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“Venâncio Mondlane tem chances de ser legitimado
cabeça-de-lista da Renamo se submeter acção própria”
`
- Jurista aconselha
que consultando um bom escritório de Advogados a decisão da CNE
até pode cair por argumentos constitucionais, não porque seja inconstitucional, mas pelo
direito constitucional que o Venâncio Mondlane tem de puder ser eleito e eleger

Beira (O Autarca) – Um reputado
Jurista e activista de direitos humanos
baseado em Maputo afirmou ao O
Autarca que Venâncio Mondlante tem
chances ainda de concorrer às próximas eleições autárquicas, bastando
para tal desencadear acção própria. “O
que eles tinham que fazer não fizeram,
foram fazer uma outra coisa diferente
do procedimento que deviam tomar.
Contudo, ainda tem chances de fazer a
coisa certa, diferente da coisa errada

Frase:

que não fosse identificado, explicou
que se fosse uma questão de norma, o
Silvério Ronguane, cabeça-de-lista do
MDM para o Município da Matola, automaticamente seria “sacado”.

que fizeram”.
O Jurista que solicitou para

O homem que deu o seu melhor e falhou, ainda é
superior ao homem que nunca tentou – Bud Wilkinson

“Eles não tinham que atacar a
norma, tinham que atacar o acto contra
o Venâncio. Porque o Ronguane ainda
está lá. O Ronguane não é tirado porque há legalidade e é essa legalidade
que tem de ser trabalhada. Por isso que
digo que ainda há muito espaço, o que
tem de fazer é identificar um bom esCÂMBIOS/ EXCHANGE – 10/09/2018
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

68.8

70.16

USD

EUA

59.64

60.02

ZAR

RSA

3.9

3.98

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE

SF Holdings,
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA
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o debate
principal,
o do direito– fundamente impraticavél”.
Continuado
da Pág.
critório de advogacia. Eles tem de pa- mental, por um lado, e por outro lado o
Aconselhou a Renamo e ao
gar por isso, não podemos continuar no facto de a formalidade não deve preju- Venâncio Mondlane a retomarem ao
cenário de activismo para beneficiar al- dicar a essência do exercício do direito Constitucional como se nada tivesse
guém que não quer pagar os advoga- a eleger ou a ser eleito. “Porque aqui acontecido, ir iniciar um novo processo
dos”.
os direitos fundamentais prevalecem de reclamação, mas fazendo a coisa
Questionado se ainda há tem- sobre o indivíduo. Eles não entraram certa, ou seja, submeter acção própria
po, o Jurista respondeu afirmativamen- nessas questões profundas de lei. Pega- que passa por impugnar a decisão da
te, tendo explicado que o processo po- ram a inconstitucionalidade, que é uma Comissao Nacional de Eleições (CNE).
de correr a qualquer tempo, pelo me- terceira ou quarta coisa que eles po- Todavia, chamou atenção para a
nos até antes do início da campanha e- diam fazer”.
necessidade de encontrar fundamentos
leitoral. “O problema acho que eles
Observou ainda que ao entrar apropriados. “Consultando um bom
não querem gastar dinheiro com advo- pela via de inconstitucionalidade, o ad- escritório juridico ainda há muito
gados. E até parece também haver uma vogado que eles usaram demonstra fra- espaço para eles impugnarem a decisão
intenção da própria Renamo de afastar queza, sabido que a Constituição esta- da CNE. A decisão da CNE até pode
o Venâncio, usando os órgãos da Justi- belece claramente quem deve reclamar cair por argumentos constitucionais,
ça apenas para legitimar o que eles a inconstitucionalidade e “eles” não não porque seja inconstitucional, mas
querem”.
podem fazer uma coisa sobre a qual pelo direito constitucional que o
Referiu que o problema de in- não tem legitimidade. “Aquilo é bási- Venâncio Mondlane tem de puder ser
constitucionalidade é secundário, por- co, de conhecimento de um jurista es- eleito e eleger” – concluiu.■ (Chabane
quanto se trata de um problema de di- tagiário. Fizeram uma coisa pratica- Falume)
reito fundamental. “Ele está ser impedido por causa de uma situação de lei
que lhe fez sair de um órgão para outro. Aquilo é de lei, ele não destituiuse, o espirito da lei quando diz que aquele que deixa o mandato no meio Por: Viriato Caetano Dias
não pode concorrer na eleição seguinte (viriatocaetanodias@gmail.com)
refere-se a uma situação leviana. Neste
caso não se trata de uma situação leviana é uma obrigação imposta pela lei de
probidade pública. Portanto, não se pode ser Deputado da Assembleia da República e ao mesmo tempo Membro da
Assembleia Municipal, tem que renunciar um dos lados. E isso é de lei. Logo, o debate está aí, não tem nada a ver
com a insconstitucionalidade dessa lei.
Lá para as bandas das terras de Camões reina um indivíduo que já foi PreÉ que ele não fez nada de errado, não sidente do Sporting Club de Portugal que, após destituição pelos sócios em Asfugiu a norma, ele cumpriu a norma e sembleia Geral extraordinária do clube, continuou a criar sarilhos. Está apegado
não pode estar prejudicado por estar ao poder como um cão perante o osso. Bruno de Carvalho, nascido em Maputo, é
dentro daquela norma”.
actor de uma novela de vários capítulos que se arrasta há pouco menos de um ano.
Disse-me um amigo alentejano, por hipótese, que Bruno de Carvalho ganhava no
O Jurista defendeu que esse é

Correspondênci@ Electrónic@

O machuabo que se comporta
como Bruno de Carvalho

- A política tem caminhos e cada um escolhe o
seu. Daviz Simango, presidente do MDM
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gança. A–Frelimo
que temeDEa 2017
sua popularidade nunca teve
Sporting o que nunca mais
na vida vai ganhar.
um sono reparador com a presença do machuabo na lideEm Quelimane temos um caso semelhante. Com
rança do município. É. As Relações Internacionais ensinam
mandato “cassado”, um machuado recusa-se a abandonar a
que sempre foram utilizados nossos inimigos para desfeedilidade, onde toda a classe de parasitas humanas chupava
rir golpes noutros nossos inimigos. Até nas relações de
e nutria-se da “vaca leiteira”, acepipes que falta há muitas
vizinhança fazemos isso: espevitamos os ódios deste ou
crianças famélicas da Zambézia. Eu bem sei que o ser hudaquele para lesar aqueloutro de quem não gostamos.
mano tem uma característica natural de desobedecer racioOs avisos à navegação não foram ouvidos, o mesnalmente, porém, acho que o machuabo está a gastar enermo
acontecerá
com os apelos que esta crónica carrega
gias que poderiam ser economizadas noutras empreitadas,
quando lhe chegar as mãos. Fui dos poucos a chamar a aporquanto, na História como na política, há sempre muitos
tenção ao “animal político”, quando vi fermentar, em Quecaminhos. O machuabo deve compreender e aceitar que o
limane, problemas de gestão do lixo (o caudal do lixo valeu
seu ciclo, na edilidade, acabou. E não se pode sobreviver ao reparo do Presidente da República), atrasos no pagamento
lém do seu tempo político, independentemente de se ter alde salários, a não canalização das contribuições dos trabaguma retórica. O problema de muitos políticos que se relhadores ao sistema de segurança social, as viagens improcusam a atravessar o deserto, machuabo não foge à regra, é
fícuas que mereceram o descontentamento das bancadas da
a ganância e ficam enraivecidos quando não conseguem aloposição e o silêncio cobarde de alguma imprensa fedorencançar o que pretendem. Muitas vezes apenas por incompeta, a falta de estratégia para transformar Quelimane numa
tência. Isto é fatal e pode até provocar o revanchismo.
cidade do turismo, da cultura e da solidariedade. De Tete
Um homem deve ter princípios que é fundamental.
chega-me refrão de uma música que diz mais ou menos o
Recusar abandonar o poder, agindo contra a lei, não será
seguinte: cabrito imprudente ouve quando as orelhas estivecertamente comportamento de um democrata. É preferível
rem na panela. Zicomo e um abraço nhúngue ao major Anuma injustiça que uma justiça sem legitimidade. Um injustónio Ningone Cassamo e ao jornalista Leonardo Costa petiçado peleja contra injustiça e, ao fazê-lo, consegue fazer
la visão partilhada do mundo.■
com que a razão habite na alma dos seus adversários. Uma
justiça sem legitimidade torna um indivíduo obstinado e
presa fácil. Infelizmente, tenho de reconhecer – o que faço
aliás com grande prazer – que o machuabo, além de verbo
e lucubrar, é carismático, mas está a permitir que a falsa solidariedade de alguns amigos o levem ao abismo. Enquanto
estudante das Relações Internacionais (em maiúsculas porum excelenB e i r a (O
que não são relações humanas) assimilei do Professor Paute ensaio paAutarca) –
lo Neto que o caminho que se faz para frente não é o
A Liga Desra
aquilo
mesmo que se faz para trás. É por isso que sugeri ao meu
portiva
de
que
são
as
irmão machuabo a perceber a mudança dos tempos.
Sofala,
camas
pi
ra
çõ
es
Há pouco mais de um ano escrevi duas crónicas dipeã
provindo
clube
arigidas ao meu irmão machuabo em que o alertava para os
cial
de
futecabado
de
caminhos da perdição quando enveredou pela vaidade exacerbada e pela forma promiscua como conduzia o municíbol de Sofala 2018, venceu
ser fundado este ano que
pio. Disse-me, em resposta a uma das crónicas, que a vaina tarde do último dominsonha militar no Moçamdade é do fabrico. É verdade que o machuabo não caiu por
go a equipa da UP de Mabola. O triunfo contra uma
corrupção que é uma doença em voga entre os políticos,
nica, por duas bolas a uma,
equipa que milita na prova
mas sim pela vaidade excessiva que lhe impediu de discerem partida realizada no
máxima do futebol monir entre o bem e o mal. A euforia de regressar à Renamo,
Estádio Municipal da Beiçambicano é bastante encuja peregrinação lhe dará asas para sonhar com a presidênra, no bairro da Munhava.
corajador e a direcção da
cia da Renamo, fê-lo cair numa insídia da lei. O monarca
Tratou-se de um jogo amiLDS irá promover mais inda Beira, que não é desatento, assumiu a pilotagem da vingável, tendo constituído
tercâmbios do género.■ (R)

LDS derrota equipa do
Moçambola
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Alberto Gimo vence Torneio de Golfe “President
Cup” dedicado ao Dia da Vitória
...E em feminino Gwen foi a vencedora
Beira (O Autarca) – O golfista moçambicano Alberto Gimo, um
dos atleta mais veterano do Clube do
Golfe da Beira (CGB), foi o grande
vencedor do último Torneio de Golfe
“President Cup”, dedicado ao Dia da
Vitória – 7 de Setembro, disputado no
próprio dia, com a participação de 27
jogadores de diversas nacionalidades
de ambos os sexos.
Alberto Gimo venceu a prova
patrocinada pelo Presidente do Clube
de Golfe da Beira, Félix Machado,
com 86 pancadas, deixando para trás
os seus compatriotas Joaquim José que
ocupou a segunda posição com 89 pan-

cadas e Custódio Timóteo que se classificou em terceiro lugar com igual número pancadas.
Em feminimo, Gwen foi a vencedora com o tal de 107 pancadas. Refira-se que Gwen é uma das principais
jogadoras do Clube de Golfe da Beira,
que se destaca por vencer quase todos
os torneios em femininos.

Gwen, vencedora em femininos do Torneio
de Golfe “President Cup” dedicado ao Dia
da Vitória, e Félix Machado, Presidente do
Clube do Golfe da Beira e patrono do torneio

“Vodacom Open” no próximo sábado
Beira (O Autarca) – As emoções do Golfe na Beira regressam ao rubro
no próximo sábado com a disputa do Torneio “Vodacom Open”, evento anual patrocinado pela operadora de telefonia móvel, no quadro da sua acção de responsabilidade social focada ao desenvolvimento do desporto nacional.■ (R)

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – SETEMBRO 2018
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

FONTE: BDO – NEWSLETTER SETEMBRO 2018

Artº65º CIRPS
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Condutor sul africano que transportava 10 etíopes
ilegais detido em Vanduzi por Corrupção Activa
Chimoio (O Autarca) – Um
cidadão de nacionalidade sul africana,
condutor de veículo automóvel que
transportava 10 cidadãos etíopes que
entraram ilegalmente ao país, foi detido na manhã de ontem, segunda-feira
(10), pela Brigada Policial de Vanduzi,
na província central de Manica, sob delito de Corrupção Activa.
Trata-se do cidadão que responde pelo nome de Shanzada Irfan,
casado, de 43 anos de idade, filho de
Irfan e de Mary, natural e residente na
África do sul, que conduzia um auto ligeiro misto de marca Ford, modelo
Ranger, com chapas de inscrição
DY87MXGP, que seguia sentido de
Báruè em direcção a Zimbabwe.
Consta que foi mandado parar
por uma agente da Polícia de Trânsito
(PT), a qual depois de proceder a fiscalização ao condutor e a viatura constatou que o mesmo transportava em excesso de lotação de 10 cidadãos de nacionalidade etíope sem vistos de entrada no território moçambicano, com o
agravante de a carta de condução exibida encontrar-se caducada há três meses.
Segundo apurou O Autarca de
fonte policial em Manica, na tentativa
de se livrar da multa por contravenção
da carta caducada a mais de 30 dias e
excesso de lotação, o cidadão condutor
sul africano em causa tirou 31 mil meticais e entregou ao agente atuante. De
imediato foi conduzido e detido junto
com os ocupantes (etíopes) nas celas
do Comando Distrital de Vanduzi, onde foi lavrado o respectivo auto de notícia por delito de corrupção activa sob
número 31/PT/V/2018.■ (R)

Liga Desportiva de Sofala
Contribuindo para a Promoção
do Desporto em Sofala
ADIRA JÁ
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9/11- 2001: TERROR NA AMÉRICA.
O COLOSSO É ATACADO! [RESENHA]
Baseado em factos reais. Escrito “a quente” em Setembro / Outubro de 2001. [Excertos (pág.
15/19) do Capítulo V do romance «JEZEBELA: O Charme Indiscreto Dos Quarenta - Crónica
de Uma Mulher.» Autoria de JOÃO Craveirinha [JR]©. 1ª e única edição esgotada em 2005,
Lisboa. Prefácio pelo Prof. Dr. Calane da Silva, Professor Universitário e Poeta Moçambicano.
E, segundo comentário crítico do Prof. DR. Adelto Gonçalves de S. Paulo, Brasil:
«JEZEBELA – O Romance da Lusofonia, 2005»].
‘Princípio de uma tarde cheia de sol de uma terça-feira em Maputo. A luso-moçambicana Jezebela (trabalhadora-estudante universitária) sintoniza o televisor na sala de estar e.…chama pelo marido Vander (psicólogo de
profissão):
- Vanderley...Vander...vem depressa ver isto na televisão. A América está a ser atacada! Dois prédios em
Nova Iorque e o Pentágono em Washington estão a arder.... Que horror...Coitadas das pessoas que foram apanhadas nesta situação...
- A América atacada em seu próprio território?
Não posso crer. Nunca aconteceu...Diz Vander estupefacto
vindo da cozinha com as mãos húmidas limpando-as no avental.
Passaram-se dois dias. O mundo está suspenso pelos trágicos eventos nos Estados Unidos. Na Televisão estatal – TVM, o jornalista Edson Magaia apresenta aos telespectadores o investigador JOÃO Craveirinha [JR] que
irá tecer uma análise sobre os trágicos eventos e possíveis
consequências:
(...) «Na terça-feira passada, 11 de Setembro
(2001), a maior potência do planeta, os Estados Unidos da
América, foi alvo de vários atentados terroristas semeando
o pânico entre a sua população e apreensão no Mundo inteiro.»
Prosseguindo o convidado residente da TVM, continua...– «Dois edifícios emblemáticos de Nova Iorque, sede do World Trade Center (110 andares), foram arrasados
através do embate de dois aviões explodindo os edifícios e
de um carro armadilhado, segundo os noticiários da cadeia
televisiva CNN. As fundações do prédio vizinho de cerca
de 47 andares (?!), não suportariam a expansão das explosões e implosões dos “Twin Towers” (Torres Gémeas) do

WTC, e também soçobrariam.
Em Washington, o Pentágono, sede da Defesa americana, teve igual destino, mas parcial. Qual um filme
de ficção estilo “O Dia da Independência” (Independence
Day), em que Nova Iorque sofria um ataque aéreo alienígena (extra-terrestre), e uma série de explosões destruíam
os arranha-céus da mega-urbe. A realidade de terça-feira
confirmou mais uma vez a ficção, infelizmente. Os mais
optimistas preconizarão dois cenários: - O primeiro cenário, provavelmente, recordando o ataque Kamikaze japonês a “Pearl Harbour” (Porto das Pérolas), no Oceano Pacífico em 1941. Os pilotos kamikazes japoneses nos seus
aviões de combate transformados em bombas humanas
iam directamente aos alvos que eram os navios de guerra
americanos. Este ataque provocaria a entrada dos EUA na
guerra, no Oceano Pacífico. A sua retaliação foi a mais dura possível, e, no entanto, apesar da queda de 5% na Bolsa
de Wall Street (Dow Jones), após o ataque japonês, a Bolsa recuperaria com a subida de cerca de 1,7% com o contra-ataque norte-americano retaliatório. O orgulho ferido
norte-americano (the American pride) foi reposto e os seus
falcões militares erguidos como heróis. (…) Do lado norte-americano esses militares, seriam imortalizados no imaginário colectivo do mundo,
através do cinema de Hol2022
lywood.» (…)
-Vander...ouviste a intervenção do JOÃO Craveirinha [JR] sobre esta tragédia? Que tal achaste? – Eu não
gosto desse tipo, mas reconheço que ele se anda a documentar! Responde Vander.
…–Acho, que esta história na América vai complicar nossas vidas... não sei ainda bem como..., mas estou
com um feeling desconfortável! Finaliza Jezebela.’ (…)
■ DIALOGANDO 2018. KM©
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