obrigat6rio de
Responsabilidade Civil Automovel.

Maputo. vinte e tres de Mar~o de dois mil
,e dezasseis. - A Comissaria Geral Tributaria.
Maria OtfliaMonjane Salllos.

Mesofontes Servigos,
Limitada

Certifieo, para efeitos de publiea~ao'. que no
di"adezoito de Mar~o de dais mil c dezasseis, foi

. matriculada na Conservatoria dos Rcgistos de
> Entidades Legais sob Nl,JEL 100715228, uma
soicedade denominada Mesofontes Servi~os,
Limitada.

Nos termos do artigo noventa do Codigo
Comercial, celebra-se 0 prcsente contranLO de
sociedadc, entre:

Primeiro. Joao Fernandes da Coneei9ao
,Caetano, 'mo~ambicano, natural de Maputo,
resid.ente, no bairro Alto-Mae, rua de Inves,
icasa n.o 177,quarteirao 7 portador de Bilhete de
. Identidae n.ollOI028540771 emitido aos 21 de
:Mar~o de 2013, pelo Arquivo de Idcntifica~ao
. Civil de Maputo;

Segundo. Rogerio Fernandes da Concei~ao
,Caetano. mo~ambieano, natural de Nampula.
. com domfcilio voluntario geral, no bairro
: de Chamanculo A, rua de Ivens, cas a
l' '.
,n.o 177,quarteirao 7 portador de Bilhetede
f Identifica~ao n.o 11010 I858407P, emitido pelo
IArquivo de Identifica~ao Civil de Maputo. aos
, 6 de Janeiro de 2012, na qualidade de socio

de capital.
I

A sociedade .fiea a reger-se pelas seguintes
c1ausulas:

ARTIGO PRIMEIRO

(Denominayao e durayao)

A socied.ade adopta a denomina9ao de
Mesofontes Servi90s, Limitada. derovante
denominada sociedade, C constitufda sob forma
ge sociedade comcrcio e presta9ao de servico

, pOI' quotas de responsabilidade limitada e
. pOI' tempo indeterminado, regendose pelos
seguintes eslatulOs e pela legisla9ao aplicavel.

ARTIGO SEGL":\DO

(Sede)

Urn) A sede da s~cieddade .c na Ayenida .

da i'\amahacha. quarteirao n.o -I. i'\11,

Chinonanquila. distrilO de. Boane.
Dois) Mediante delibera~ao do Conselho

de Administra~ao, a sociedade podera abrir

sucursais, filiais ou qualquer outra forma de

representa~ao nos pafs e no estrangeiro, bern

como transferir a sua sede social para qualquer

outro local do tenit6rio naeiol)al.

ARTIGO TERCEIRO

(Objecto social)

A sociedade tern pOl' objecto importa~ao

e comercializa~ao de material diverso e a

presta~ao de servi~os nas seguintes areas:

GnJ.fica. serigrafia. publicidade e
marketing e outrOs servi90s afinS.

ARTIGO QUARTO

(Capital social)

Urn) 0 capital dasociedade, integral mente

subscrito e realizado, c de 20000,00 MT (yinte

mil meticais).

a) Uma quota no valor normal de 10

000,00 MT (dez mil mcticais),

correspondente a 50% do capital

social, pertencente ao socio 10ao

Fernandes da Concei~ao Caetano; e

b) Outra no' valor de 10000,00 MT,

corespodente a 50%. pertencente

ao socio Rogerio Fernandes da

'Concei9ao Caetano.

Dois) 0 capital soc!al podenl ser aumentado,

uma ou mais vezes, mediantedecisao dos

socios:
ARTIGO QUI:\TO

(Prestayoessuplementares e suprimentos)

Os socios poderao fezer suprimentos a $ocie-

dade sempre que esta deles careca.

ARTIGO SEXTO

(Cessao e onerarao de~quotas)

Urn) Os socios floderao dividir e ceder a sua

.quota, bern como constituir quaisquer6nus ou

encargos sobre a sua propria quota.

Dois) A . divisao e cessao da quota detida

. pelos socios e admissao de urn novo s6cio .na'

sociedade esta sujeita asdisposi90es do Codigo

Comercial, aplicaveis as sociedades por quotas

de responsablidade.
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ARTIGO SETI\10

(Gestao, representayao e vinculayao
da sociedade)

Urn) A sociedade e gerida sera administrada
pelos socios Rogerio Fernandes da Concei~ao
Caetano Joao Femandes da Conceicao Caetano.
na qualidade de socio .gerente.

Dois) A sociedade obrigada se pela assina-
tura dos sociosRogcrio Fernandes da Concei~ao
Caetano c: Joao Fernandes da Concei~ao
Caetano, na abertura de contas bancarias.
eompra e venda dos bens da sociedade e outros
aetos de certao corrente.

ARTIGO OITAVO

(Associ ados)

. Urn) A sociedadepode admitir. a tocto
tccnicos de servi~os para desempenhar a sua
actividade profissional scm a categorfa de as-
sociados.

Dois) A admissao de associados so podera
ser feita par delibera~iio dos s6cios.

ARTlGO :-;0:\0

(Negocios juridicos entre os socios
e a sociedade)

o neg6cio jurfdico celebrado, direetamente
. ou pOI' interposta. pes soa, entre a sociedade e
os socios deve cons tar sempre de documento
escrito, e ser necessarjo, uti! ouconveniente a

. prossecu9iio do objecto da sociedade, sobpena
de nulidade.

ARTIGO DEcIMO

(Contas da sociedade)

Urn) 0 exercfciosocial coincide com 0 ana
civi! e 0 balan~o fechar-se-a com referencia a 31
(trinta e urn) de Dezembro de cada ano.

Dois) As contas da sociedade deverao ser
elaboradas e submetidas a apreeia~ao .dos
socios del!trodos (tr~s) primeiros meses do ana
seguinte a que respeit,!-m.

................................................. : .

ARTIGO DECI~O TERCEIRO

(Distribui9ao de lucros).

Urn) Conforme delibera~ao dos socios,
dos lucros apurados em 'cada exercfcio serao .
deduzidos os os impostos e demais despesas
provenientes da actividade comercial.

Dois) Dividendos aos socios na propor~ao
da.sua quota .

ARTIGO DECI\10 QUARTO

(Dissolucao e Iiquidayao)

Asociedade dissblve-se nos termos fixado
nale!.

Maputo, vinte e dois de Mai~o de dois mil
e seis. - 0 Tecnico.l/egfvel.
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IMPRENSA NACIONAl DE MOCAMBIQUE, E.P.

AVISO

A materia a publicar no «Boletim da Republic,\» deve ser
remetida em c6pia devidamente autenticada, uma por cada assunto,
donde conste, ah3mdas indicar;:6es necessarias para esse efeito, 0

averbamento seguinte, assinado e autenticado: Para publica~ao no
«Boletim da Republica"............... , .

Governo do Distrito de Homofne

DESPACHO

.Associar;ao KUl1llade Homofne, representada pelos cidadaos, Carlos
. Ricardo Batine. Benedito Seja Deus Lufs Mangue, Rosalia Tomas
Pl1lmo, Osvalda Ar;ucena Henrique, Emesto Guiliche, Ananias Artur

I Neves, Alcfdio Zacarias Pale, Joaquim Jose, Pedro Ernesto Covele ..
~ 'Albino Zefanias, Telma Jose Sandos Jonas e Jose Joaquim. com sede
na vila do distrito de Homofne. provfneiade lnhambane, requerem 0

seu reconhecimento como pessoa jurfdica, juntando ao seu pedido os .
\ estatutos de cqnstituir;aoe os demais documentos legalmente exigidos
para 0 efcito ..

Examinados o's documentos que fazem parte do processo. veri fica-
se que a associar;ao prossegue fins Ifcitos, determina~os e lcgalmente
possfveis e que 0 acto da constituir;ao e os estatutos da mesma cumprem

- .

os requisitos fixados na lei. nada obstando ao seu conhecimento ..

i\estes termos. e em observancia aoartigo 7 e este conjugado coin
o n.o 2 do artigo g ambos do Decreto-Lei n.o 2/2006, de 3 de Maio. C
re.conhecida corrio pessoajurfdiea; a Associar;ao Kurula Dc Homofne.. .

Governo do Distri'io de Homofne. 17 de Dezembro de 20 IS.
- A Administradora DistritaL Josina Gilda Nhamano Chissico Joaqllim.

MINISTERIO DOS RECURSOS MINERAlS
Direc{:3o Nacional de Minas

AVISO

Em cumprimento do disposto no artigo 14 do Regulamento da Lei de
Minas. aprovado pelo Decreto n.O62/2006, de 26 de Dezembro, publicado
no Boletilil da Reptiblica, n.o 51, L. serie, 8.° S).lplemento, faz-se
saber que por despacho de S. Ex.• 0 Ministro dos Recursos'Minerais
e Energia de 13 Dezembro 2015. foi atribufda a favor de Africaoro
Mining. Limitada, a Licenr;a de Prospecr;ao e Pcsquisa n.O7379L. valida
ate 23 l\ovembro de 2020, para auro, no distrito de Manica, provfncia
de Maniea. com as seguintes coordenadas geograficas:

Vertice Latitude Longitude

I - 18° 51' 1-5,00" 32° 53' 15,00"
- 2 - 18° 51' 15.00" 32° 55' 45,00"

3 -i8° 51' 30,00" .. 32° 55'.45,00"
4 -'18° 51' 30,00" 32° 56' 0,00"
5 - 18° 51' 0.00" 32° 56' 0,00"
6 - 18° 51' O~OO" 32° 56' 15,00"
7 - 18° 51' 15,00" 32° 56' 15,00"
8 - 18° 51' 15,00"

.
32° 56' 30,00"

'9 - 18° 56' 45,00" 32° 56' 30,00' ~
10 - 18° 56'45.00" 32° ?9' 0,00"
II -19°00' 0.00" 32° 59' 0,00"
12 " 19° 00'0,00" 32° 54' 45,00"_
13 .• 18° 59' 15,00" '32° 54' 45,00"
14 - 18° 59' 15.00" 32° 54' 0,00"
.15 - 18° 58' 45,00" 32° 54' 0,00"
16 - 18° 58' 45.00" 32° 53'45,00"
17 - 18° 5T 45,00" 32° 53' 45,00"

- 18 - 18° 51' 45.00" 32° 53' 15.00"

Instituto Kacion.al de Minas. em Maputo, 24 de Dezembro de 2015.
- 0 Director Nacional. Adi'iano Sih'estre Sblvano ..

(Este Al'isojafo.i pllblicado no Beletim da Rep/lblica 1/~O 15,3."serie,
de 5 de Fel'ereiro de 2016)

'ANUNCIOS JUDICIAIS E OUTROS

Mozambiq.ue Shells,
Limitada

. ---.
Certifico.que para efeitos de publicar;ao,

que ap6s escritura de vinte'dois de Setembro
de dois mil e .oit<>,nesta Conservat6ria dos
Registos e !'\otariado de l\acala-Porto, perante

f m,im, Daniel Francisco Chapo. licenciado em
, Direito e notario. constituiram uma sociedade
pOl' quotas de responsabilidade Iimitada entre
os s6cios: Rajabo !'\uro. solteiro. natural
da IIha de Mor;ambique, de nacionaJidade
mor;ambicana. portador do Bilhete

de l'dentidade numcro zero trezentos milhoes
e cento sessenta e setc mil e urn A, emitido aos
trinta e urn de Maio de dois mil e cinco. pelo
.Arquivo de Idcntificar;ao Civilde l\ampula,
Mucamo Raj abo, solteira. natural da Ilha
de. Mor;ambique, d~ nacionalidade
mor;ambicana, Zainabo Rajabo. solteira,
natural de Mossuril. de nacionalidade
mor;ambicana. Elr;a Rajabo, solteira, ,natural
de l\ampula, de nacionalidade mor;ambicana.
Fatima Rajabo. soiteira, natural de Nacala ..

de naci.onalidade mor;ambicana, representada

neste acto pelo seu pai. Amina Rajabo.

solteira. natural d~l\acala, de nacionalidade

moc;ambicana, nos termos constantes dos

artigos seguintes:

CAPiTULO I

AR'nGO PRi~ElRO

E constitufda e sera registada pel~ c6digo

comercial e demais legislar;ao aplie.avel por

estes estatutos. uma sociedade comercial

por quotas de responsahilidade Limitada;

. denominada Mozambique Shells. Limitada.
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Instituto de Supervisao
de Seguros de Moc;ambique
Havendo negessidade de definir as Condic;:6es

Gerais di Ap61ice .Uniforme de Seguro de
Acidentes de Trabalho e Doenc;:asProfissionais,

i nos termos da alfnea 12) do n.o 2 do artigo II do
Estatuto Organico do Institulo de Supervisao
de Seguros de Moc;:ambiqu.e, aprovado pelo
Decreto n.O2912012, de 26 de Julho, conjugado
com on.o I do artigo 8 do Regulamento que
estabelece 0 Regime Jurfdico de Acidentes de
Trabalho e boenc;:as Profissionais, aprovado
pelo Decreto n.o 62/2013, de 4 de Dezembro,
o Instit.uto de Supervisao de Seguros de
Moc;:ambique (lSSM) tornapublico 0 seguinte: .

Art. I. Sao aprovadas as Condic;:6es Gerais
.da Ap6lice .Uniforme de Seguro de Acidentes
de Trabalhoe Doenc;:asProfissionais, que e parte
integrante do presente Aviso.
Art. 2. As duvidas que surgirem na.

iriterpretac;:ao e aplicac;:ao do presente Aviso
devem ser submetidas aos Servic;:os Jurfdicos
do Instituto de Supervisao de Seguros de
Moc;:ambique, para os devidos efeitos.
. Art. 3. 0 presente' Aviso entra em vigor
noventa dias ap6s a sua publicac;:ao.

Maputo; II de Janeiro de 2016.
- A Presidente do Conselho de Adrrunistrac;:ao,
Maria Ot{/ia Monjane Santos.

Ap6lice Uniforme de Seguro Obrigat6rio de
~ Acidentes de Trabalho e Doenc;:asProfissionais
(Condic;:6es Gerais)

ARTIGO PRELIMINAR

Urn) Entre a Seguradora e 0 TornadoI' do
, Seguro mencionado nas condic;:6es particulares,
~ e celebrado 0 presente contrato de seguro que
, se regula pelas condic;:6es gerais, particulares, e
, ainda, se contratadas, pelas condic;:6es especiais
desta Ap6lice uniforme; de harmonia com as

i declarac;:6es constanfes da pro posta que Ihe
I serviu de base e da qual faz parte integrante.
: Dois) A individualizac;:ao do presente

I.contrato e efectuada nas condic;:oes particulares,
com, entre outros, a identificac;:ao das partes e

r do respective domicflio, os ~dos do tornadoI'
I do seguro, da seguradoni para efeitos de
! regularizac;:ao de sinistros e a determinac;:ao
: do premio ou a f6rmula do respectivo calculo.
j POl' convenc;:ao entre as partes, podem nao ser

I identificadas na ap6lice, no todo ou em parte,
as pessoas seguras. .

I Tres) As condic;:6es especiais preveem a
l cobertura de outros riscos e ou de garantias alem
I das previstas nas presentescondic;:6es gerais e .i carecem deser especificamente identificadas
l nas.condic;:6es particulares.

CAPITULO I

Disposi{:Oes gerais

ARTIGOUM

Defini~oes

Para efeitos do presente contrato, entende-
se POl':
'Um) Acidente de trabalho - Sinistro que .sei veri fica ~o local edurante 0 tempo de trabalho,.

. desde que produza, directa ou .indirectamente,
no trabalhador pOl' conta de outrem lesao
corporal, perturbac;:ao funcional ou doenc;:a de
que resulte morte ou reduc;:aona capacidade de
. trabalho ou de ganho.

Considera-se, ainda, acidente de trabalho
o que ocorra:

i) Naida ou rew-esso do local de trabalho,
quaRdo utilizado meio de transporte .
fornecido pelo empregador, .ou
quando 0 acidente seja consequencia
de particular perigo do percurso
normal ou de outras circunstancias
que tenham agravado 0 risco do
mesmo percurso;

ii) Antes ou depois da prestac;:ao do
trabalho, desde que directamente
relacionado com a prestac;:ao ou
termo dessa prestaerao; .

iii) POI'ocasi~o da prestac;:aodo trabalho
fora do local e tempo do trabalho
normal, se verificar enquanto 0

trabalhador executa ordens ou
realiza servic;:os sob direcc;:ao ou
autoridade do empregador;

.iv) Na execuc;:ao de servic;:os, ainda que
nao profissionais, fora do local
e tempo de trabalho, prestados
espontaneamente pelo trabalhador
ao empregador de que possa resultar
proveito econ6mico para este; •

v) No local onde ao trabalhador deve
ser prestado qualquer forma de
assistencia ou tratamento pOl'
virtude de anterior acidente e
enquanto af permanecer para esses
fins.

Dois) Ap6lice de seguro - Documento que
titula 0 contrato ~elebrado entre 0 tornadoI'
do seguro e a seguradora, donde constam as
respectivas condier.6es gerais, especiais (se
houver) e particulares acordadas.
Tres) Alta -Autorizac;:ao para safda do

paciente do hospital.
QuatI'o) Beneficiario ~ Pessoa singular ou

colectiva Ii favor de quem reverte a prestac;:ao
da seguradora, decorrente de urn contralo de
seguro.
Cinco) Boa-fe ~ Regra de valorizaerao da

conduta das partes, como honesta, correcta e
leal. A este conceito estao ligadas as ideias de
fidel idade, lealdarle, honestidade e confianc;:a
na realizac;:ao e cumprimentodos neg6cios
jurfdicos. ,

Seis) Caso de forc;:amaioI' - 0 que, sendo
devido a forc;:as inevitaveis da natureza,.
. independentes de intervenc;:3.o humana, nao
constitua ri.sco normal da profissao nem se
produza ao executar servic;:o expressamente
orden ado peloempregador em condic;:6es de
perigo evidente.

Sete) Contrato de seguro "Acordo pelo qual
a seguradora' ou micro-seguradora se obriga,
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em contrapartidado pagamento de urn premio
e para ocaso de se produzir 0 evento cuja
verificac;:aoe objecto de cobertura, a indemnizar,
nos termos e dentro dos limites convencionados,
o dano produzido ao segurado ou a satisfazer
urn capital, uma renda ou outras piestaer6es
nelas previstas.
Oito) Condic;:6es gerais da ap6lice - Sao

aquelas que integram 0 conjunto' de clausu1as
que definem basicamente 0 tipo de seguro
acordado e sao vaIidas em todos os contratos
da mesma natureza.
Nove) Condic;:6es partieulares da ap6lice

- Sao aquelas que identificam em concreto 0 .'

risco transferido para-a seguradora, bern como
os demais elementos identificados no conJ'ato.
.Dez) Condic;:6es especiais da a,p6lice .. Sao'

aquela~ que concretizam as condic;:6es gerais,
delimitando 0 tipo de seguro, designadamente
excluindo certos aspectos do risco assumido
pela seguradora.
Onze) Cura - Restabelecimento da saMe.
. Doze) Cura clfnica - Situaerao em que as

les6es desaparecem ..
Treze) Clfnica - Unidade hospitalar adequada

a tratamento medico .
Catorze) Doenc;:3, profissional - toda a

situac;:ao clfnica que surge localizada ou .
generalizada no organismo, de natureza
qufmica, biol6gica, ffsica e psfq\licaque resulte
de actividlide profissional e directamente
relacionada com ela.
Consideram-se, ainda, doenc;:asprofissionms:

a) As constantes da Lista Nacional de
Doenc;:asProfissionais, actualizadas
pol' diploma do Ministro da Satide,
nomeadamente as resultantes de:

i) Intoxicac;:ao pOl' chumbo, su.as
I(gas ou compostos; com
consequencias directas dessa
intoxicac;:ao;

ii) Intoxicac;:3.o pOl' mercurio, suas
amalgamas ou compostos, com
consequencias directas dessa
intoxicac;:ao;

iii) Intoxicac;:ao pela acr;ao de
pes.ticidas, herbicidas, corantes
e dissolventes nocivos;

iv) Intoxicaerao pela acc;:aodas poeiras,
gases e vapores industriais,
sendo como tais considerados,
os gases de. combustao intema
das maquinas frigorfficas;

v) Exposic;:ao de fibras ou poeiras de
amianto no ar ou poeiras de
produtos con tendo amianto;

vi) Intoxicac;:ao pela acc;:aodos raios
X ou substancias radioactivas;

vii) Infecc;:6es carbunculosas;
viii) Dermatoses profissionais.

b) Se a doenc;:ade que padece 0 trabalhador
nao constar da Lista Nacional de
Doenc;:asPr~fissional;~asha~endo
uma relac;:aoentre ela e 0 ambiente
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laboral. 0 medico assistente deve
comprovar a existcncia dessa
rela~ao. constituindo-se assim 0

trabalhador no direitoa repara~ao,
nos termos do Regulamento que
estabelece o' Regime Juridico sabre
csta materia;

c) As industrias ou profissoes com
maior propensao de provocar
.doen~as profissionais constam de
regulamenta~ao especffica.

Quinze) Estabelecimento hospitalar publico
- Destina-se ao tratamento <ios. doentes, scm
fins lucrativos.

Dezasseis) Estabel~imento hospitalar
privado - Destina-se ari tratamento dos doentes,
com fins lucrativos.

Dezassele) Franquia - e 0 valor que. em
caso de sinistro. fica a cargo do segurado' e
cujo montante ou forma de ca!Culo-se encontra
estipulado nas condi~oes particulares.

Dezoito) Indemniza~ao- E a importancia
que a Seguradora se' obriga contratualmente
a pag~ em caso de. ocorrencia de sinistro. E a
contrapartida da Seguradora pcrante a obriga~ao
de pagamento de premio por parte do Tomador
do Seguro.

Dezanove) Incapacidade permanente - E
a situa~ao de incapacidade para 0 trabalho,
com cmcter definitivo devido a uma doen~a
profissional ou acidente de trabalho.

Vinte )Incapacidade pcrmanente parcial - E a
possibilidade de recupera~ao dos danos ffsicos
ou psfquicos sofridos.
. Vinte e urn) Incapacidade temponiria - E
a situa~ao de incapacidade para 0 trabalho
durante urn lapso de tempo devido a uma doen~a
profissional ou acidente de tr,abalho. E parcial,
se a incapacidade for por urn tempo inferior a
urn dia completo de trabalho; e e absoluta, se 0

tempo de incapacidade for de, pelo menos, urn
" dia complelo, para lilcm do dia em que ocorreu

o acidente.

Vinle e dois) Incapacidade permanenle
absolula - E a que se veri fica quando a
recuper~ao for remota ou imposslve!.

'Vinte e tres) Of ens as corporais voluntanas-
Sao lewes corporais inlencionalmenle causadas
ao lrabalhador,por outro lrabalhador, pelo
emprcgador ou por lcrceiro.

Vinle e quatra) Local de trabalho - Local
onde 0 trabalhador se encontra ou deva dirigirc

se em virtude do seu trabalho e em que esteja,
directa ou indirectamente. sujcitoao controlo
do tomador do se~,uro.

Vinte e cinco) Premio de segura - Presta~ao
pecuniaria, salvo clausula em contrario,
efectuada pelo tomador do segura a seguradora
para as coberturas ou beneffcios ou repara~oes
garantidos numa ap6lice. como contrapartida do
risco assumido pcla mesma seguradora.

Vinte e seis) Predisposi~ao patol6gica '"7

Aptidao do organismo do trabalhador para
contrair certas doen~as.

Vinte e sete) Pensao - Renda anual ou
mensal. que se paga vitaliciamente ou por
determinado tempo,

Vinte e oito) Preven~ao - Ac~ao de evitar
ou diminuir os riscos profissionais atraves de
urn conjunto de disposi~oes 'ou medidas que
devam sertomadas no Iicenciamento e em
todas as fases de actividade da empresa. do
estabelecimento ou do servi~o.

Vinte e nove) Seguradora - Entidade
consiitulda sob forma de sociedade an6nima
OU sociedade mutua au 'Uma sucursal de
sociedadeestrangeira. que. autorizada a
exercer aactividade seguradora na Republica
de Mo~ambique. assume 0 risco transferido de
urn Tomador do Segura. ,

Trinta) Segurado - Pessoa singular, no
interesse daqual 0 contrato e celebrado ou a .
pessoa (pessoa segura) cuja vida, saude ou
integridade ffsica se segura.

Trinta e urn) Tempo de. trabalho - Alem do
periodo normal de trabalho, 0 que. procedcr Q

seu inlcio. 'em actos de prepara~ao au com ele
relacionado, e.o que selhe seguir, em actos
tambem com ele relaciQJ1ados. e ainda as
interrup~oes normais ou for~osas de trabalho.

Trinta e dois) Trabalhq,dor por conta de
outrcm -Etodo aquele queseencontra vinculado
a urn empregador por contrato individual ou
colectivo de trabalho. ou 0 praticante; aprendiz,
estagiario. bern ,como 0 que, considerando-
sc na dependcncia economica e jUrldica da
pessoa servida, the preste em conjunto ou
indivjdualmente, determinado servi~o.

Trinta e tres )Tomador do Seguro - Entidade
empregadora que, p~r sua conta ou por conta de
uma ou varias pessoas.celebra 0 contrato de
seguro com a Seguradora. sendo responsaveI
pelo pagamento do premio. .

CAPITULO II

Objecto e ambito do contrato

ARTIGODOIS

Objecto do contrato

Urn) A Seguradora. de acordo com a
legisla~ao aplicavel enos termos da ap6lice,
garante a responsabilidade do Tomador do
SegW'o pclos eneargos obrigat6rios pravenientes.
de acidentes de trabalho e doen~as profissionais
em rela~ao as pessoas seguras identificadas na
ap6lice, ao servi~o' da entidade empregadora
tambcm identificada nas condi~oes particulares,
independentementl~ da area em que exer~am a
sua actividade.

: Dois) Sap consideradas presta~oes em
. especie as de natureza medica, cirurgiCa,

farmaccutica e hospitalar ou quaisquer outras,
seja qual for a sua forma, desde que necessanas
e adequadas ao restabelec1mento do estado de
saude e da capacidade de trabalho ou de ganho
do sinistrado e a sua recupera~ao para a vida
activa.
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Tres) As presta~ocs em dinhciro sao as que
se destinam:

a) A indemniza~ao por incapacidade
temporaria, absoluta ou parcial.
para 0 trabalho;

b) A indemniza~ao em capital ou pensao
vitalfcia correspondente a redu~ao
na capacidade de trabalha- ou de
ganho. em caso de incapacidade
permanente absolutaou parcial;

c) A pensao ,de sobrevivcncia para os
familiares do sinistrado;

d) Ao subsfdio de funeral;
e) Ao subsfdio pormorte;
j) Ao suplemento de indenmiza~ao.

ARTIGO TIRES

Ambito territorial'

Urn) 0 presente coritrato apenas abrange os
acidentes de tn,lbalho que ocon'am na Republica
de Mo~amb;que, scm prejuizo do numcro
seguinte.

Dois) Ficam ainda abrangidos:

a) Os acidentes de trabalho sofridos por
traQalhadores mo~ambicanos e
estrangeiros ao servi~o do T?mador
do Seguro que se encontrem
temporariamente no estrangeiro
ao servi~o do referido Tomador do
Seguro, salvo se a legisJa~ao do paIs
em que se encontrem garantir-Ihes 0

mesmo ou melhor direito. caso em
que 0 trabalhador pode optar por
qualquer dos regimes;

b) Os acidentes de trabalho sofridos pelos
trabalhadores estrangeiros que
exer~am actividades na Republica
de Mo~ambique, scm prejufzo
dos regimes especiais Iegalmente
previstos e consagrados em
conven~oes intemacionais.

ARTIGO QUA TRO

Ambito de cobertura

Urn) 0 contrato de seguro pode ser celebrado
nas seguintes modalidades:

Ii) Seguro de premio fixo, quando 0

contrato cobre urn numero
previamente determinado de
pessoas seguras. com urn montante
de retribui~oes antecipadamente
conhecido;

b) Seguro de premio variaveL quando
a ap61ice cobre urn numero
variavel de 'pessoas seglfras. com

. retribui~oes seguras tambem
variaveis. sendo consideradas pClo
tomador db seguro, as pess.oase
as retribui~oes identificadas nas
folhas de vencimcnto que Ihe sao
periodicamente enviadas pelo
Tomador do Seguro.
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ARTIGO CI:'\CO

Limite de responsabilidade

A Segunidofa, ao abrigo desta ap6Iice. tern
i como limite de responsabilidade 0 valor de trinta
e trcs milhoes de meticais. por cada sinistrado
por sinistro.

ARTIGOSEIS

Exclusoes

Urn) 0 presente contrato nao cobre 0

acidente que:

a) For intencionalmente provocado'pelo
pr6prio sinistrado;

b) Resultar de negIigcncia indesculpavel
do sinistrado. por acto ou omissao
de ordens expressas, recebidas
de pessoas a quem estiver
profissionalmente subordinado;

c) Rcsultar de actos da vftima que
diminuam as coi1di~oesde seguran\a
estabelecidas pelo empregadQr ou
exigidas pela natureza particular
do trabalho;

d) For consequcncia de ofens as corporais
voluntarias. excepto se estas
tiverem re!a\ao imediata com outro
acidente ou a vftima as'tiver sofrido
devido a naturei?:a das fun\oes que
desempenhe;

e) Advier da priva\ao do usa da razao
do sinistrado, permanente ou
ocasionaL excepto se a priva\ao
derivar da pr6pria presta\ao do
trabalho, ou se 0 empregador,
eonhecendo 0 estado do sinistrado,
.consentir na presta\ao;

fJ Provier de caso de for\a maior. salvo se
constituir risco normal da profissao
ou se produzir durante a execw;ao
de servi\o exprcssamente ordenado
pelo empregador,em condi~oes dc'
perigo manifesto;

g) Resultarde assaltos. greves, tumultos,
actos de guerra, terrorismo,
sabotagcm, rebeliao. insurrei~ao e
revolu~ao, scm prejufzo do referido
no numero trcs do artigo preli,?inar.
.relativamente a greves.

Dois) A. verifica~ao das circunstancias
previstas no numero urn nao dispensa aos .
empregadores a obriga~ao de presta~ao dos
primeiros socorros aos trahalhadores sinistrados
e do seu transporte pata urn estahelecimento
hospitalar.

Trcs) i"1io conferem direito as presta~oes
previstas nesta ap61ice as incapacidades

I judicialmente reconhecidas como consequcncia
dainjustificada recusa ou falta de ohservancia
das prcscri~oes clfnicas ou cirurgicas ou como
tendo sido voluntariamenteprovocadas. na
medida em que resultem de tal comportamento.

CAPiTULO III

Premios

ARTIGOSETE

Vencimento dos premios

Urn) Salvo disposi\ao em contrario. 0

premio inicial ou a primdra frac~ao deste e
. devido na data da celebra~ao do contrato,

Dois) As frac~oes seguintes do premio
iniciaL 0 premio de anuid<ides subsequentes e as
sucessivas frac~oes deste sao devidos nas datas
refiedidas no respcctivo contrato.

Trcs) i"oscontratos de p;emio variavel os
premios ou frac~oes seguintes sal? devidos na
data de emissao do respectivo aviso ..

ARTIGOOITO

Cobertura

A cobertura cfect.iva dos riscos apenas se
v'erifica a partir do momentoem que e feito 0
pagamento do premio de seguro ou frac~ao,
atingindo entao 0 contrato de segura a sua
plena eficacia.

ARTlGO~OVE

Falta de pagamento dos premios

Um) A falta de pagamento do premio de
anl;lidades subsequentes ou da.primeira frac~ao
deste.impede a renova~ao do contrato. que por
esse facto nao se opera. e 0 nao pagamento de
uma qualquer frac~ao do premio nodecurso de
uma anuidade determina a resolu~ao automatica
e imediata do contrato. na da:ta em que 0 ~

pagamento de'ssa frac~ao era devido.
Dois) 0 nao pagamento, ate Ii data de

vencimento. de urn premio adicional resultaiue
de uma modifica~ao do contrato que nao seja
fundada num agravamentosuperveniente do
risco, determina a ineficacia.da modifica~ao,
subsistindo 0 contrato com 0 ambito e nas
condi~oes que vigoravam antes da pretendida
altera~ao.

Trcs) A falta de pagamento dos premios ou
frac~oes n.os contratos de premio variavel na
data indicada no respectivo aviso determina a
resolu~ao imediata do contratQ scm possibilidade
de ser reposto em vigor.

Quatro) A falta de pagamento do premio ou
frac~ao na data indicada no aviso de cobran~a
determina a nao renova~ao ou a resolu~ao
automatica e imediata do contrato. na data em
que 0 pagamento seja devido.

Cinco) A falta de pagamento, na data do
aviso. de urn premio adicional,desde que este
decorra de urn pedido do tomador do seguro
para a cxtensao da garantia,. nao implicando
agravamento do risco iniciaL determina que se
mantenham' as eondi~oes contratuais em vigor
anteriormente aquele pcdido.

Seis) A cessa~ao do contrato, por efeito
do nao pagamento do premio ou de parte
ou frac~ao deste. nao exonera otomador do
seguro da ohriga\ao d~ pagamento do premio

correspondente ao pcrfodo em que <i contrato
haja vigor<J.do. acreseido de JUTOSde mora
devidos.

ARTIGODEZ

Agravamento, redu~ao ou altera~o
do premio

Urn) I\'os term os da lei em vigor, 0 valor
do premio do conlrato podc ~cr rcvisto por
iniciativa da seguradora ou a pedido do tornador .
do seguro. com base na modificll\30 efcctiva <las
eondi~oes de preven~ao de acidenle ..

Dois) i"ao havendo altera~ao das garontias
ou do risco, qualquer altera~ao do pt~rnio
aplicavel ao contrato apenas porle efectiv:aI"-se
no veneimento anual seguinte.

CAPiTULO IV

Inicio, dura~8o, resolu!r80 e nulidade
do contrato

ARTIGOO:'\ZE

Infcio da cobertura

o infcio do contrilto de seguro e da respcetiva
cobertura do risco refere-se a urna data
previamente estabelecida peIo Tornador do
Segura e aeeite pcla Seguradora, eonstante do
mesmo contrato, atendendo ao previsto no artigo
refererite a cobertura.

ARTIGODOZE

Dura~ao do contrato

'Urn) 0 contralO tern a dura~ao de urn ano.
renovavel automatiq. e sucessivamenle por
igual pcrfodo, salvo eSlipul~~ao em contrario •

Dois) Nos casos .de contrato de seguro
celebrado por urn pcrfodo inicial diferente de
urn ano, este nao pode. ser renovado, ainda que
se tenha verificado interrup\ao dos trabalhos
durante 0 pcrfodo de vigcncia do eontrato de -
seguro, salvo conven~ao em contnmo.

Trcs) Os efeitos do contrato cessam as vime
e quatm horas do ultimo dia do seu prazo ..

Qualro) A presente ap6lice caduca na dala
em que ocorra. 0 encerramento definitivo do
eSlabelecimento, sendo neste easo oestorno
do premio processado, salvo convcn~ao em
cOnlrano, pro-rata lemporis, nbs termos legai~
para 0 que 0 Tornador do Seguro comunica a
situa\ao a Seguradora.

Cinco) 0 contrato de seguro pode cessar, nos
termos legais. designadamentc por caducidade,
rcvoga~ao, resolu\ao c denuncia.

Seis) A cessa\ao do contrato de seguro nao
prejudica os direitos adquiridos pelo sinistrado,
nern prejudica a obriga~ao da Seguradora de
efectuar a presta~ao decorrente da cobertura
do risco, desde que 0 slnistro tenha ocorrido
em data anterior a da cessa~ao do vinculo
eontratual.
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ARTIGO TREZE

Resolu~ao do contrato

Urn) () Tomador Seguro pode, a todo tempo,
resolver 0 contrato, mediante correio registado
ou por outro meio do qual fique registo escrito
a Seguradora, com antecipa~ao de, pelo menos,
sessenta dias a data em que' a resolu~ao produz
efeitos. . .

Oois) A Seguradora apenas pode resolver
o contrato, atraves de correio registado, ou por
outro meio do qual fique registo escrito, com a
antecedencia minima de sessenta dias a data em
que a resolu~ao produz efeitos.

Tres) 0 montante do premio a devolver
ao Tomador'do Seguro em caso de resolu~ao
antecipada do contrato e calculado pro-rata
temporis, proporcionalmente ao perfodo do
risco nao decorrido, salvo se na ap61ice se
estipular de forma diferente.

Quatro) A resolu~ao do contrato produz os
seus efeitos as vinte e quatro horas do dia em
que ,se verifique. .

~RTIGO CA TORZE

Dever de declarar 0 risco inicial

,Urn) 0 Tomador do Seguro ou 0 Segurado
esta obrigado, antes da celebra~ao do contrato,
a declararcom exaetidao todas as circunstancias
que conhe~a e razoavelmente deva ter por
significativas para a aprecia~ao do risco pela
seguradora . .

Dois) 0 disposto no mlmero anterior e
igualmente aplicavel a circunstancias cuja
men\;ao nao seja solicitada em questionario
eventualmente fomecido pela Seguradora para

. oefeito.
Tres) A Seguradora que tenha aceite 0

contrato, salvo havendo ma~fe do Tomador do
Seguro ou do Segurado com 0 prop6sito de abter
uma vantagem, nao pode prevalecer-se:

a) Da omissao de resposta a pergunta do
questionano;

b) Da resposta imprecisa a questao
formulada no questionario, em
termos demasiadamente genericos;

c) Da incoerencia ou contradi~ao que
resultem evidentesnas ~espostas ao
questionario;

d) De algum facto que seu representante,
aquando da celebra~lio do contrato,
saiba ser inexacto au, tendo sido
omitido, conhe~a.

Quatro) A seguradora, antes da celebra~ao
do contrato, deve esclarecer ao tomador do '
seguro sobre 0 dever referido no mlmero urn,
bern como do regime do seu incumprimento,
sob pena de incorrer em respOnsabilidade civil,
nos termos gerais.

ARTIGO QUINZE

Incumprimento -doloso do dever de declarar
o risco inicial.

Oincumprimento doloso do d~ver qe
informa~ao ptevisto no numero urn do artigo

anteriOr, determina a nulidade do contrato,
tendo a seguradora direito ao correspondente
premio de seguro.

ARTIGO DEZASSEIS

Incumprimento negligente do dever
de declarar 0 risco inicial

Urn) Em caso de incumprimento por
. negligencia do dever referido- no numero urn
do artigo.catorze, a Seguradora pode, mediante
declara~ao a enviar ao Tomador do Seguro,

. no prazo de sessenta' dias a con tar do seu
conhecimento: • .

a) Propor ao Tomador do Seguro urna
altera~ao do contrato, fixando urn
prazo nao inferior a tiinta dias para
o envio da aceita~lio ou, se previsto,
da contraproposta;

b) Fazer cessar 0 contrato, demonstrando
que. em caso algum celebraria
contratos para cobertura de riscos
relacionados com 0 facto omitido
ou declarado inexactamente.

Dois) 0 contrato Cessa seus efeitos quinze
dias ap6s ter terminado 0 prazo. referido na
alinea a) do numero anterior sem que haja
resposta do Tomador do Seguro, ou em \gual
prazo, contado a partir da data do envio da
comunica~lio de' cessa~ao prevlsta na alfnea b)
do numero anterior.

Tres) No ca;;o referido no numero antetior,
o premio do seguro e devolvido ao tornador do
,seguro na propor~ao do perfodo'nao decorrido
de cobertura do risco.

Quatro) Ocorrendo sinistro antes da
altera~ao ou da cessa~ao do contrato, nos
termos indicados nos numeros anteriores, ha
que atender as seguintes re,gras:

a)A Seguradora determina-opremio que
fixaria 'no momenta dacelebra~ao
do contrato caso tivesse conhecido
o facto omitido ou declarado
inexactamente, estabelecendo uma
propor~ao entre esse premia e
aquele que foi pago;

b) A Seguradora fica obrigada a pagar
a indemniza~ao correspondente. .

ao sinistro, em propor~ao identica
a calculada nos termos da alfnea
anterior, salvo 0 disposto na alfnea
seguinte; e

c) ASeguradora demonstrando que
em caso algum teria celebrado
o contrato se tivesse conhecido
o facto omitido ou declarado
inexactamente, nao fica obrigada

. a efectuar a presta~ao, havendo
devolu~ao integral do premio que
haja sido pago correspondente, a
anuidadeemque se tiververificado
o sinistro.
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ARTIGO DEZASSETE

Nulidades dos contratos

Urn) Sao nulos todos os contratos ou acordos
realizados entre empregador ou entidades
seguradoras, para quem haja transferido a sua
responsabilidade e os trabalhadores, que tenham
por objecto a renuncia ou redu~ao das pens5es
e indemniza~5es fixadas no Regulamento que .
estabelece 0 Regime Jurfdico de Acidentes de
Trabalho e Doen~as 'Profissionais, aprovado .
pelo Decreto n.o 62/2013, de 4 de De7embro.
, Dois) Sao igualmente nllios os contratos
simulados celebrados por entidade responsavel
por pens5es e inde'mniza~oes devidas, em
virtude de acidente de trabalho Oll doen~a
profissional, com 0 fim de lesar os [',inistrados.

ARTIGO DEZOITO

Agravamento do risco

Urn) 0 Tomador do Segura obriga-se, no
prazo:de oito dia$ a partir do conhecimentodos
factos," a comunicar a Seguradora, por correio
registado, ou por qualquer outro meio do qual
fique registo escrito, todas as altera90eS do
risco que agravem a responsabilidade por esta
assumida.

Dois) A falta ou a inexactidao da
comunica~ao referida nos termos do numero
anterior pode dar lugar a resoiu~ao do contrato
ou, alternativamente, a aplica9ao, do regime
estabelecido no numero seguinte.

Tres) Vetificado 0 agrava1l1ento, pode a
Seguradora optar, no prazo de quiTIze dias,
pela redu~ao proporcional da garantia ou pela
apresenta~ao de novas condi~5es.

Quatro) 0 Tomador do Seguro pode, por
seu tumo, e em igual prazo de quinze dias ap6s
ter recebido a comunica~ao referida nonumero
anterior, contrapor a apresenta9ao de novas
.condi~5es, a redu9ao proporcional da garantia,
ou, em qualquer caso, a cessa~ao do contrato,
sob pena de se considerarem tacitamente aceites.

CAPITULPV

Sinistros

ARTIGO DEZANOVE

Transferencia'da 'res,ponsabilidade

.Pelo presente contrato, 0 Tomador do Seguro
transfere para a Segurll-dora as responsabilidades
que Ihe eabem por lei, pelo que s6 esta tern -0

direito de tratar corn 0 sinistrado, seus herdeiros
ou com tribunais os assuntos relacionados com
qualquer sinistro, sendo completamente vedado
ao tomador do seguro interferir.

ARTIGO VINTE

Obriga~oes do tomador do seguro quanto
a informa~ao relativa ao risco

Urn) 0 Tomador do Seguro obriga-se a
escriturar Iivros ou folhas de pagamento dos
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Escoilla do medico

ARTIGO VINTE E CINCO

ARTIGO VIi'\TEQUA TRO

Assistencia aos sinistrado$

Urn) A Seguradora tern 0 direito de designar
o medico assistente do sinistnido;

Dois) o.sinistrado pode no entanto recorrer
a qualquer medico, nos seguintes casos: .

a) Se a Seguradora nao the nomear
medico assistenteou enquantoo
naofizer;

b) Se a Seguradora ou quem a represente
nao se encontrar no local em que
o acidente de trabalho ocorreu e
houver urgencia ria prestac;:ao .dos
pri )1leiros socorros;

c) Se a Seguradora renunciar ao direito de
escolher 0 medico assistente;

d) Quando the for dada alta scm melhoria
clinica, 0 sinistrado deve requerer
ao director clfnico da respectiva
unidade sanitari.a, uma nova
avalia<;ao para a confirmac;:ao do
seu estado.

LJm)Aassistencia imediata, logo ap6s a
ocorrencia do sinistro, deve' ser prestaf\a pelo
tomador do seguro, que se obriga a providcnciar
os primeiros socorrOS e fomecet-Ihe transporte
para urn centro medico ou hospitalar onde possa
ser tratado,

Dois)A hospitalizac;:ao, o. internamento
e os tratamentos, devem ser feitos em
estabelecirnentos hospital ares publicos
nacionais ad~quados ao restabelecimento do
sinistrado.

Tres) A assistencia e prestada no.
estabelecimento hospitalar rnais pr6ximo do
local deocorrenciado sinistro ou da re.sidencia
do sinistrado, que mais adequadarnente possam .
preStar a d~vida assistencia.

Quatro) Nao existindo reCl)rsos medicos
no Pais, e desde que seja comprovada pela
competente junta medica, a assistencia
po de ser prestada, nos termos previamente
acordados nas respectivas condi<;6es especiais,
em territ6rio estrangeiro, quer seja medica,
medicamentosa ou hospitalar. Neste caso, 0

trans porte e repatriamento devem ser feitos
pOl'.tari fas comerciais nonnais, ficando a cargo
da'seguradora.

provarque nO$trabalhos abrangidos
pelo contrato foram ulilizadas mais.
pessoas do que as indicadas como
pessoas seguras;

c) Em caso de agravamento de les6es
do sinistrado, de corrente de
inctimprimento do estabelecido no
artigo vinte cum.

Dois) A Seguradora que houver pago a
indcmniza~ao pelo acidente tambCm tern direito
de rcgresso contra 0 trabalhador ou terceiro que
tiverem causado 0 acidente.

ARTIGO Vlr-:TE TRES

ART'IG.O VI:'o:TE E DOIS

Obriga~oesda seguradora

Oireito de regresso da seguradora

Urn) Ap6s a ocorrencia de urn acidente de
trabalho, a Seguradora tem.direito de regresso
contra 0 tornador do seguro, rclativamente a
quantia despendida, nos seguintes casos:

a) .No caso de incumprimento das
obrigac;:6esreferidas no arttgo vinte,
na medida em que 0 disp~ndio seja
imputavel ao incumprimento;

b) Re!ativamente aos seguros celebrados
sem indica<;ao de nomes, quando se

Tres) A Seguradora obriga-se ainda a
efectuar as seguintes prestac;:6es em dinheiro:

. a) Subsidio de funeraL igual a duas
vezes 0 salario minimo do sector
da actividade da empresa do
sinistrado, pago de uma unica vez
ao c6njuge sobrevivo ou a quem
provar ter suportado as despesas
com 0 funeral;

b) Pensao por morte ou ineapacidade
perrnan~nte resultante de acidentes
de trabalho e doenc;:asprofissionais,
se tal for expressamente estipulado
nas condic;:6es particulares;

c) Subsidio pol' morte;
d) Indemnizac;:ao por incapacidade

ternponiria.

. ~m) A Seguradora obriga-se a salisfater a
preslac;:ao contratual ao sinistrado. no prazo de
trinta dias, ap6s a confirmac;:ao dn ocorrencia
do sinistro e das suas causas, circunstflllcias
e consequencias, .bem como quando 0 valor a
indemnizar estiver dcterminado:

Dois) A' S~gUl;adoI:a obriga-se em caso de
acidente de trabalho e doenc;:a profissional, a
efectuar as seguintes prestac;:6es em especie:

a) Aparelhos de pr6teses e ortopedia que.
os servic;:os de saude considerem. •.
.adequados, em cada caso, aos
fins a que se destiriam,.incluindo
os encargos com a aquisic;:ao,
reparac;:aoe renovac;:aode aparelhos,
mesmo nos casos em que a sua
danificac;:ao resurte de acidente;

b) Medicas, para-medic as,
medicamentosas e cirurgicas;

c) Despesas de hospitalizac;:ao;
d) Despesas de transporte do sinistrado,

scm pre pela rede de transportes
colectivos, exeeplo quando naD
existam ou nao sejam adequados,
quer pela, urgencia. quer por
determinac;:ao dos servic;:osmedicos;

e) Despesas de transporte e acomodac;:ao
de terceira pessoa (acornpanhante)
sempre que necessario e, enquanto
durar 0 tralamento.

Obriga~oesdo Tornador do Seguro
ern caso de ocorrencia de acidente de

trabalho

o TornadoI' do Seguro obriga-se em caso da
ocorrencia de acidente detrabalho, dentre as
demais obrigac;:oes decorrentes da lei, a:

a) Prestar ao sinistrado os primeiros
socorros medicos e farmaccuticos,
a assegurar-Ihe 0 seu c6modo
transporte ate ao estabelecimento
hospitaIar ouposto de saUde mais
pr6ximo onde possaser tratado;

b) Participar a Seguradora, por escrito,
dentro do prazo de oito dias a
partir do respectivo conhecimento,
qualquer aeidenle de trabalho
relativo ao pessoal seguro, devendo
na referida participac;:ao constar:

i) Nome do lrabalhador sinistrado;
ii) Profissao do lrabalhador sinistrado;
iii) Idade do trabalhador sinis'trado;
iv). Salario do trabalhador sinistrado

na data em que 0 sinistro
ocorreu;

v) Nome e domicilio das testemunhas
que presenciaram.o sinistro.

c) Comunicar imediatamente a seguradora
os acidentes mortais, scm prejuizo
de posterior envio da parlicipac;:ao,
nos termos daalinea anterior;

d) Garantir que, a data do acidente. os
premios estejam todos pagos nos
respeclivos prazos de vencimento.

seus trabalhadores donde constem os respectivos
nomes, profissoes, dias. e horas de traballlo,
salarios ou ordenados e outras presta~6es que
revistam car~cter de regularidade.

Dois? Qu;ndo sc trate de seguro de premio
variaveL 0 tomador do. seguro obriga-se

. igualmente a enviar a seguradora, ate ao' dia
quinze de cada meso c6pia das declara~6es
de remunerac;:6es do seu pessoal remetidas ao
Instituto ]\;acional de Seguranc;:aSociaL relativas
asretribuic;:6es pagas no mes.anterior. devendo
no acto do envio mencionar a totalidade das
remunerac;:5es pre vistas no citado Regulamento
.que estabelece 0 Regime J uridico .dos Acidentes
de Trabalho e Doenc;:as Profissionais como
integrando a retribuic;:ao para. efeito de ca1culo
da reparac;:ao par acidente de trabalho.

Tres) 0 Tomador do Seguro o!?riga-se
ainda a permitir a seguradora 0 exame da
documenta~ao base, das declarac;:6es prevlstas
no numero .anterior. .hem como a prestaI'
qualquer informac;:ao sempre que este 0 julgue

conveniente. --...
Quatro) Quando'se trate de seguro de premio

fixo, obriga-se a comunicar imediatamente' a
seguradora, qualquer alterac;:ao posterior que
se verifique no quadro do pessoal e riossalarios
(reduc;:ao, aumento ou substituic;:ao).

ARTIGO VISTE UM
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Tres) Enquanto nao houver medico assistente
designado. sera como tal considerado. para'
.todos os efeitps legais. 0 medico que tratar 0

sinistrado.
:Q~a~ro) Quando nao satisfeito com 0

atendimento do director clfnico 0 sinistrado pode
interpor recursos hierarquico e contencioso. bern
como a Ordem dos Medicos de Mo~ambique.

CAPfTULOVI

Disposi~oesdiversas

ARTIGO VI:'\TE E SEIS .•
Comunica~aoe notifica~aoentre as partes

Urn) As comunica~6esou notifica~6es do .
Tomador do Seguro ou da Pessoa Segura.
previstas nesta ap6licc, sao eonsideradas
validas e'eficazes, caso sejam feitas por correio
registado,ou por outro meio de que fique registo
escrito para a Seguradora.

Dois) A Seguradora s6 esta obrigada a enviar
as comunica~6es previstas no presente contrato
para 0 endere~o do Segurado, constante da
ap6lice.

ARTIGO VI:'\TE E SETE

$ub.roga~ao .

Urn) A Seguradora fica sub-rogada pelos
encargos provenientes 'do cumprimento do
presente contrato em todos os direitos e ac~6es .
do tomador do seguro ou da pesso;l segura
contra os causadores ou outros responsaveis
pelo acidente de trabalho.

Dois) 0 Tomador do Segura responde por
perdas e danos por qualquer acto OU omissao
que possa impedir OU prejudicar 0 exercfcio.
desses direitos.

ARTfGO Vt:-':TE E OITO

Int~rven~aode media~orde seguros

Urn) 0 mediador de seguros s6 pode, em
nome da Seguradora, celebrar ou extinguir.
cQntratos de seguro, contrair ou alterar as
obriga~6es deJesemergentes ou validar
declara~6es adicionais, se. Ihe tiverem sido ,
conferido.s, por escrito, os necessarios poderes,
sem prejufzo do disposto no numero seguinte.

Dois) Nao obstante a carencia de poderes
especfficos para 0 efeito, por parte do mediador
.'deseguras, 0 segura considera-se eficaz quando
existam raz6es ponderosas, objectivamente
apreciadas. tendo em conta as circunstancias do
caso; que justifiquema confian~a do tomador do
seguro de boa-Fe na legitimidade do mediador,
desde que a seguradora tenha igualmente
contribufdo para fundar a confian~a do tomador
do segura.

ARTIGO VI:'\TE E :'\OVE

, Documentos de suporte asubmeter
a Seguradora, pelo Tomador de seguro, em

caso de acjdente

Urn) Em caso de incapacidade temporaria-.absoluta:

a) Formulano de participa~ao (documento
a solicitar a Seguradora)
devidamente preenchido. assinado
e carimbado pelo Tomad0r do
Segura;

b) C6pia do BiIhete de Identidade do
trabalhador sinistrado;

c) C6pia da folha de salario do
trabalhador si,nistrado, referente
ao mes em que 0 sinistro ocorreu ou
anterior, devidamente carimbada
peto Tomador do Segura e assinada
pelo trabalhador. se possfvel;

d) Comprovativos de despesn.smedicas,
aeompanhados. das respcctivas
receitas medicas;

e) Relat6rio medico.

Dois). Em caso de incapacidade permanente:

a) Forrnulano de participa~ao (documento
a solicitar a. Seguradora)
devidamente preenchido, assinado
e carimbado pelo Tomador do
Segura;

b) C6pia autenticada, original, do Bilhete
,de Identidade do trabalhador
sinistrado;

c) C6pia da folha de salario do
trabalhador sinistrado, referente
ao mes em que 0 sinistra ocorreu ou
anterior, devidamente carimbado
pelo Tomador do Seguro e assinado
pelo trabalhador se possfvel;

d) Mapa da Junta Medica ori'ginal;
e) Ficha de Avaiia~ao de Incapacidade

Pemianente;
j) Relat6rio medico.

Tres) Em caso de Morte:
a) Formuiano de participa~ao (documento

a solicitar a Seguradora)
. devidamente preenchido, assinado
e carimbado pelo Tomador do
Segura;

b) C6pias autentieadas do Bilhete de
rdentidade e da Certidao de 6bito
do trabalhador sini$trado;

c) C6pia da folha de salari~' do
. trabalhador sinistrado, referente
ao mes em que 0 sinistro ocorreu ou
anterior, devidamente. carimbado
pelo.Tomador do Seguro assinado
pelo trabalhador, se possfvel;

d) C6pia autentieada do Bilhete de
Identidade da (0) viuva (0);

e) "C6pia autenticada da Certidao de
Casamento ou declara~ao das
entidades competentes que
comprove a uniao;
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j) C6pias autenticadas dos Assentos/
Ceduias/Bilhete de Idcntidade
dos filhos e os demais com direito
a pensao, conformc prcvisto no
numero urn do artigo quarenta.e
cinco do ja citado Regulamento que
estabelece 0' Regime Jurfdico dos
Acidentes de Trabalho e Doen~as
Profissionais. .

ARTIGOTRI:'\TA

Indemnizafi:oes

As indemnjza~6cs sao calculadas e pagas.
110S termos das disposi~6esaplic:iveis do
citado Regulamentoque Estabekce 0 Regime
Jurfdico dos Acidentes de Trabalh6 ,: Doen~as
Profissiopais.

ARTIGO TRI:'\TA E UM

,Direito subsidiario

Sao aplicaveis subsidiariamente a presente
ap6liee uniforme as di'sposi~6es eonstantes
da Lei do Trabalho (Lei n:o 23/2007. de I de
Ago,sto), do Regime Jurfdico dos Seguros
(Decreto - Lei n.O 1/2010, de 31 de Dezembra)
e do Regulamento que Estabeleee 0 Regime
Jurfdico de Acidentes de Trabalho e Doen~as
Profissionais (Deereto n.o 62/2013, de 4 de
Dezembro).

ARTIGO TRI:'\TA E DOIS

Foro competente

o foro eompetente para dirimir qualquer
Iitfgio emergente deste contrato e 0 do local de
emissao da respectiva apolice.

Instituto de Supervisao
de Seguros deMo~~mbique
Havendo necessidade de definir as

Condi~6es Gerais da Ap6lice Uniforme de
Seguro Obrigat6rio de Responsabilidade
Civil AutomoveI, nos)ermos da alfnea II)

do n.o 2 do artigo 11 do Est;l.tuto Organico
do Instituto de Supervisao de. Seguros de
Mo~ambique,aprovado pelo Decreto,
n.~ 29/2012, 'de 26 de Julho, conjugado com
o n.o 1 'do artig$l 4 do Regulamento da Lei
h.o 2/2003, que introduz alteia~6es ao C6digo
da Estrada; no que concerne ao seguro de
autom6veis, aprovado pelo Decreto n.o 47/2005.
de 22 de Novembro, 0 Instituto de Supervisao de
Seguros de Mo~ambique (ISSM). torna publico
o seguinte:

Artigo I.Sao aprovadas as Condi~6es Gerais
da Ap6lice Uniformc de Seguro Obrigat6rio de
Resporisabilidade Civil Automovel, que e parte
integrante do presente Aviso.

'Art. 2. As duvidas que surgirem na
inter.preta~ao e aplica~ao do presente do
presente Aviso devem ser submetidas aos


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

