REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS

Aos Órgãos de Informação
O Conselho de Ministros, reunido na sua 32.ª Sessão Ordinária, no dia 12 de Setembro
de 2017, apreciou e aprovou os seguintes diplomas:
 Decreto que aprova o Regime de Preços de Transferência.
O Regime de Preços de Transferência consiste nos preços praticados nas
operações comerciais que envolvam entidades relacionada ou entre sectores ou
partes da mesma entidade.
A adopção deste regime visa não só estabelecer uma paridade no tratamento
fiscal entre as empresas integradas em grupos e empresas independentes, como
neutralizar certas práticas de evasão fiscal e assegurar a consequente protecção
da base tributável interna, salvaguardando as receitas fiscais.
 O Decreto de revisão do Decreto n.º 10/2000, de 23 de Março, que cria o Conselho
Nacional de Combate ao Sida (CNCS).
A revisão do Decreto, tem em vista alinhar a estrutura organizacional e o quadro
do pessoal às normas e procedimentos que regem a função pública e garantir que
a estrutura e órgãos que norteiam o funcionamento da instituição tenham
enquadramento legal e, ainda, a descentralização da resposta ao HIV e SIDA.
 A Resolução que autoriza provisoriamente o pedido da Sociedade NUANETSI,
Lda, de aquisição do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT), relativo
a uma área de 17.900 Hectares, localizada no Posto Administrativo de
Mapulanguene, Distrito de Magude, Província de Maputo, destinada a Fazenda
de Bravio.
 A Resolução que aprova a Estratégia Nacional de Banda Larga.
Com a Estratégia pretende-se incentivar o desenvolvimento de infra-estruturas de
Banda Larga e a massificação na utilização das tecnologias de informação e
comunicação à escala nacional, através da implantação de redes de acesso,
independentemente das tecnologias de suporte.

 A Resolução que reconhece à Fundação Armando Emílio Guebuza, a qualidade
de sujeito com personalidade jurídica e aprova os seus Estatutos.

Nesta Sessão, foram apreciadas as informações sobre:
 O Balanço da realização da 53.ª Edição da FACIM – 2017, de 28 de Agosto a 03
de Setembro.
 Os acidentes de viação e medidas de mitigação.

Maputo, 12 de Setembro de 2017
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