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EDITORIAL
Hoyo Hoyo Presidente Nyusi por nos trazer o Papa
O Autarca (Beira) – O Autarca Felicita o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, por ter trazido o
Papa Francisco ao solo pátrio.
Não é uma diplomacia fácil e qualquer que consegue fazer deslocar o Papa da sua sede em Vaticano para
qual seja fôr o país a se beneficiar de uma viagem apostólica do Sumo Pontícife.
Conseguir trazer o Papa à Moçambique não é uma
obra do acaso, por isso deve ser dignificada e valorizada eternamente. O Autarca considera que o feito reflecte e confirma o reconhecimento global da diplomacia moderna,
consistente e ousada que tem sido exercida pelo actual Presidente da República, Filipe Nyusi.
Acreditamos que todos aqueles que assumiram e irão assumir o cargo de Presidente da República de Moçambique desejariam ter a honra de ser bafejados por uma deci-

são solene do Papa em exercício deslocar-se ao país para
no terreno rezar com os fiéis da Igreja Católica e demais
habitantes a favor do bem de todos.
Eventualmente, se a diploma-

Molde sua mente para ver as oportunidades que os problemas
Frase:
trazem. Enquanto uns choram, outros vendem lenços!■
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cia “Nyusiana” não tivesse oferecido garantir de participação de todos os cidadãos moçambicanos, independentemente da sua crença religiosa, na celebração da visita Papal, o Papa Francisco fosse recusar o convite. E motivos
para tal teria tantos.
Portanto, mais uma vez está de parabéns o Presidente Filipe Nyusi e todo seu Governo por ter nos propor-

cionado momentos históricos e memoráveis de partilhar
emoções com o Papa presente.
As felicitações do O Autarca pela concretização da
solene ocasião eucarístistica são, também, extensivas a toda
sociedade e instituições moçambicanas que se envolveram
na preparação e vivência do grandioso momentoֺ, especialmente a Comunidade Católica Romana em Moçambique.■

É preciso que os moçambicanos aproveitem a passagem
do Santo Padre para reconciliarem-se com as leis de Deus
- Daviz Mbepo Simango, Presidente do MDM e Autarca da Beira
Maputo (O Autarca) – O Presidente do Partido Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e Autarca da
Beira, Daviz Mbepo Simango, defende a
necessidade de os moçambicanos aproveitarem a celebração decorrente da passagem pelo país do Santo Padre (Papa
Francisco) para se reconciliarem com as
leis de Deus, para que de facto se possa
desenvolver uma paz e uma reconciliação
efectiva entre os moçambicanos.
Numa declaração a margem da
visita do Papa Francisco a Moçambique,
realizada semana passada, Daviz Simango que é, igualmente, Membro do Conselho de Estado e terceiro candidato mais
votado nas eleições presidenciais de Outubro de 2014, observou que o mundo
que se vive hoje entra em choque com as
leis de Deus, sendo por isso que cria condições para que haja injustiças, intolerância e o ódio.
“É preciso que os moçambicanos aproveitem a passagem do Santo Padre para se reconciliarem com as leis de
Deus, para que de facto possamos ter
uma paz e uma reconciliação entre os
moçambicanos” – advogou. “Acabamos
de assistir uma intervenção sábia de um
Santo, a lembrar aos moçambicanos de
que é preciso a paz, é preciso a reconciliação e a chamar atenção à todos nós para o mundo que nós vivemos” – afirmou.

O Santo Padre conferenciando com os três políticos moçambicanos mais influentes da
actualidade: Filipe Nyusi a esquerda, Daviz Simango no meio e Ossufo Momade a direita

Daviz Simango referiu ter notado no Sumo Pontífice uma pessoa
que conhece perfeitamente Moçambique, que tem orado muito para o país; e
considera ter sido uma grande oportunidade a disposição dos actores políticos e toda a sociedade moçambicana
para lembrarem a importância do amor
entre si, construindo um ambiente em
que cada um complementa a acção do
outro para construção de uma sociedade fraternal e próspera, isenta de injustiças, intolerância e ódio.

Conhecido pela sua advogacia
a favor das gerações vindouras, o Presidente do MDM, um dos principais
candidatos à Presidência da República
nas eleições gerais de 15 de Outubro
próximo, salientou a importância de toda sociedade “se lembrar que as crianças de amanhã não podem estar sujeitas a pagar (…) porque nós hoje não
nos encontramos e nunca pensamos
que afinal de contas o egoísmo não é o
caminho para a construção do nosso
desenvolvimento” – concluiu.■ (R)
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,...
Por: Eng. Carlos Sousa
Formador Especialista & Certificado para a região SADC
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa

Reduz a Corrupção na Fiscalização Rodoviária,
Educa & Ajuda os Condutores!
Aqui fica a sugestão,..
Este óptimo método tem um baixo investimento, se
comparado aos meios humanos e materiais em uso no presente, funciona fácil, resulta no objectivo e muitíssimo
bem, desde que mudem de locais estratégicos com frequência;
Prático e inteligente, produz vários efeitos muito
positivos e sobretudo EVITA os subornos aos bolsos das
partes, trava a corrupção, educando automaticamente
ao atento dos condutores!
Os motoristas da cidade de Cabo, na vizinha República da África do Sul, podem se deparar com recortes de
papelão dos agentes de trânsito da urbe, enquanto as autoridades continuam usando o método criativo de policiamento
para impeder a velocidade.
É uma medida inteligente e eficiente, a baixo custo,
rápida redução de velocidade, diminuindo os riscos de acidentes, melhor para todos.

Muitos usuários de mídia social responderam positivamente à iniciativa, dizendo que era uma boa maneira de
desacelerar motoristas imprudentes e em alta velocidade.

Do meu ponto de vista, é um método muito eficiente para reduzir a velocidade, obter um km / km econômico,
ecológico, economizando muito, disponibilidades dos agentes de trânsito e evitar acidentes!
Grato e Atentamente!■
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- Water and sanity consulting
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Estreia da AECOPS na FACIM favoreceu atribuição de
galardão a Sofala
Maputo (O Autarca) – A estreia da AECOPS – Associação de Empreiteiros de Construção Civil e Obras
Públicas de Sofala na Feira Internacional de Maputo (FACIM) contribuiu para que a província central de Sofala
fosse distinguida na categoria “Província Revelação da 55ª Edição da FACIM” – evento que decorreu de 26 de
Agosto a 01 de Setembro corrente.
A Feira Internacional de Maputo é o maior evento de negócios do
país, espaço privilegiado onde se juntam produtores, vendedores, investidores, importadores, exportadores, compradores e outros actores económicos.
Na sua estreia na FACIM, a
AECOPS fez-se representar por um agregado de 14 empresas associadas,
nomeadamente (i)- Construção Karina,
(ii)- Octávio Chidengo Construções,

Nas imagens: 1. Ricardo Chale, Secretário Executivo da AECOPS (a esquerda) no momento
da recepção do Certificado do Prémio Revelação atribuído a Província de Sofala na 55ª Edição
da FACIM. 2. Presidente da República sauda Mário da Cruz de Amaral, Presidente da
Associação dos Empreiteiros de Sofala (AECOPS), na abertura da 55ª Edição da FACIM

(iii)- EGEC, (iv)- Moçambique Construções, (v)- Nova Construções, (vi)Khey Petroleum, (vii)- Sena Building e
Investiments; (viii)- Tatos Botão, (ix)JD' Sousa, (x)- TCCS Lda, (xi)- Sermoz, (xii)- Arqservice, (xiii)- Barreto
Empreendimento e (xiv)- Chacus Cic.
Numa cerimónia presidida pelo Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho de Rosário, coube a honra de rece-

ber o Galardão “Província Revelação
da 55ª Edição da FACIM” ao Secretário Executivo da AECOPS, Ricardo
Chale, em representação do sector privado de Sofala.
O Presidente da AECOPS,
Mário da Cruz de Amaral, considerou
a participação da associação na FACIM uma importante experiência que
vale a pena consolidar.■ (Redacção)
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Promulgada Lei que cria o Serviço Cívico de Moçambique
Maputo (O Autarca) – Depois de verificar a sua conformidade a Lei Fundamental, o Presidente da República, Filipe Nyusi, promulgou e mandou publicar esta segunda-feira (09Set19) a Lei de Revisão da Lei que cria o Serviço Cívico de
Moçambique (LSCM). Trata-se de uma Lei que pretende rentabilizar a capacidade profissional do sector e reduzir o défice
de recursos humanos da instituição. A primeira aprovação da LSCM foi em 2009 e a aprovação da reviusão em definitivo
pela Assembleia da República da proposta de revisão da lei que cria o Serviço Cívico de Moçambique foi a 17 de Julho de
2019. Importa salientar que a proposta de revisão da LSCM ora promulgada e mandada publicar hoje pelo Presidente da República a sua aprovação pelo Parlamento não foi concensual, uma vez ter contado com o voto favorável apenas da Bancada
da Frelimo. As Bancadas da Renamo e do MDM primaram pela abstenção. Ainda hoje, entretanto, Filipe Nyusi promulgou e
mandou publicar a Lei de Revisão da Lei que aprova a Política de Defesa e Segurança; e a Lei que regula a Organização,
Composição e Funcionamento do Conselho Nacional de Defesa e Segurança.■ (Redacção)

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – SETEMBRO 2019
DATA

IMPOSTO

DESCRIÇÃO

BASE LEGAL

ATÉ DIA 10

SS

Entregar as contribuições para a segurança social dos trabalhadores por conta de
outrem referente ao mês anterior.

Artº11 do Diploma Ministerial nº 53/07,
de 03 de Dezembro

ATÉ DIA 20

Imposto de
Selo

Efectuar a entrega do imposto devido pela emissão de letras e livranças, pela
utilização de créditos em operações financeiras e pelas apólices de seguros, cuja
obrigação tributária se tenha constituído no mês anterior.

Artº 16º, nº 1 do
Decreto
nº 6/2004

ATÉ DIA 20

IRPS

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte de
rendimentos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categorias e as importâncias retidas por
aplicação de taxas liberatórias.

ATÉ DIA 20

IRPC

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte.

Nº5, Artº67 do CIRPC

ATÉ DIA 20

Imposto Específico
sobre a Produção
de Petróleo

Entregar o imposto devido pela produção do petróleo referente ao mês anterior.

Artº10 do Decreto nº
4/2008

ATÉ DIA 20

Imposto sobre a
Produção Mineira

Entregar o imposto devido pela extracção do produto referente ao mês anterior.

Artº10 do Decreto nº
5/2008

Regime Normal
Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao
mês anterior quando se trate de créditos.

Artº25º, al. c), nº1,
Artº 32º do CIVA

Regime Normal
Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao
mês anterior acompanhada do respectivo meio de pagamento. Os contribuintes
que não tenham realizado qualquer operação tributável estão igualmente
obrigados a entregar a declaração periódica.

Artº25º, al. c), nº1,
Artº 32º do CIVA

Actos Isolados
Os sujeitos passivos que pratiquem uma só operação tributável de modo
independente deverão apresentar a declaração respectiva (Modelo E).

Artº 33 do CIVA

ATÉ DIA
15

ATÉ
ÚLTIMO
DIA DO
MES

IVA

Artº65º CIRPS
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