
Ano 11 | número 3260 Maputo, Sexta-feira 22 de Julho de 2022

Director: Fernando Veloso | Editor: Matias Guente | Propriedade da Canal i, lda

Sede: Bairro Central, Av. Maguiguana, n.º 1049 | Casa n.º 65000 R/C | Registo: 18/GABINFO-DEC/2009

e-mail: canalipdfs@gmail.com | mtsgnt@gmail.com | Telefones: 823672025 - 823053185

Maputo   – A África do 
Sul está a viver uma crise de ener-
gia sem precedentes, com cortes 
frequentes em vários pontos do 
país. A empresa pública que gere 
a electricidade na África do Sul, a 

“Eskom”, não consegue tomar con-
ta do recado. O gás extraído em 
Inhambane pela empresa petroquí-
mica “Sasol”, através da ROMPCO 
(“Republic of Mozambique Pipeline 
Company”) não satisfaz a procura.

Segundo a imprensa sul-africana, 
a solução pode estar na construção 
de mais uma conduta de gás de 
Moçambique para a África do Sul.

O jornal sul-africano “Daily Ma-
verick” diz que há conversações 

Maputo  – A Ordem 
dos Advogados de Moçambique 
convocou ontem a imprensa para 
se pronunciar sobre o Decreto-Lei 
n.o 1/2022, de 25 de Maio, que 
aprova o Código Comercial, cuja 

entrada em vigor está prevista para 
o dia 22 de Setembro de 2022.

O novo Código Comercial contém 
erros grosseiros, no que diz respeito 
à harmonização dos conceitos téc-
nico-jurídicos no ordenamento jurí-

dico moçambicano, à terminologia 
imprecisa e à técnica legislativa.

Por exemplo, há contradição em 
relação à nulidade, quando no Ar-
tigo 133, o novo Código Comer-
cial estabelece que as deliberações 

Quando faltam dois meses para a sua entrada em vigor

Ordem dos Advogados propõe revisão urgente 
do novo Código Comercial

Para suprir crise de energia

África do Sul apresenta plano de extracção de 
mais gás de Moçambique

Fernanda Lopes, uma especialista de topo do Direito Comercial, já havia apelidado o novo 
Código Comercial de “Manual da 6.a classe, versão para adultos”.

O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Duarte Casimiro, diz que os 
advogados não foram consultados para a apreciar e corrigir os erros do Código.

E o povo moçambicano, dono do gás, só vê navios no negócio feito no topo da política. Cada 
vez mais pobres e sem energia.
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de assembleias-gerais de socieda-
des, sancionadas legalmente com 
nulidade, possam ser renovadas.

Outro aspecto é que a maioridade 
no ordenamento jurídico moçambi-
cano se atinge com os 21 anos de 
idade, nos termos do Artigo 122, 
do Código Civil, no entanto o Có-
digo Comercial, no seu Artigo 17, 
estabelece que o menor de 18 anos 
de idade passa ser empresário e 
que o menor de 16 anos pode fa-
zer parte de órgãos de sociedades, 
através do seu representante legal.

No próprio Código Comercial, 
há contradição, pois determina, 
no seu Artigo 136, que o adminis-
trador tem de ser pessoa singular 
com capacidade jurídica plena.

Sobre a imprecisão no Código 
Comercial, denota-se no n.o 5 do 
Artigo 5, quando afirma: “Não é 
considerada micro, pequena ou 
média empresa a que, apesar de se 

enquadrar na categoria prevista no 
n.o 1, detenha mais de vinte e cinco 
por cento de participação de grande 
empresa ou do Estado”. Sem, no en-
tanto, a enquadrar nem indicando 
outro critério de enquadramento.

Por outro lado, no Artigo 62 do 
Código Comercial, o legislador pres-
creve: “A remuneração que o em-
presário individual pode atribuir-se, 
como administrador, não deve pre-
judicar direito de trabalhadores nem 
ser lesivo dos interesses do Estado”. 
Porém, não se consegue compreen-
der o alcance do mesmo Artigo.

O bastonário da Ordem dos Ad-
vogados de Moçambique, Duar-
te Casimiro diz que não foram 
consultados para a apreciação e 
para corrigir os erros do Código.

“Diferentemente das outras vezes, 
em que nos concedem dois dias para 
apreciar os diplomas legais, desta 
vez nem isso aconteceu”, afirmou.

Duarte Casimiro disse também 
que o resultado dos erros no Código 
se deve à ausência das contribui-
ções, que têm sido sistemáticas pelo 
legislador, que torna os documentos 
aprovados de difícil implementação 
e aplicação, gorando as legítimas ex-
pectativas de quem os manuseia dia-
riamente e criando ou aumentando 
desnecessariamente a litigiosidade.

A Ordem dos Advogados consi-
dera que as inconformidades apre-
sentadas e outras são passíveis de 
serem corrigidas, melhoradas e 
sanadas, através de uma revisão 
legislativa urgente, com o envolvi-
mento de todas as partes interes-
sadas, nomeadamente, as Magis-
traturas Judiciais e do Ministério 
Público, a Ordem dos Advogados 
de Moçambique, organizações não-
-governamentais e o empresariado, 
antes da entrada em vigor do Có-
digo Comercial. (Neuton Langa)

muito avançadas nesse sentido. A 
conduta vai até à Matola, de onde 
se prevê que o gás seja transporta-
do para a África do Sul. O que não 
está claro é qual é o gás que será 
fornecido à África do Sul. Do lado 
sul-africano, o projecto será dirigi-
do pelo Fundo Central de Energia.

“No meio duma crise de perda 
de carga sem precedentes, o Fundo 
Central de Energia está a avançar 
com o plano do ministro da Ener-
gia, Gwede Mantashe, de construir 
uma ‘ponte de gás’ para Moçambi-
que, enquanto a ‘Eskom’ pede que 
até 6.000 megawatts de nova ener-

gia a gás sejam adicionados urgen-
temente ao ‘grade’”, lê-se na edição 
de 19 de Julho do “Daily Maverick”.

A intenção dos sul-africanos foi 
manifestada em Março e apresen-
tada ao parlamento sul-africano.

“A única coisa que posso con-
firmar é que as discussões (…) 
entre o nosso ministro dos Recur-
sos Minerais e Moçambique es-
tão bastante avançadas”, disse o 
vice-presidente da África do Sul, 
David Mabuza, aos membros do 
parlamento em Março, citado 
pelo “Daily Maverick”. E acres-
centou: “Posso dizer com seguran-

ça que chegámos a um acordo”.
Segundo a imprensa sul-africana, 

o ministro da Energia, Gwede Man-
tashe, tem feito visitas regulares a 
Moçambique com a esperança de 
conseguir um acordo sobre o gás.

O “Daily Maverick” escreve que, 
há dois anos, Saliem Fakir, diretor 
executivo da African Climate Foun-
dation, alertou que Mantashe esta-
va silenciosamente a construir uma 
“ponte de gás” para Moçambique, 
começando com o programa de re-
dução de risco de 2.000 megawatts.

Ainda segundo a publicação, ago-
ra, após níveis sem precedentes de 
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Maputo   – Alguns fun-
cionários públicos ouvidos pelo 
“Canalmoz” questionam o facto de 
o Governo ter aprovado uma Tabela 
Única Salarial com inconformidades.

Mariazinha Tembe, funcionária 
pública há vinte e sete anos, diz que 
o ex-ministro da Economia e Finan-
ças Adriano Maleane garantiu que 
há dinheiro suficiente nos cofres do 
Estado para a implementação da Ta-
bela Salarial Única e não percebe 
as razões de terem aprovado a Ta-
bela com aquelas inconformidades.

“No momento da elaboração 
e aprovação da Tabela, os técni-
cos e economistas do Ministé-
rio não se aperceberam daque-
las inconformidades?”, pergunta.

Acrescentou que o ministro da 
Economia e Finanças, Max Tonela, 
que arranje bom argumento para 
explicar essas inconformidades que 
prejudicam a maior parte dos fun-
cionários que, durante muito tempo, 
asseguraram a máquina do Estado.

Por sua vez, Marcolino Da-
mião, outro funcionário público, 
com treze anos de serviço, dis-

se que acredita no Governo e que 
este certamente vai começar com 
os pagamentos no próximo mês.

“Tenho de concordar que ha-
via muitos erros, de facto e, no 
meu caso em especial, eu não te-
ria aumento da TSU”, afirmou.

O Governo apenas vai pagar os 
salários com base na TSU para o 
Escalão 1, que é o salário mínimo, 
que não toma em conta os crité-
rios de idade e de tempo de ser-
viço, podendo abranger 21.000 
funcionários e agentes do Estado.

Governo está em condições 
de pagar

O economista Elcidio Bachita dis-
se que o Governo está em condi-
ções de arcar com a folha salarial 
de 13 biliões de meticais mensais, 
prevista na Tabela Única Salarial.

“Estamos a dizer que o Estado, 
de Junho até ao mês de Dezem-
bro, vai gastar 1,200,000.000 mil 
milhões de dólares americanos, 
o equivalente a sete por cento do 
Produto Interno Bruto, estima-
do em cerca de 16 biliões de dó-

lares norte-americanos”, disse.
Acrescentou que isto está em con-

formidade com a premissa do Fundo 
Monetário Interior, que considera 
que o Estado não pode gastar anual-
mente um valor acima de treze por 
cento do seu PIB, com o pagamen-
to de salários, e disse que está con-
victo de que isso vai ser cumprido.

Questionado sobre como se jus-
tifica que um servente ou um téc-
nico tenha um salário superior ao 
do seu director ou ao dum técnico 
superior, devido aos anos de ser-
viço e idade, Elcidio Bachita res-
pondeu que não há justificação 
plausível para que um servente ou 
técnico receba mais do que o seu 
director ou superior hierárquico.

“As inconformidades não podem 
ser vistas como manobras para não 
se avançar nos escalões superiores, 
pois trata-se de erros graves e que 
devem ser corrigidos”, afirmou.

Disse também que a Tabela Sa-
larial Única é um documento que 
foi aprovado pela Assembleia da 
República e publicado no Bole-
tim da República. (Neuton Langa)

Tabela Salarial Única

Funcionários públicos contestam as inconformidades 
apresentadas pelo Governo

Visite o nosso facebook

www.facebook.com/
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redução de carga na Fase 6 e pedi-
dos para que o presidente Cyril Ra-
maphosa declare uma emergência 
de energia, a “ponte de gás” para 
Moçambique parece estar a abrir-se.

“No mês passado, o Fundo Cen-
tral de Energia estatal disse que 
estava em processo de criação de 
uma nova entidade de comercia-
lização de gás, detida, em parte, 
pela CEF e detida, em parte, pela 

sua homóloga em Moçambique, a 
Empresa Nacional de Hidrocarbo-
netos”, pode ler-se na publicação. 
E diz que o referido comerciante 
de gás estatal irá obter gás inicial-
mente de Moçambique e importá-
-lo através do gasoduto ROMPCO 
existente. O gasoduto ROMPCO é 
que está a ser usado pela “Sasol” 
para transportar o gás extraído de 
Pande e Temane, em Inhambane.

São 2 PJ iniciais por ano. Estão ava-
liados em cerca de 280 milhões de 
rands e serão fornecidos pela ENH.

“Com os volumes dos campos 
de Pande e Temane, no centro de 
Moçambique, a diminuir, a op-
ção mais viável da ‘Sasol’ é im-
portar gás natural liquefeito (GNL) 
na Matola (Maputo) e alimentá-
-lo no gasoduto Rompco”, refere 
o “Daily Maverick”. (Redacção)
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Maputo   – Os muníci-
pes da cidade da Beira queixam-
-se do novo preço do “chapa” que 
está a ser praticado desde a pas-
sada segunda-feira naquela cida-
de. O preço do transporte semico-
lectivo de passageiros sofreu um 
agravamento de cinco meticais.

Florinda Fernandes, doméstica, 
disse que faz diariamente o per-
curso de Manga Mascarenhas até 
Maquinino, e, desde segunda-feira, 
passou a pagar 15,00 meticais, em 
vez dos anteriores 10,00 meticais.

“A nova tarifa é elevada. Pelo 
menos, se a Associação dos Trans-
portadores da Beira tivesse fixado 
12,00 meticais, teria sido melhor. 
Eu e o meu filho passámos a pa-
gar 60,00 meticais de ‘chapa’. As 
contas não estão a bater”, afirmou.

Delfim Inácio disse que foi sur-
preendido com a entrada em vi-
gor dos novos preçários de “cha-
pa” e afirmou que, mesmo que 
tivesse tomado conhecimento, não 
estaria em condições de evitar.

“Mesmo que tivesse tomado co-
nhecimento sobre as novas tarifas, 
nada podia fazer. Mas não estou 
em condições de pagar 18.00 me-
ticais. Neste momento, tenho 13,00 
meticais e julgo que terei que ca-
minhar a pé para Manganhe, a não 
ser que alguém me acrescente ou-
tros 5,00 meticais que faltam. O 
‘chapa’ não devia ter subido tanto 
assim, pois o dinheiro está difícil 
para todos”, disse Delfim Inácio, 
ouvido na paragem do “Shoprite”.

Nicolau Elias conta que faz com 
regularidade o trajecto de Macúti 
para a Baixa e que o aumento do 
preço dos “chapas” é bem-vindo, 
na medida em que vem compen-
sar os custos dos combustíveis. 
Ele considera que a população 
deve concordar com este reajus-
tamento, em vez de os transporta-
dores paralisarem as actividades.

“Julgo que não se devia recla-
mar, porque os combustíveis subi-
ram bastante. Para mim, o aumento 
do preço do ‘chapa’ é justo, pois 
permitirá que os transportado-
res ganhem um pouco. O preço 
de 15,00 meticais é razoável, em 
vez de termos paralisação”, disse.

Os primeiros dias foram tímidos
Condutores dos transportes semi-

colectivos de passageiros disseram 
que as novas tarifas afugentaram 
passageiros nos três primeiros dias.

Timóteo Njanze, motorista na 
rota Baixa-Macúti, disse que o nú-
mero de passageiros transportados 
no primeiro dia da entrada em vi-
gor das novas tarifas foi reduzido.

“Julgo que, nos primeiros dias, 
muitos passageiros decidiram acor-
dar cedo e caminhar a pé até aos 
seus destinos, deixando o pou-
co dinheiro que tinham para que 
os seus filhos tomassem ‘chapas’ 
para a escola. A vida está difícil, 
nós percebemos, mas os com-
bustíveis estão igualmente caros. 
Alguns passageiros pouco infor-
mados trazem 10,00 meticais 

para tomar o transporte”, disse.
António Marques, transportador 

da rota desde Maquinino até à Pas-
sagem de Nível, disse que os primei-
ros dias não foram bem recebidos 
por parte dos passageiros, que mur-
muraram por pagar 18,00 meticais.

“Os passageiros vão-se habituar, 
com o andar do tempo, mas a ver-
dade é que muitos preferiram ou-
tros meios, não sei quais, mas, em 
suma, o movimento foi fraco”, disse.

Outro motorista ouvido pelo “Ca-
nalmoz” foi Djanou Sengo. Faz o 
trajecto desde a Passagem de Ní-
vel até Maquinino. Afirmou que o 
primeiro dia foi caracterizado por 
escassez de viajantes. Disse que os 
poucos que apanharam os “chapas” 
lamentaram a subida dos preços.

“O movimento foi fraco. Os 
passageiros não tinham dinhei-
ro para pagar os novos preçários. 
Muitos passageiros não aparece-
ram nas paragens. Houve escas-
sez de passageiros por causa des-
te aumento,” disse Djanou Sengo.

Fernando Horácio Joaquim, 
transportador que faz o percur-
so Maquinino-Cerâmica, disse 
que a subida do preço do “cha-
pa” não se fez sentir para ele.

“Antes, cobrávamos 15,00 meti-
cais de Maquinino para Inhamízua, 
mas agora cobramos 20,00 meti-
cais.”, afirmou. (José Jeco, na Beira)

Na cidade da Beira

Munícipes queixam-se dos novos preços cobrados 
pelos transportadores semicolectivos
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Tipo de Assinante

(a) Pessoa Singular

(b) Empresas e Associações de Direito Moçambicano

(c) Órgãos e Instituições do Estado

(d) Embaixadas e Consulados em Moçambique e Organismos Internacionais

(e) Embaixadas e representações Oficiais de Moçambique no exterior

(f) ONG’s Nacionais

(g) ONG’s Internacionais

(USD) Contratos Mensais (i)

  20 

  40

  50

  60

  60

  30

  50

(USD) Contratos Anuais 
(12 Meses) (ii)

15 usd x 12 meses = 180 usd

30 x 12 = 360

40 x 12 = 480

50 x 12 = 600

50 x 12 = 600

20 x 12 = 240

40 x 12 = 480

Notas
- Os valores expressos poderão ser pagos em Meticais ao câmbio do dia
- Nas facturas e recibos inerentes deve-se mencionar a letra que corresponde ao tipo de assinatura
- (i) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária
- (ii) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária

Contacto:
E-mail: graficocanalmoz@gmail.com ou
            mtsgnt@gmail.com             
Cel: 823672025 - 843135996 - 823053185

Preçário de Assinaturas | Distribuição diária por e-mail | 20 edições mensais
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Maputo   – O em-
baixador do Japão, Kimura Ha-
jime, entrega hoje, sexta-feira, 
seis máquinas pesadas para a 
manutenção da Lixeira do Hu-

lene, na cidade de Maputo.
Trata-se de quatro escavadoras 

giratórias e duas “bulldozers”, 
que serão recebidas pelo pre-
sidente do Conselho Munici-

pal de Maputo, Eneas Comiche, 
num acto em que estará presen-
te a secretária-permanente do 
Ministério da Terra e Ambien-
te, Emília Fumo. (Redacção)

Maputo   – A Autorida-
de Tributária de Moçambique lan-
ça, na sexta-feira, a campanha de 
controlo da facturação do Imposto 
sobre o Valor Acrescentado (IVA).

Um comunicado da Autoridade 
Tributária diz que a campanha 
terá cobertura nacional e tem 
como objectivos a verificação, 
através da fiscalização porta-a-

-porta do cumprimento do Artigo 
27 do Código do IVA (relativo à 
obrigatoriedade da emissão de 
facturas ou documentos equi-
valentes por cada transmissão 
de bens ou prestação de servi-
ços) e alertar os agentes econó-
micos sobre a necessidade da 
facturação, enquanto base im-
prescindível para a liquidação 

do IVA, e, com isso, influenciar 
o pagamento de outros impos-
tos directos, como é o caso do 
Imposto Sobre o Rendimento 
das Pessoas Colectivas (IRPC).

O IVA é um dos impostos com 
maior peso na arrecadação de 
receitas, tanto nos impostos in-
ternos, como nos impostos sobre 
o comércio externo. (Redacção)

Japão oferece seis máquinas pesadas para 
manutenção da Lixeira do Hulene

Autoridade Tributária de Moçambique lança 
campanha de controlo da facturação


