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Síntese nº.07/2018 
 
 

 
Data:    12/03/2018 

Horas:    15H00 -18H30 

Local- Edifício Principal: Sala 3 

Deputados Presentes:  12 

Deputados Ausentes: António Severino Timba, Marquita Alexandre Loforte Jaime, 

Cernilde Amélia Muchanga, Elisa Rajamo e Felizarda Clara de 

Castro. 

 
 
I. AGENDA 

Convocada e dirigida por Sua Excia. o Presidente da Comissão do Plano e Orçamento 

(CPO), Dr. Eneas da Conceição  Comiche, a reunião teve como agenda: 

 
Único: Audição ao Governo no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado 
(CGE) de 2016. 
 

 
II. APRECIAÇÃO DO PONTO DA AGENDA 

 
Audição ao Governo no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado de 2016 
 
 

Sobre o ponto de agenda foi sugerida a metodologia pergunta – resposta, uma vez que   

o pronunciamento às questões levantadas pela CPO, bem como pelo Fórum de 

Monitoria ao Orçamento (FMO) terem sido distribuido na hora da audição. 

 

A CPO por não ter ficado satisfeito com algumas respostas foram feitas algumas 

considerações adicionais, como segue: 

 

✓ Para resolver a persistente questao da gestao do IVA está em curso a revisão do 

prazo de reembolso do IVA para 30 dias por forma a flexibilizar o respectivo 

processo e a fixacao do tempo limite para a reclamação para evitar que as 

empresas nao aparecem a reclamar no periodo desfazado, o que ira permitir que 

o Governo gere as dividas que tem com as empresas de forma eficiente; 

✓ Quanto a sustentabilidade da Dívida foi criado um Gabinete de Gestao de Riscos 

e foram reforçados o quadro legal já existentes com a aprovação do Decrecto nº. 

77/2017, de 28 de Dezembro que concede maior transparência e segurança onde 

assentam as regras e procedimentos que o Governo deve observar na 

negociacao, contarataco de créditos e emissao de garantias; 
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✓ Relativamente aos custos recuperáveis reportados pelas empresas Anadarko 

Moçambique e a ENI East Africa, o Governo informou que a contabilidade na 

área dos Hidrocarbonetos é muito complexa e requer técnicos espicializados. 

Todavia, as empreasa ja foram notificados sobre a realização de uma auditoria 

que sera conduzida por um especialita ja contratado. 

  

Faz parte integrante da presente síntese o Pronunciamento às Questões da CPO e do  

FMO sobre a CGE 2016. 

 

III. PRÓXIMA SESSÃO 

A CPO programou a sua próxima sessão para o dia 14 de Março de 2018, às 09H00. 

 

 

Maputo, aos 13 de Março de 2018 

 

 
 O Relator da Comissão                    O Presidente da Comissão 
 
 
 
 José Manuel Samo Gudo      Eneas da Conceição Comiche                                                        
 

 


