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SUMÁRIO

No âmbito dos esforços de reforma do sector público, na componente de gestão administrativa e �nanceira do Estado, o
Governo de Moçambique avançou para a revisão do Sistema de Administração Financeira do Estado (SISTAFE) com vista
a obter maior e�ciência e e�cácia no uso e gestão dos bens do erário público, bem como produzir informação de forma
integrada e atempada sobre a administração �nanceira, gestão do património e de bens públicos, dos órgãos do Estado. 

É na qualidade de Instituto Público que o Instituto de Cereais de Moçambique, IP (ICM,IP) elaborou este instrumento que
encontra-se devidamente harmonizado com o previsto na Lei n.° 7/2012, de 8 de Fevereiro, Lei Base de Organização e
Funcionamento da Administração Pública bem como reajuste do quadro jurídico e administrativo sobre a organização e
funcionamento dos Institutos, Fundações e Fundos Públicos, aprovado pelo Decreto n.º 41/2018, de 23 de Julho. 

Assim, o Manual de Procedimentos do ICM, IP, encontra enquadramento na diversa legislação aplicável, com destaque
para a Lei do Sistema de Administração Financeira do Estado (SISTAFE), o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do
Estado (EGFAE), respectivos Estatutos e Regulamentos do ICM, IP, Regulamentos e manuais administrativos e �nanceiros
em uso na administração pública e, na observância de normas internacionais de contabilidade, foi desenvolvido através
de um processo holístico, consultivo e participativo, com o envolvimento de todas as unidades orgânicas e Delegações
Provinciais. 

O Manual comporta de forma generalizada, todos os aspectos que devem ser observados pelas unidades orgânicas no
desempenho das suas funções quotidianas, destacando-se de forma especí�ca, as questões de foro de plani�cação,
orçamental, jurídicos, gestão administrativa, �nanceira, patrimonial e de recursos humanos, incluindo as referentes, de
forma geral, às actividades e o core business do ICM, IP, cuja informação tem como base os relatórios periódicos de natu-
reza quantitativa e qualitativa, que permita mensurar o grau de cumprimento dos planos de acordo com os indicadores,
resultados e metas previstas. 

O Manual comporta nove capítulos, nomeadamente: i) introdução; ii) organização e atribuições;iii) fontes de �nanciame-
nto; iv) normas e procedimentos gerais; v) normas e procedimentos dos Serviços Centrais, Departamentos e Delegações
Provinciais; vi) gestão de recursos humanos; vii) divulgação de informação; viii) auditoria interna; e ix) procedimentos de
controlo interno. 
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1. Introdução

Havendo necessidade de implementar o Sistema de Administração Financeira do Estado (SISTAFE) e de outros instrume-
ntos de gestão de bens públicos aprovadas pelo Estado, urge a necessidade de ter um Manual de Procedimentos
subjacente ao Instituto de Cereais de Moçambique (ICM, IP), que esteja ajustado e adequado às transformações
ocorridas, no âmbito da Reforma do Sector Público, adequando-o aos respectivos Estatutos e Regulamentos. 

1.1.Âmbito

O presente Manual abarca os aspectos mais importantes da funcionalidade dos sectores no que tange aos procedimentos
a serem seguidos nas áreas de gestão administrativa, �nanceira, patrimonial e de recursos humanos do ICM,IP e apresenta
os mecanismos de articulação entre a sede e as respectivas Delegações Provinciais, referente à execução administrativa e
�nanceira por forma a assegurar uma racional e sustentável gestão de recursos �nanceiros, humanos, materiais e
patrimoniais da instituição como um todo, realçando duas componentes principais, a de Normas e Procedimentos Gerais
bem como, a de Normas e Procedimentos dos Serviços Centrais, Departamentos e Delegações Provinciais. 

Em relação ao funcionamento dos Serviços Centrais de Administração e Recursos Humanos - SCARH, são apresentadas
as normas e procedimentos para cada um dos processos que constituem o Sistema de Gestão Administrativa e Financeira
(SGAF) do ICM,IP.

Em relação aos mecanismos de articulação e comunicação entre os Serviços Centrais, Departamentos e Delegações
Provinciais pretende-se apresentar os procedimentos a serem desenvolvidos no sentido de se assegurar a implementação
�uida (em dois sentidos) das normas constantes deste Manual.

1.2.Objectivo 

Pretende-se que o presente Manual de Procedimentos prossiga os seguintes objectivos: 

1.2.1 Geral 

Que o Manual seja um instrumento e guião de cumprimento, formalização, responsabilização e divulgação de procedim-
entos, normas e regras de funcionamento do ICM, IP. 

1.2.2 Especí�cos

 a) Uniformizar os procedimentos e metodologias emanadas pelos Ministérios da Economia e Finanças; da Administra-
ção Estatal e Função Pública; da Agricultura e Desenvolvimento Rural, das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos ao nível do ICM, IP; 

 b) Adequar e ajustar às regras e os procedimentos de plani�cação, orçamentação, execução, controlo, monitoria e
avaliação dos resultados e da gestão dos recursos �nanceiros e materiais; 

 c) Estabelecer, implementar e operacionalizar um sistema de controlo da execução do plano e orçamento e do
património adequado às necessidades de registo, da organização da informação e da avaliação do desempenho das
acções desenvolvidas no domínio da actividade �nanceira institucional; 

 d) Facilitar aos utilizadores e intervenientes no sistema de gestão administrativa e �nanceira do ICM,IP um instrume-
nto prático de consulta corrente, que oriente na prossecução das actividades sob sua responsabilidade; 

 e) Assegurar a salvaguarda dos activos e passivos �nanceiros do ICM,IP; 

 f ) Garantir a integridade, transparência e con�ança da informação administrativo e �nanceiro; 

 g) Assegurar a conformidade das políticas, planos estratégicos, planos de acção, programas e projectos do ICM,IP 
com outras instituições; 

 h) Assegurar a utilização e�ciente, racional e responsável dos recursos �nanceiros, humanos e materiais; 

i) Assegurar o cumprimento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado e demais legislação aplicável aos
funcionários e agentes do Estado da instituição;
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 j) Assegurar a gestão introspectiva e corporativado quadro de pessoal do ICM, IP; 

k) Assegurar a realização da avaliação do desempenho dos funcionários e agentes do Estado do ICM, IP;

l) Garantir a manutenção do cadastro do pessoal e assegurar o registo e controlo da assiduidade;

 m) Assegurar o cumprimento integrado, vertical e "transversal" do Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos
(PDRH). 

1.3. Intervenientes e Responsabilidades

Os principais intervenientes são os utilizadores, os executores e técnicos em geral, ao nível da Sede e Delegações Provin-
ciais. 

É de responsabilidade conjunta a de�nição de linhas de orientação, directrizes, de acompanhamento, de avaliação do
funcionamento dos procedimentos emanados no presente instrumento. 

1.4. Referências Legislativas e Normativas

Os recursos �nanceiros, humanos e materiais do Instituto de Cereais de Moçambique, Instituto Público (ICM, IP), são 
administrados em conformidade com os princípios estabelecidos pelos seguintes instrumentos: 

1.   Manual de Administração Financeira e Procedimentos Contabilísticos (Diploma Ministerial n° 169/2007); 

2.   Manual de Procedimentos Administrativos e Financeiros da Administração Pública; 

3.   Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado e seu Regulamento; 

4.   Princípios e normas de organização e funcionamento do Sistema de Administração Financeira do Estado (Lei n.° 
      14/2020, de 23 de Dezembro); 

5.   Normas de Funcionamento dos Serviços da Administração Pública (Decreto n.° 30/2001, de 15 de Outubro);

6.   Lei da Probidade Pública (Lei n.º 16/ 2012 de 14 de Agosto); 

7.   Classi�cador Económico da Despesa abreviadamente designado CED e a respectiva descrição (Diploma Ministe-
       rial n.º 221/2013 de 30 de Agosto); 

8.   Plano Geral de Contabilidade;

9.   Regulamento de Gestão do Património do Estado (Decreto n.° 42/2018, de 24 de Julho);

10. O Regulamento de atribuição de ajudas de custo e de abono de passagens nas deslocações em missão de serviço
       de funcionários e agentes do Estado (Decreto n.° 95/2018, de 31 de Dezembro);

11. Estatuto Orgânico do Instituto de Cereais de Moçambique, Instituto Público – ICM, IP (Resolução n.° 19/2021, de
       21 de Maio); 

12. Regulamento Interno do Instituto de Cereais de Moçambique, Instituto Público – ICM, IP (Diploma Ministerial
       n.° 75/2021, de 13 de Agosto); 

13. Guião do Procedimento Disciplinar na Administração Pública;

14. Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos do ICM, IP. 

1.5.Alterações, Ajustamentos e Modi�cações do Manual

É da responsabilidade do ICM, IP proceder aos ajustamentos do Manual sempre que tal for necessário e oportuno, obede-
cendo ao seguinte: 

1.     Todas propostas e ajustes ao Manual são aprovadas pelo Conselho de Direcção antes de serem incluídas;

2.     Os SCARH devem assegurar que as actualizações aprovadas sejam incorporadas no Manual e disseminadas por todos
        os funcionários; 

Tel: +258 82 067 6687
E-mail:info.incermoc@gmail.com 

Av. Zedequias Manganhela, Nº309, 1º Andar
Maputo - Moçambique

7



3.     Podem ser efectuadas propostas a revisão dos procedimentos de gestão �nanceira, administrativa, apenas, uma vez
       por ano, sob proposta do Director de Administração e Recursos Humanos e aprovadas pelo Conselho de Direcção,
        desde que:

a)   Estejam em conformidade com os instrumentos de gestão administrativa e �nanceira da "coisa" pública; 

b)  Sejam apresentadas até Abril de cada ano, antes do início do processo de preparação do Plano Anual de Activida-
      des e Orçamento (PAAO) da instituição;

c)   Estejam em observância da metodologia de elaboração do PES/OE. 

2.   Organização e Atribuições 

2.1 Natureza e Fins 

O ICM,IP é uma pessoa colectiva pública, de categoria A, dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa,
�nanceira e patrimonial. 

O ICM,IP tem por objecto desenvolver a cadeia de valor da comercialização agrícola, que consiste na intervenção como
comprador de último recurso, gestão de infra-estruturas de armazenagem, conservação e de agro-processamento, bem
como a promoção e coordenação da constituição de reservas estratégicas para a segurança alimentar. 

2.2 Atribuições do ICM,IP 

1. São atribuições do I.C.M,IP: 

a)   a promoção do fomento, estruturação, dinamização e modernização da cadeia de valor da comercialização agríco-
la de cereais, leguminosas e oleaginosas com impacto no desenvolvimento da agro-indústria e no balanceamento da
importação e exportação com a produção e o consumo nacional; 

b)   a gestão de infra-estruturas de armazenamento, de conservação e de apoio à cadeia de valor da comercialização
agrícola;

c)   a promoção e gestão de soluções alternativas de �nanciamento à cadeia de valor da comercialização agrícola e
comércio rural;

d)  a promoção, coordenação e estabelecimento de reservas estratégicas de cereais, leguminosas e oleaginosas para
a segurança alimentar. 

2. Mediante autorização prévia do Ministro que superintende a área da Indústria e Comércio e da área das Finanças, o 
ICM,IP pode deter participações sociais em entidades cujo objecto se identi�que com a sua missão.

2.3 Composição Orgânica do ICM,IP

O ICM,IP é composto pelos seguintes órgãos: 

 a)   O Conselho de Direcção: 

 b)   O Conselho Fiscal; e 

 c)   O Conselho Consultivo. 

O Conselho de Direcção é o órgão de coordenação e gestão das actividades do ICM,IP, dirigido por um Director-Geral,
cabendo-lhe pronunciar-se sobre matérias que, para o efeito, lhe sejam presentes, nos termos do Estatuto Orgânico e do
Regulamento Interno do ICM,IP. 

O Conselho Fiscal é o órgão responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão �nanceira e patri-
monial do ICM,IP. 

O Conselho Consultivo é o órgão multissectorial de consulta do Conselho de Direcção nas matérias abrangidas pelas atri-
buições e competências do ICM,IP. 
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Compete ao Conselho de Direcção:

 a)   elaborar os planos anuais e os respectivos orçamentos, plurianuais de actividades assegurar a respectiva execução; 

b)   acompanhar e avaliar sistematicamente a actividade desenvolvida, designadamente a utilização dos meios colo-
cados à sua disposição e os resultados alcançados;

 c)   elaborar o balanço, nos termos da legislação aplicável; 

d)   elaborar o relatório de actividades;

e)   autorizar a realização das despesas e a contratação de serviços de assistência técnica nos termos da legislação
aplicável;

 f )   convocar e presidir as reuniões do Conselho de Direcção e assegurar o seu pleno funcionamento; 

 g)   aprovar os projectos e planos de acção dos regulamentos previstos no estatuto orgânico e os que sejam necessá-
rios ao desempenho das atribuições; 

 h)   praticar os demais actos de gestão decorrentes da aplicação do estatuto orgânico necessários ao bom funciona-
mento dos serviços; 

i)    estudar e analisar quaisquer outros assuntos de natureza técnica e cientí�ca relacionados com o desenvolvimen-
to das actividades do ICM, IP;

j)    harmonizar as propostas dos relatórios do balanço periódico do Plano Económico e Social; e,

k)   exercer outros poderes que constem do diploma de criação, do estatuto orgânico e demais legislação aplicável.

2.4 Organigrama do ICM,IP 

ASSESSORIA

DIRECTOR GERAL
ADJUNTO

ESTUDOS, PROJECTOS
E DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL

ESTUDO E PROJECTOS

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

OPERAÇÕES E
LOGÍSTICA

ARMAZENAGEM E
INFRAESTRUTURA

COMERCIALIZAÇÃO
E MERCADO

DIRECÇÃO GERAL

AQUISIÇÕES JURÍDICO

PLANIFICAÇÃO
E ESTATÍSCTICA

PLANO E
ORÇAMENTO

MONITORIA E
AVALIAÇÃO

AUDITOR INTERNO

SECRETARIADO
EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS
HUMANOS

ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

RECURSOS
HUMANOS

DELEG. PROV.
GAZA/I´BANE

DELEG. PROV.
SOFALA

DELEG. PROV.
MANICA

DELEG. PROV.
TETE

DELEG. PROV.
ZAMBÉZIA

DELEG. PROV.
NAMPULA

DELEG. PROV.
NIASSA

DELEG. PROV.
CABO DELEGADO
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Conforme o organigrama acima, o ICM,IP comporta a seguinte estrutura: 

a)   Direcção-Geral;

 b)   Serviços Centrais de Estudos, Projectos e Desenvolvimento Institucional; 

c)   Serviços Centrais de Operações e Logística;

 d)   Serviços Centrais de Plani�cação e Estatística; 

 e)   Serviços Centrais de Administração e Recursos Humanos; 

 f )   Departamento Jurídico; 

 g)   Departamento de Aquisições; e 

 h)   Delegação Provincial. 

3.   Fontes de Financiamento 

Constituem receitas do ICM, IP:

a)   as provenientes da sua actividade corrente;

 b)   as decorrentes das aplicações �nanceiras dos seus recursos; 

 c)   as resultantes do produto dos serviços prestados; 

 d)   as provenientes das taxas da cedência onerosa e no âmbito da gestão das infraestruturas de armazenagens e agro-
indústrias; 

e)   as taxas cobradas no âmbito do registo dos intervenientes na comercialização agrícola;

 f )   os contra valores de doações de bens alimentares colocados no mercado interno; 

 g)   as provenientes de rendimentos da alienação e abate do património; 

h)   os subsídios inscritos no Orçamento do Estado; e

 i)    quaisquer outras receitas, rendimentos ou valores que por lei ou contrato lhe venham a pertencer ou a ser atribuí-
dos, bem como quaisquer doações, subsídios ou outras formas de apoio �nanceiro. 

4.   Normas e Procedimentos Gerais 

4.1 Gestão Orçamental 

A Gestão Orçamental consiste numa plani�cação sistemática das actividades a serem desenvolvidas, cujo alcance é tradu-
zido pelos objectivos, resultados e metas, na medida em que as realizações correspondam o plasmado nas atribuições e
competências, funcionando como um Manual ou guia procedimental para melhor organização e desempenho do ICM,IP. 

A gestão orçamental comporta os processos de elaboração, execução e controlo do orçamento. O ICM,IP deve elaborar
anualmente um orçamento global das suas despesas e receitas, estruturando-o por fontes de �nanciamento individuali-
zadas por rúbrica.

4.1.1 Elaboração do Orçamento 

Na elaboração, execução e controlo do Orçamento deve-se observar os princípios e regras plasmadas no art. 5 da Lei n.º
14/2020, de 23 de Dezembro (Lei do SISTAFE). 

Até 30 de Junho de cada ano, o ICM,IP, deve elaborar o seu orçamento para o exercício económico do ano seguinte, com 
base nos limites orçamentais, orientações e metodologias estabelecidas e aprovadas pelo Conselho de Direcção.

Para a elaboração do orçamento, os responsáveis dos Serviços Centrais, dos Departamentos e das Delegações Provinciais,
devem elaborar as propostas de orçamento das suas áreas, distribuídos pelas diferentes rúbricas do classi�cador
económico da despesa, preenchendo o modelo (Mod. ICM,IP 001). 
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Após a análise e veri�cação do processo de elaboração do orçamento, a proposta �nal deve ser encaminhada ao Ministro
de tutela até 30 de Junho de cada ano para a respectiva aprovação e homologação. 

Mapa de Plano de Actividades e Orçamento

Código Designação Dotação Previsional
100000

110000

111000

111100

111199

112000

112101

112199

120000

121001

122099

140000

141004

143499

200000

211000

231099

Total 0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Despesas Correntes - FUNCIONAMENTO

Despesa com

Salários e Remunerações

Pessoal Civil

Outros Salários e remunerações de pessoal civil

Demais Despesas com Pessoal

Ajudas de custos Internas

Outras despesas com pessoal civil

Bens e Serviços

Combustíveis e Lubri�cantes

Outros serviços

Transferências Correntes

Impostos indirectos correntes

Outras transferências correntes

Despesas de Capital - INVESTIMENTO

Construções

Outras operações �nanceiras activas ( Comercialização Agrícola)

Mod. ICM,IP. 001

4.1.2 Execução do Orçamental

Após a aprovação do orçamento do ICM,IP pelo Ministro de tutela Financeira, os SCARH devem garantir a distribuição
racional e gradual tendo em conta o �uxo de entrada de receitas próprias, pelos diferentes Serviços e Departamentos que
compõem o ICM,IP designadamente a Sede e Delegações Provinciais que se encarregam de efectuar a execução
orçamental, respeitando todas as regras estabelecidas pelo Manual de Administração Financeira e Procedimentos
Contabilísticos – MAF.

4.1.3 Controlo Orçamental 

Até ao dia 5 de cada mês, as Delegações Provinciais devem enviar ao Departamento de Administração e Finanças - DAF o
balancete de execução orçamental, onde deve estar reportada a informação referente a (o): 

 a)   Execução �nanceira; 

 b)  Dotação disponível; e 

 c)   Grau de execução. 

4.1.4 Receitas 

Anualmente, o DAF, em coordenação com as Delegações Provinciais, deve elaborar o seu orçamento das receitas previsí-
veis para submissão ao Conselho de Direcção para apreciação e aprovação. Para tal, deve ser preenchido o mapa de
orçamento de Receitas, segundo o modelo (Mod. ICM,IP 002).
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Mapa de Plano de Actividades e Orçamento

Código Designação Dotação Previsional
103.1

103.2

103.3

103.4

0,00

-

-

-

-Feijão boér

Cedencia Omerosa

FAPROMUL

Outras receitas

Total

Mod. ICM,IP. 001

4.1.4.1 Execução de Receitas

A execução de fundos provenientes de receitas próprias é efectuada com base em normas descritas neste Manual e das
demais normas e procedimentos em vigor na Administração Pública. 

4.1.4.2 Controlo de Receitas

Até ao dia 5 do mês seguinte, as Delegações Provinciais devem elaborar o mapa de controlo de receitas próprias, analisar
e reportar ao DAF, actualização dos desvios ocorridos entre o plani�cado e o real. 

Numa periodicidade mensal, o DAF deve processar numa folha de cálculo, a globalização da informação das receitas en-
viadas pelas Delegações Provinciais.

4.2 Contabilidade e Informação de Gestão 

A contabilização dos dados deve ser elaborada através de um sistema de gestão informatizado que funcione segundo as
normas de gestão �nanceira vigentes. 

4.2.1Moeda

A contabilidade da instituição deve ser feita em moeda nacional, o Metical, abreviadamente designado MT, independen-
temente da moeda da transacção. A valorização da moeda de contrapartida deve ser, sempre que possível, ao câmbio
medio da moeda disponível, ou ao câmbio do dia da transacção. 

A escrituração dos actos e factos administrativos é efectuada em moeda nacional, o Metical, abreviadamente designado 
MT.

4.2.2 PeríodoContabilístico 

Em termos de preparação das contas, o período Contabilístico estabelecido na Lei é o do ano civil, pelo que devem ser
preparados relatórios de execução �nanceira com referência a 31 de Dezembro de cada ano. 

4.2.3 Descrição de Funções

A descrição de funções, são as constantes do Estatuto Orgânico e Regulamento Interno do ICM, IP. 

5.    Normas e Procedimentos dos Serviços Centrais e Departamentos Autónomos 

Atendendo e considerando as atribuições e competências do ICM, IP, para um melhor seguimento do presente Manual, são
chamados os Serviços Centrais e Departamentos Autónomos cuja intervenção é fundamental, conforme segue:

5.1 Serviços Centrais de Estudos, Projectos e Desenvolvimento Institucional 

Os SCEPDI, estruturam-se em: 

 a)   Departamento de Estudos e Projectos; 

 b)   Departamento de Desenvolvimento Institucional. 
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Os SCEPDI devem garantir que os procedimentos sejam partilhados com todos os parceiros de cooperação e de
desenvolvimento e os projectos a serem implementados em sede do ICM,IP sejam, sempre que necessário, alinhados a
normas e boas práticas nacionais e internacionais.

5.1.1 Arquivo eletrónico

Articular com os Serviços Centrais, Departamentos e Delegações Provinciais para que até 72 horas após a realização de
uma deslocação em missão de serviço ou pela realização de um evento que mereça destaque tenha o seu registo
fotográ�co ou por �lme para actualização do arquivo institucional, para alimentar o website bem como a revista do ICM,IP. 

Veri�car, com periodicidade trimestral e semestral os arquivos eletrónicos que cada Serviço Central, Departamento e De-
legação Provincial devem enviar para melhor gestão e organização do banco de dados.

5.1.2 Comunicações móveis e remotas

Os SCEPDI devem propor acções que permitam a maior celeridade no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação
- TIC's, para melhor articulação e comunicação entre a Sede, Delegações Provinciais e demais entidades públicas, privadas
e parceiros de desenvolvimento e cooperação em plataformas digitais (E-mail, Zoom, Teams, Google Meet, SMS, entre
outros) e, sempre que necessário, o teletrabalho. 

5.2 Serviços Centrais de Operações e Logística 

Os SCOL, estruturam-se em: 

 a)   Departamento de Armazenagem e Infra-estruturas; 

 b)   Departamento de Comercialização e Mercados. 

5.2.1 Comercialização Agrícola 

No âmbito da comercialização agrícola, deve-se colectar através das Delegações Provinciais e dos parceiros, as informa-
ções de preços de cereais, leguminosas e oleaginosas de grão, com recurso ao preenchimento do modelo (Mod. ICM,IP 
003). A informação deve ser enviada até 6a feira de cada semana. 

Mapa de Preços de Cereais, Leguminosas e Oleaginosas de Grão 

N/O

Mod. ICM,IP. 003 

Província Distrito
Milho Arroz Mapira

Feijão
Nhemba

Feijão
Manteiga

Feijão
Catarina

Feijão
Bóer

Feijão
Preto

Feijão
Oloco

Feijão
Jugo

Feijão
Cute

Soja
Amendoim

Grande
Mexoeira Gergelim

Farinha
de Milho

Produtos

Preço Médio -- - - - - - - - - - - - - - -
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5.2.2 Monitoria e Supervisão 

Os SCOL devem articular com as Delegações Provinciais e parceiros para a recolha das quantidades de cereais e 
leguminosas compradas pelos parceiros, preenchendo o modelo (Mod. ICM,IP 004). A informação deve estar disponível até
6ª feira de cada semana. 

Mapa de Recolha de Quantidades Compradas pelos Parceiros 

Mod. ICM,IP. 004 

N/O

Nome do
parceiro/
Agentes

Milho ArrozMapira
Feijão

Nhemba
Feijão

Manteiga
Feijão

Catarina
Feijão
Bóer

Trigo
Feijão

HOloco
TotalSoja Amendoim MexoeiraGergelim

Feijão
Vermelho

Produtos

Total Geral

Girassol

Zonas
de

Atuação

5.2.3 Reserva Estratégica

Numa periodicidade trimestral, semestral e anual, os SCOL devem elaborar um plano especí�co de comercialização agrí-
cola, com a �nalidade de proceder a compra e armazenamento de produtos agrícolas para reserva estratégica alimentar
de acordo com o modelo (Mod. ICM,IP 005). 
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Mapa dos Principais Pontos de Reserva Estratégica

Locais de
comercialização

Mod. ICM,IP. 005 

PRINCIPAIS PONTOS DE RESERVA

Quantidades (tons)

Milho Feijão
Outros

Produtos
Valor

Total

5.2.4 Planos de formação aos intervenientes da cadeia de valor da comercialização agrícola

De forma permanente e contínua, os SCOL devem promover formações, divulgação e troca de experiência entre os agentes
da cadeia de valor da comercialização agrícola, em matérias de armazenamento, conservação pós-colheita, qualidade, boas
práticas de comercialização, fumigação e tratamento de produtos e elaboração de planos de negócios bancários e ou
�nanciáveis.

5.2.5 Comunicações sobre os imóveis 

Comunicar aos SCARH, com uma periodicidade trimestral, semestral e anual, a substituição dos bens, o valor e o estado
dos bens patrimoniais do ICM, IP. 

5.2.6 Contratos de Prestação de Serviços

As Delegações Provinciais devem, sempre que se mostre necessário, por uma saída, entrada ou variação do valor de renda,
actualizar o mapa de Receitas de Cedência Onerosa, preenchendo o modelo (Mod. ICM,IP. 006), e comunicar os Serviços
Centrais de Operações e Logística – SCOL a respectiva variação. 

N.O
Capacidade

Tons
Localização LocatórioDesignação

Tipo

Data do
Contarto

USD MT

Renda inicial
sem IVA Estado de

Conservação
do Imóvel

Atualização

TAXA DATA
USD(1) MT(2)

Renda actual
sem IVANome da Província

Total

Mapa de Cobrança de Renda de Cedência Onerosa
Mod. ICM,IP. 006
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Por sua vez, compete aos SCOL, sempre que existir alguma variação nos termos do parágrafo anterior, comunicar ao DAF
para actualização e modi�cação dos mapas de controlo de receitas.

Relativamente a celebração de contratos de arrendamento e comodato, os SCOL devem garantira observação dos segui-
ntes aspectos: 

 a)   Após assinado pelo ICM, IP e o Parceiro, Locatário ou instituições públicas, o contrato deve ser submetido ao cartó-
rio notarial para o reconhecimento das assinaturas; 

 b)   Deve, na sequência, submeter o contrato à Autoridade Tributária para a dedução dos impostos �scais respectivos
e chancela; 

 c)   Os SCOL devem instruir ao Delegado Provincial de modo que, sempre que possível, anexe a fotocópia de Direito de
Uso e Aproveitamento de Terra – DUAT, por ser o instrumento que da fé que o imóvel é de pertença do ICM,IP; 

d)   Deve se assegurar que todo o contrato celebrado tenha o seu arquivo em formato eletrónico.

5.2.7 Controlo de Armazéns 

Os procedimentos de controlo a aplicar nos armazéns são resumidamente os seguintes: 

a)   Condições Físicas do Armazém 

O armazém deve ser um espaço adequado à armazenagem e conservação de mercadorias e bens a que se destinam, 
fechado e entregue à responsabilidade de um único funcionário para impedir furtos e facilitar o controlo, cujo risco 
poderá variar em função do tipo, quantidade e valor da mercadoria ou bens armazenados e conservados mediante o uso 
de �cha de controlo de stock. 

b)   Recepção dos Bens 

A recepção dos bens deve ser tarefa independente do Departamento de Aquisições feito mediante uma guia de recepção. 
Este procedimento visa garantir a desejável separação de funções para que não haja conluio que culminem com desvios 
por entregas incompletas, falsas devoluções ou pagamentos por entregas não efectivadas. 

c)   Registos 

Devem ser concebidas e disponíveis �chas de armazém para todos os tipos de bens armazenados onde sejam registadas
as entradas e saídas dos bens, devidamente suportados por documentos de entrada e saída, guias de remessa. Este
procedimento permite fornecer informação para o controlo das compras e facilita a detecção de eventuais desvios pela
comparação dos seus registos com as contagens físicas. 

d)   Documentos de Suporte

Para permitir quitação da responsabilidade do Departamento de Aquisições e do responsável do armazém, os documen-
tos que suportam as entradas e saídas de bens em armazém devem evidenciar claramente a conferência e con�rmação 
de recepção por parte do responsável do armazém, assim como a aplicação dada aos bens e mercadorias, devidamente 
autorizada. 

5.3 Serviços Centrais de Plani�cação e Estatística

Os SCPE, estruturam-se em: 

 a)   Departamento de Plano e Orçamento; 

 b)   Departamento de Monitoria e Avaliação. 

5.3.1 Plani�cação

Os Serviços Centrais, Departamentos e Delegações Provinciais devem elaborar e enviar os Planos Económico e Social e de 
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Actividades e Orçamento até ao dia 15 de Junho de cada ano aos Serviços Centrais de Plani�cação e Estatística – SCPE, a
quem compete analisar e harmonizar para posterior submissão à apreciação do Conselho de Direcção. 

Após a apreciação e aprovação da proposta do plano e orçamento pelo Conselho de Direcção do ICM, IP, a proposta �nal
é submetida até 30 de Julho de cada ano à aprovação do Ministro de tutela, respeitando o preenchimento do modelo
(Mod. ICM,IP 007). 

Mapa do Plano Anual de Actividades e Orçamento 

Mod. ICM,IP. 007 

N.O
Actividade

Indicador
de produto TOTAL

Acção TRIMESTRAL

III IVIII

MH
Recursos

necessários
Localização

Orçamento
(Meticais)

Fonte
Finan-

ciamento

Meta

Objectivo estratégico: Assegurar a transformação e modernização do modo de organização da produção, comércio interno e Externo

É, igualmente, da responsabilidade dos SCPE, a recolha, análise e harmonização dos balanços periódicos da implementa-
ção do plano de cada Serviço Central, Departamento e Delegação Provincial. 

5.3.1 Estatísticas

Para o ICM, IP, a estatística constitui elemento fundamental por fornecer ferramentas importantes para a melhor de�nição 
de metas, avaliar sua performance, identi�car seus pontos fortes e fracos e actuar na melhoria contínua da Comercializa-
ção Agrícola. 

Neste sentido, todos os Serviços Centrais, Departamentos e Delegações Provinciais, devem recolher e produzir dados 
uniformes, padronizados e �áveis para permitir, uma harmonização especí�ca e e�caz pelos SCPE e tomada de decisão 
pela Direcção Geral.

5.4 Serviços Centrais de Administração e Recursos Humanos 

Os SCARH estruturam-se em: 

 a)   Departamento de Administração e Finanças; e 

 b)   Departamento de Recursos Humanos. 

5.4.1 Descrição de funções 

O Departamento de Administração e Finanças – DAF, é a unidade orgânica interna de apoio e suporte de índole �nanceiro 
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dos SCARH. Seguidamente a descrição das áreas de trabalho desempenhadas pelo departamento que fazem parte inte-
grante do SGAF, ligados portanto aos processos �nanceiros.

5.4.1.1 No domínio de �nanças compete 

 a)   gerir os recursos �nanceiros; 

 b)   coordenar a execução e controlo do orçamento do ICM, IP; 

 c)   organizar e zelar pela contabilização de todas as receitas e despesas realizadas, incluindo a prestação de contas à
Direcção Geral; 

 d)   elaborar relatórios periódicos sobre o grau de cumprimento do plano econômico e �nanceiro; 

 e)   articular com todas as unidades orgânicas de modo a que se faça uma análise conjunta dos planos de actividade
e orçamento; 

 f )   zelar pelo cumprimento dos actos normativos no âmbito da administração e gestão dos recursos �nanceiros e
patrimoniais; 

 g)   elaborar o Relatório trimestral, semestral e anual de contas; 

 h)   realizar outras actividades que lhe sejam superiormente determinadas nos termos do Estatuto Orgânico, Regula-
mento Interno e demais legislação aplicável. 

5.4.1.2 A Contabilidade Geral compete 

 a)   receber, conferir, organizar e arquivar os documentos justi�cativos de despesas; 

 b)   assegurar o registo contabilístico com base na legislação vigente; 

 c)   reconciliar as contas em aberto nomeadamente, bancos e clientes; 

d)   elaborar os mapas de controlo de antiguidade de saldos das contas devedoras atinentes aos funcionários cujos
justi�cativos da realização da despesa não conferem com o montante solicitado;

 e)   coordenar a contagem física do caixa e elaborar o relatório de veri�cação; 

 f )   elaborar o balanço e balancete de contas; 

 g)   efectuar recebimentos e pagamentos autorizados; 

 h)   registar movimentos de entradas e saídas de fundos; 

 i)    preparar meios de pagamento e o respectivo processo; 

 j)    conferir e depositar os valores recebidos; 

 k)   gerir e controlar o fundo de maneio; 

 l)    zelar pela custódia dos valores detidos; 

 m) elaborar diariamente os resumos de disponibilidade de caixa e bancaria; 

n)   auxiliar a contabilidade nas reconciliações bancarias; e

 o)   enviar regularmente à contabilidade os originais dos documentos de suporte das transacções e os respectivos
mapas para se efectuar o registo contabilístico. 

5.4.2 Organização do trabalho Contabilístico 

Cada registo deve estar fundamentado por um documento justi�cativo adequado, datado e susceptível de ser apresen-
tado, quando solicitado, exemplo da factura, recibo, entre outros. 

No que concerne ao trabalho rotineiro Contabilístico classi�camo-lo em três tipos a saber:

5.4.2.1 Trabalho Diário

Diariamente, o trabalho do responsável da contabilidade deve ser o de registar no pacote informático de gestão em uso
a ocorrência das transacções do ICM,IP a partir de documentos que suportam os movimentos contabilísticos. 
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Nunca deve ser registado qualquer movimento sem existir um documento representativo e comprovativo da respectiva
operação. 

Considerando que são conhecidos os diversos documentos utilizados na vida comercial, nomeadamente os seus emite-
ntes e destinatários e, sobretudo as funções por eles exercidas, resta-nos estabelecer a distinção entre documentos de 
movimentos externos e documentos de movimentos interno: 

 a)   Documentos de movimentos externos provem ou se destinam ao exterior (facturas, recibos, notas de débitos ou
créditos, entre outros); 

 b)  Documentos de movimentos internos: são aqueles que são elaborados no seio da organização e para uso interno 
(mapas de salários, requisições, notas de lançamento, etc.). 

Sempre que não seja possível obter um documento, correspondente a qualquer movimento externo, dever-se-á elaborar 
internamente um documento equivalente, assinado pelo responsável da despesa e aprovado pelo responsável �nanceiro.

Regras imprescindíveis a observar na recepcão de documentos

Quando se recebem documentos justi�cativos, estes devem ser cuidadosamente observados, tendo
em atenção o seguinte: 

 a)   Se estão em nome do ICM,IP; 

 b)   Se os documentos são originais e autênticos, isto é, se não há evidências de que sejam falsi�cados; 

 c)   NUIT e endereço; 

 d)   Se têm datas actualizadas; 

 e)   Se não têm rasuras; 

f )    Se estão aprovados por assinatura dum responsável;

g)   Se o conteúdo da informação permite proceder a uma identi�cação adequada; e

 h)   Se o conteúdo do documento confere com os produtos ou bens fornecidos ou serviços prestados. 

Depois destas veri�cações, os documentos devem ser devidamente classi�cados e arrumados, formando o processo com-
pleto. De seguida, são classi�cados consoante o plano de contas em vigor e registados nas contas adequadas. 

Finalmente, os documentos devem ser arquivados de acordo com os preceitos do Sistema Nacional de Arquivos do Estado 
(SNAE) aprovado pelo Decreto nº 36/2007, de 27 de Agosto. 

5.4.2.2 Trabalho Mensal 

Mensalmente, até ao dia 2 (dois) de cada mês os técnicos do DAF devem enviar processos do mês anterior que devem
incluir os dados das Delegações Provinciais ao Chefe do DAF, referentes a: 

 a)   Balancetes consolidados; 

 b)   Mapas de receita mensal, discriminado por natureza; 

 c)   Mapa de veri�cação dos saldos de caixa; 

 d)   Mapa de reconciliações bancarias; e 

 e)   Mapa de execução orçamental. 

No �nal do mês devem ser comparados os saldos registados nas respectivas contas com os que �guram nos mapas pre-
parados pela tesouraria, que por sua vez devem estar �sicamente veri�cados por FAE independentes da tesouraria. 

Todas as diferenças devem ser analisadas e corrigidas por parte da contabilidade ou da tesouraria conforme for a origem
das lacunas identi�cadas. 
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5.4.2.3 Trabalho Anual 

Anualmente, para além das responsabilidades mensais, devem ser feitos os seguintes procedimentos. 

 a)   Inventário dos meios imobilizados e conferí-los com os registos existentes nas �chas; 

 b)   Encerramento das contas do exercício; 

 c)   Inventários físicos dos bens de consumo mantidos em armazém e conferí- los com os registos existentes nas
�chas; e 

 d)   Relatórios �nanceiros internos para apreciação e aprovação. 

5.4.3 Obrigações Fiscais

Deve-se garantir o cumprimento das obrigações �scais, nomeadamente: 

 a)   Até ao dia 10 de cada mês, o pagamento ao Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) referente ao mês ante-
rior e demais impostos de Previdência Social referente ao mês anterior; 

b)   Até ao dia 20 de cada mês, o pagamento do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRPS);

 c)   Até ao dia 30 de cada mês, o pagamento do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) referente ao mês anterior; e 

 d)   Até Março do ano seguinte regularizar o Imposto sobre veículos. 

5.4.4 Gestão de Terceiros 

A gestão de terceiros visa assegurar que todas as transacções com clientes e fornecedores estejam re�ectidas na contabi-
lidade e assegurar ainda que as cobranças e pagamentos sejam efectuados atempadamente no prazo previsto no 
contrato e/ou acordo. 

De modo a assegurar um controlo efectivo das contas de terceiros, deve existir um registo dos movimentos e para tal, 
elaborado o Mapa de Controlo de Clientes (Mod. ICM,IP 008). Este mapa deve ser preenchido pelo DAF e Delegações 
Provinciais. 

Os mapas de controlo devem ser criados numa folha de cálculo e actualizados sempre que ocorrer movimentos na conta. 
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Mapa de Controlo de Clientes 

Mod. ICM,IP. 008 

N.O Localização LocatórioDesignação Passada
em Data“ ”

Numero Valor Data de Pag Valor

ReciboFatura

Total

5.4.5 Tesouraria

No DAF os controlos referentes às receitas e despesas são efectuados pela tesouraria. É da responsabilidade da tesouraria,
proceder ao pagamento das despesas do ICM, IP. 

Tratando-se de um serviço fundamental na rotina do DAF, torna-se necessário a implementação de controlos adequados,
que permitam a cada momento informar sobre a disponibilidade �nanceira efectiva da instituição.

5.4.6 Caixa 

A caixa deve categorizar-se em caixa de recebimentos, de fundo de maneio e das receitas próprias.

5.4.6.1 Caixa de Recebimentos 

A caixa de recebimentos serve para controlar todos os recebimentos das receitas arrecadadas em numerário ou em
cheques. Os recebimentos das receitas são feitos através da tesouraria, devendo esta, para todos os casos, emitir um 
recibo e o montante recebido ser depositado integralmente no banco. As entradas devem ser registadas no mapa diário 
de receitas (Mod. ICM,IP 009). 
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Mapa de Caixa e Receitas Próprias 

Mod. ICM,IP. 009 

Mapa de recebimento de caixa

Nº de Conta

Data Designação Cheque Debito Crédito Saldo

Saldo inicial

5.4.6.2 Fundo de Maneio 

Entende-se como fundo de maneio a concessão de adiantamento em numerário a um gestor especí�co, visando atender
a despesas de pequena monta e que requeiram pagamento em numerário, para as quais, em carácter excepcional, se
dispensa o cumprimento do normal processo de realização de despesas. 

São passíveis de enquadramento no número anterior:

 a)   Aquisições directas no mercado local ou despesas urgentes em outra praça cuja natureza obrigue o pagamento
em numerário; 

 b)   Outros casos que requeiram pronto pagamento em numerário, desde que sejam prévia e devidamente fundame-
ntados. 

A reposição do fundo de maneio é efectuada mediante a apresentação da folha de pedido de reposição de fundo �xo
(Mod. ICM,IP 010) anexada dos respectivos documentos justi�cativos e evidências de veri�cação física do saldo em cofre.
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Mapa de Caixa e Receitas Próprias 

Mod. ICM,IP. 009 

Data Descrição ENTRADA SAIDA SALDO

SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR

ENTRADA

SAIDA

SALDO ATUAL

Elaborado por:
Conferido por:
Aprovado por:

a)   Constituição do Fundo de Maneio

O fundo não deve ultrapassar os 6.000,00 Mt (seis mil meticais). 

b)   Pagamentos

À medida que cada pagamento for feito, o(a) tesoureiro (a) deve constatar a autenticidade do documento de suporte e
veri�car se o mesmo foi devidamente aprovado, após o que o registará na chamada Folha de Pedido de Reposição do 
Fundo de Maneio, depois de lhe ter posto um carimbo de "pago". 

Todos os pagamentos por fundo de maneio têm de ser autorizados pelo Director dos SCARH, de acordo com a matriz de
delegação de competências em vigor.

 c)   Reposição do Fundo de Maneio 

O detentor do fundo de maneio deve requerer a sua reposição sempre que as despesas efectuadas atinjam 80% do seu
valor e/ou no �nal do mês. 

A reposição do fundo de maneio será efectuada através do envio da Folha de Pedido de Reposição do Fundo de Maneio, à
qual se deve anexar os documentos comprovativos, ao técnico de �nanças, que conferirá os documentos e aprovará a
reposição. 
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Após a aprovação da reposição deve ser emitido um cheque e enviado para assinatura. O cheque deve ser nominativo à
ordem do gestor do fundo de maneio. 

 d)   Utilização do fundo de maneio 

O pedido de adiantamento de fundos tem como objectivo fazer face a pequenas despesas do dia-a-dia, cujo montante
não deve exceder os 750,00 MT. 

 e)   Procedimentos de controlo a observar 

Devem ser observados os seguintes procedimentos de controlo de caixa:

Os documentos de suporte dos movimentos de caixa devem: 

a)   Estar devidamente suportados por documentos válidos;

 b)   Conter a assinatura pelos bene�ciários; e 

 c)   Ser previamente aprovado pelo Director de Administração e Recursos Humanos; 

 f )    Veri�cação física do saldo de caixa 

O fundo de maneio deve ser veri�cado periodicamente e, pelo menos, no �nal do exercício, por um Auditor Interno com
poderes conferidos e com independência, resultando dessa veri�cação a assinatura do mapa de contagem de caixa pelo
responsável da caixa e pelo veri�cador (Mod. ICM,IP 011), certi�cando a validade e veracidade dos valores re�ectidos nos
registos. Quaisquer diferenças devem ser clari�cadas na altura e imputadas as devidas responsabilidades aos técnicos de
�nanças. 

Mapa de Caixa e Receitas Próprias 

Mod. ICM,IP. 009 

DATA:

HORA:

Preparado Por:

Revisto por:

Notas Quant Total Mt Total Geral

Moedas Quant Total Mt

Cheque em Mão

Cheque Nº Cliente/ Devedor Total Mt

Outros
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 g)   Segurança e responsabilidade dos valores em caixa 

Os valores em numerário existente em caixa devem ser mantidos em lugar seguro, se possível em cofre, e o acesso a este
deve restringir-se apenas e só ao responsável do caixa. 

h)   Encerramento do Fundo de Maneio

No �nal do ano o fundo �xo deve ser encerrado, procedendo-se à apresentação do mapa de controlo de despesas reali-
zadas e respectivos justi�cativos desde a última reposição até à data.  O saldo existente deve ser depositado em banco
até 31 de Dezembro, na conta que deu origem à constituição do fundo �xo no respectivo ano. 

O fundo de maneio será considerado encerrado se a soma das despesas efectuadas e o saldo depositado em banco for
igual ao valor aprovado.

5.4.7 Bancos

Ao nível da tesouraria deve haver um registo diário semelhante ao que se processa para caixa, onde sejam registados
todos os recebimentos e pagamentos do DAF (depósitos, transferências, cheques emitidos e notas de débito e crédito). 

O registo dos movimentos de bancos, deve ser efectuado em mapas apropriados, com periodicidade mensal, devem ser
solicitados ao banco extractos dos movimentos bancários e proceder-se-á reconciliação desses registos com os da
tesouraria. 

Dessa reconciliação deve resultar um resumo padronizado das diferenças identi�cadas. Essas diferenças devem ser inve-
stigadas e regularizadas num prazo não superior a 30 dias. 

5.4.7.1 Procedimentos de controlo 

No manuseamento de contas bancárias devem ser observados os seguintes procedimentos de controlo: 

a)   Reconciliações Bancárias 

Como reconciliação bancária, entende-se como sendo a conferência de todos os movimentos constantes dos extractos
bancários, comparando-os com os extractos de contabilidade, com o intuito de veri�car a sua conformidade e/ou even-
tuais discrepâncias (valores em aberto). 

A reconciliação deve ser efectuada em documento próprio, (Mod. ICM,IP 012), averiguando as causas da existência de
valores em aberto, com especial atenção para as seguintes situações:

 a)   Movimentos re�ectidos no extracto bancário e não registados pelo DAF; 

 b)   Movimentos registados pelo DAF e não re�ectidos no extracto bancário. 

Depois de elaboradas as reconciliações, devem ser revistas e visadas pelo responsável hierárquico do executor. 
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Mapa de Reconciliação Bancária 

Mod. ICM,IP. 012 

INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIQUE, IP, MAPUTO

Conta:

RECONCILIAÇÃO BIM EM 31 DE DEZEMBRO DE 20_ _ _

Data

Ano Mês
Descrição DÉBITO CRÉDITO OBS

SALDO DO ICM

SALDO NOS N/LIVROS 0,00 0,00
NÃO CONTA, PELO ICM

SUB-TOTAL
 SALDO RECONCILIADO 
TOTAL 

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

BIM

RECONCILIAÇÃO BIM EM 31 DE DEZEMBRO DE 20_ _ _

Data

Ano Mês
Descrição DÉBITO CRÉDITO OBS

SALDO BANCO

SALDO NOS V/LIVROS 0,00 0,00
NÃO CONTA, PELOBANCO

SUB-TOTAL
 SALDO RECONCILIADO 
TOTAL 

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

b)   Cuidados a ter na análise de reconciliações

Os itens de reconciliação que constem no extracto e mapa de reconciliação, dois meses consecutivos, devem ser rigoro-
samente identi�cados e veri�cados. 

No caso de se tratar de débitos e/ou créditos do banco que não tenham sido contabilizados no DAF deve ser detectada a
razão para o efeito e, não existindo ou tiverem sido extraviados os documentos de suporte, dever-se-á solicitar ao banco
as respectivas segundas vias.

No caso de cheques que há vários meses permaneçam pendentes de levantamento, haverá que contactar por escrito o
bene�ciário e, se tal não resultar, dever-se-á proceder ao seu cancelamento.

Se mais tarde o bene�ciário vier reclamar, emitir-se-á circunstancialmente novo cheque.
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c)   Abertura e encerramento de contas Bancárias 

A abertura e encerramento de contas bancárias deve ser autorizada pelo Director-Geral conforme modelo de pedido de
abertura/encerramento de contas bancárias em vigor, segundo rege o Diploma Ministerial n.º 23/2018 de 02 de Fevereiro,
que aprova o Regulamento de Gestão das Contas Bancarias do Estado. 

d)   Recebimentos 

i .    Todas as receitas devem ser registadas no sistema de gestão e no mapa de controlo extra (mapa do excel), sem
      excepção, indicando o dia do recebimento e depositadas integralmente no banco; 

i i.   No �nal do mês, deve ser preenchido o mapa mensal de receitas, discriminadas por natureza. 

e)   Pagamentos e requisição de fundos para pagamento 

i i.   Os pagamentos devem ser efectuados mediante uma requisição de fundos devidamente autorizada (Mod.
      ICM,IP 013); 

Mapa de Requisição de Fundos 

Mod. ICM,IP. 013 

Requisição No:

N° de
Ordem 

Despesa/ Bene�ciário 

Requisita-se o valor de: Mts (
) que se destina a compra / pagamento de

A Direcção

Data            /           /20     

/                 /20

Total:

Valor
Orçamentado

Sim Não 

Informação de pagamento: Cash: 

O Requisitante 

Banco: Cheque n° 

Data:           /           /20 

O Funcionário que recebe,

Data:           /           /20 

i i.   Dos FAE autorizados a assinar cheques (pelo menos duas conjuntamente) uma delas não deve ser responsável
      pelos registos das transações; 

iii.  Não devem ser assinados cheques em branco, mesmo que a instituição se obrigue com duas assinaturas;

iiv. Os cheques cancelados devem ser imediatamente inutilizados o selo, deixando o número intacto. Anotar que
      tais cheques devem ser guardados em lugar seguro; 

v.   Logo que os cheques forem assinados pelo segundo funcionário, os respectivos documentos de suporte (que
    devem ser identi�cados pelo número do cheque) devem ser assinalados (por exemplo, pela aposição dum
      carimbo de "pago"); 

vi.  Os documentos de suporte devem ter evidência de terem sido examinados pelas pessoas que assinaram o
cheque; 
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vii. Os documentos devem ser aprovados para pagamento por funcionário independente daquele que inicia o
      processo;

viii. Só devem ser feitos pagamentos de documentos originais e nunca de cópias ou fotocópias. 

5.4.7.2 Reembolsos 

Nos casos excepcionais, em que um funcionário da instituição realize uma despesa, devidamente autorizada, com recurso
a dinheiro próprio, o seu reembolso deve ser solicitado ao Director dos SCARH, num prazo máximo de 48 horas após a
efectivação da mesma, mediante a apresentação de justi�cativos válidos e elegíveis.

f)   Apuramento da posição bancária

i .    Sempre que necessário, a contabilidade e a tesouraria devem efectuar o controlo da posição bancária, median-
      te a conferência dos seus registos com os do banco, devendo ser uma acção de carácter obrigatório com perio-
      dicidade mensal; 

i i.   Quaisquer divergências devem ser identi�cadas e sanadas à tempo. 

5.4.7.3 Pagamentos de salários

Em relação ao pagamento de salários e outras remunerações, deve o DAF, mensalmente, executar as seguintes tarefas: 

a)   Conferir a folha de remunerações, que é enviada pelo Departamento de Recursos Humanos;

 b)  Emitir listas de transferências ordenadas por bancos e respectivas sucursais; 

c)   Enviar ao banco, até ao dia 20 (vinte) de cada mês, as listas em formatos físico e eletrónico.

5.4.8 Viagens e deslocações em missão de serviço 

As viagens e deslocações programadas, a serem �nanciadas pelos fundos do ICM,IP devem ser, após a aprovação pela
entidade responsável, enviadas ao DAF. Este, por sua vez, terá as seguintes responsabilidades no que concerne ao proce-
sso de passagens e ajudas de custo: 

a)   Veri�car se a viagem ou deslocação foi devidamente plani�cada;

 b)   Veri�car se está devidamente aprovada ou autorizada; 

 c)   Veri�car se o pedido de viagem obedece aos requisitos estabelecidos em relação à execução orçamental; 

 d)   Veri�car se as ajudas de custo estão correctamente calculadas; 

 e)   Conferir os custos das passagens; 

 f )   Calcular os custos de combustível e portagens, caso seja aplicável, para as viagens ou deslocações terrestres; 

 g)   Veri�car se tem disponibilidade orçamental; 

 h)   Ordenar o seu pagamento à tesouraria, depois de veri�cados todos os procedimentos necessários; 

 i)    Registar numa folha de cálculos a base de dados/informações necessárias ao controlo das despesas inerentes às
      deslocações; 

 j)    Nos casos de recepção de missões de nível central ao nível das Delegações Provinciais, estas, devem alistar, regis-
      tar e requisitar os custos de combustível e outras despesas para suportar a viagem ou deslocação. 

Da referida base de dados, deve constar, de entre outras, as seguintes informações:

 a)   Nome do funcionário; 

 b)  Serviço ou Departamento a que o funcionário pertence; 

 c)   Serviço ou Departamento em nome do qual vai viajar ou deslocar; 

 d)  Destino da viagem; 

 e)   Data de partida; 
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f )   Data do regresso;

 g)   Duração da estadia; 

 h)   Custo Unitário das ajudas de custo; 

 i)     Valor total das ajudas do custo; 

 j)    Classe em que viaja; 

 k)   Fornecedor das passagens; 

 l)    Custo da passagem; 

 m) N.o do cheque/Ordem de pagamento; 

 n)  Data de prestação de contas; 

o)   Valor de prestação de contas;

 p)   Valor por justi�car; 

 q)  Relatório da missão. 

 r)    Observações gerais e especí�cas. 

Deve ser consultada a legislação vigente e aplicável sobre as ajudas de custos e outras despesas normativas. 

5.4.8.1 Justi�cativos da missão de serviço 

Para efeitos de prestação de contas, o bene�ciário deve, no prazo de 3 dias úteis contados a partir da data do seu regres-
so, apresentar ao DAF os seguintes justi�cativos: 

a)   Nas deslocações dentro do país:

i.    Talão de embarque ou outro comprovativo de embarque; 

ii.   Guia de marcha devidamente assinada e carimbada; 

iii.  Recibo de portagem; 

iv.  Relatório da viagem/missão. 

b)   Nas deslocações para fora do país:

i.    Talão de embarque ou outro comprovativo de embarque; 

ii.   Cópia do passaporte com o visto de entrada e saída do país; 

iii.  Relatório da viagem. 

A não apresentação destes justi�cativos no prazo estabelecido, 72 horas, o DAF irá noti�car ao bene�ciário para justi�car
e, caso não o faça, em 5 dias, o processo será encaminhado ao DRH para, mais uma vez, noti�car ao bene�ciário o que irá
implicar o reembolso dos valores das ajudas de custo recebidas, sem prejuízo do apuramento da responsabilidade
disciplinar que ao caso couber. 

5.4.9 Despesas Gerais 

Por despesas gerais refere-se a despesas de carácter universal no ICM,IP e que ocorrem numa base regular. Enquadram-se
nesta categoria as despesas, com o pagamento de água, eletricidade, telefones (rede �xa e rede móvel, separadamente),
internet, seguros, manutenção e reparação de 

viaturas, combustíveis e lubri�cantes, bem como consumíveis de escritório (agrafadores, furadores, pastas de arquivo, cli-
pes, molas de papel, envelopes, colas, borrachas, esferográ�cas, máquina de encadernar, triturador de papel, calculadoras,
separadores, blocos de nota, post it, cestos de lixo, porta canetas, saca agrafos, pioneses, entre outros). 

O fornecimento de água, electricidade e telefones ao ICM,IP pressupõe a existência de contratos �rmados com as empre-
sas fornecedoras. A responsabilidade pela gestão e manutenção destes contratos é do DAF que deve manter o cadastro
actualizado de todos os contratos relativos a estes serviços.
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É da responsabilidade do DAF, efectuar o pagamento destas despesas atempadamente com prévia autorização.

5.4.10 Informação de Gestão

Os SCARH devem enviar informação de gestão ao Director-Geral, nomeadamente: 

 a)   Informação semanal 
       Semanalmente, até às 15H00 de sexta-feira, deve ser enviada a informação relativa a posição bancária de todas as
       contas da instituição. 

b)   Informação mensal
       Mensalmente, até ao dia 05, deve ser enviada, pelas Delegações Provinciais, para o DAF e deste para o 
       Director-Geral, até o dia 08, a informação referente ao mês anterior, nomeadamente:

i.    balancetes consolidados;

i i.   mapas de receitas mensais; 

i ii.  extracto de contas correntes dos principais fornecedores; 

i v.  mapa de reconciliações bancárias; 

v.   requisições pendentes;

vi.  saldo das contas bancárias geridas. 

A informação acima mencionada, deve ser apresentada, também, numa periodicidade trimestral, semestral e anual. 

No �nal do exercício económico, para além da informação mensal, devem também ser enviadas as demonstrações �nan-
ceiras e o mapa de execução orçamental consolidado.

5.4.11 Salvaguarda dos bens adquiridos

Os bens adquiridos podem dividir-se em duas categorias: i) bens duráveis (por exemplo, os equipamentos) e, ii) bens
consumíveis (por exemplo, peças de viaturas, material de higiene e limpeza, material de escritório, produtos laboratoriais,
produtos alimentares, etc.).

Os procedimentos de controlo dos bens duráveis são abordados no ponto referente ao património. Relativamente aos
bens consumíveis, na altura da recepção dos mesmos pelo utilizador, deve decidir-se se são de aplicação imediata ou não. 
Caso não sejam, deve haver condições de salvaguarda desses bens no economato, para se evitar o seu eventual furto ou
deterioração e permitir uma gestão criteriosa. 

5.5 Património 

A gestão de todo o património do ICM,IP, rege-se pelos preceitos plasmados no Regulamento de Gestão do Património
do Estado, aprovado pelo Decreto n° 42/2018, de 24 de Julho e pelo Manual de Administração do Património do Estado. 

Considera-se Património do ICM,IP, o conjunto de bens materiais e imateriais do domínio público e privado, e dos direitos
e obrigações de que o Estado é titular, independentemente da sua forma de aquisição, designadamente, a) bens móveis
e imóveis, sujeitos ou não a registo; b) estabelecimentos, instalações, direitos, quotas e outras formas de participação
�nanceira do Estado; c) bens adquiridos por conta de projectos, quando não haja reserva de titularidade a favor de
terceiros; d) sistemas de tecnologia de informação e comunicação entre outros como tal classi�cados por lei. 

Os FAE do ICM,IP devem actuar com honradez, em especial quando faça uso de recursos públicos que lhe são con�ados
para o cumprimento dos �ns estatais ou quando participe em actividades que façam uso dos recursos do ICM,IP. 

5.5.1 Aquisições 

A aquisição, recepção e expedição dos meios imobilizados deve estar sujeita aos mesmos procedimentos estabelecidos
no ponto 5.7 do presente Manual. 
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5.5.2 Registo 

Todos os meios imobilizados adquiridos pelo ICM,IP ou recebidos por doação devem ser objecto de registo individualiza-
do e etiquetado. Esse registo deve passar pela criação e manutenção de um �cheiro informático, e-património ou
organização de �chas de imobilizado por meio de um banco de dados. 

A codi�cação das �chas deve ser feita de acordo com o Sistema Nacional de Arquivo do Estado-SNAE.

Sempre que sejam adquiridos bens, deve ser feita uma actualização do �cheiro ou emissão de uma nova �cha com base
na cópia de factura de aquisição, sendo atribuído um número de ordem sequencial ao bem adquirido ou dos serviços
prestados. 

Precede-se de seguida ao registo no �cheiro/�cha de imobilizado sendo efectuada a respectiva classi�cação para registo
nas demonstrações �nanceiras do ICM,IP e para permitir um controlo e�caz e mais e�ciente. 

5.5.3 Transferência 

Cada transferência de meios imobilizados, temporária ou de�nitiva deve ser acompanhada duma guia de transferência.
O preenchimento da �cha só deve ocorrer quando houver transferência dum Serviço ou Departamento para outro (Mod.
ICM,IP 014). 

A guia de transferência deve ser emitida em três exemplares: a) que é entregue ao órgão que recebe o bem transferido;
b) que segue juntamente com o bem transferido, para assinatura pelo órgão receptor e devolvida ao órgão remetente,
c) que deve ser enviado para efeitos de controlo da base de dados/registos. 
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Mapa de Transferência de Imobilizado 

Mod. ICM,IP. 014 

Guia de Transferência de Meios Imobilizados 

1. Identi�cação do Serviço Central ou Departamento 

Serviço ou Departamento: Data de i preenchimento:
/      /

Ficha do bem: 

2.Identi�cação do Bem 

N.° de registo do bem (Etiqueta):

Descrição:

3.Movimentação

Serviço ou Dpto. de Origem: Serviço ou Dpto. de Origem:

Motivo de Transferência:

Data da Transferência /      /

4.Observações

5.Autorizações 

1. Pedido por: 

3. Provado por:

4.Lançado por: /      /

2. Autorização por:

Data

/      /Data

/      /Data

/      /Data

5.5.4 Inventário 

Os bens patrimoniais do ICM,IP são administrados e inventariados com base na metodologia imposta pelo Regulamento
de Gestão do Património do Estado, aprovado pelo Decreto n° 42/2018, de 24 de Julho e pelo Manual de Administração
do Património do Estado. 

Neste sentido, com base em modelos próprios, o DAF, deve emitir uma lista contendo o código e a designação do bem
móvel ou imóvel com uma periodicidade anual.

No �m de cada ano, esta lista deve ser veri�cada �sicamente pelo Chefe do DAF, acompanhado por um membro da
equipa de Auditoria Interna e por um Técnico do Departamento de Infra-estruturas e, na sequência desse, ser entregue
ao Director dos SCARH para análise e comparação com os registos centrais. Todas as diferenças devem ser prontamente
investigadas e regularizadas.

a)    Bens imóveis 

É da responsabilidade dos SCOL em coordenção com os Delegados Provinciais e o DAF, para os bens imobilizados
actualmente existentes e que ainda não se encontram registados nas contas do ICM,IP inventariar, valorar e ao mesmo
tempo proceder-se ao preenchimento das respectivas �chas do imobilizado, recorrendo-se para o efeito, aos preços de
aquisição do mercado ou estimados. De referir que após esta fase é recomendável solicitar uma (re)avaliação por peritos
independentes. 

Com razoável antecedência em relação à "data efectiva" da realização do inventário físico das existências, devem ser efe-
ctuados os seguintes trabalhos preparatórios em todos os armazéns e instalações onde se encontrem existências: 

i .    Trabalhos de arrumação/identi�cação; 
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i i.   Preparação de listas de contagem; 

i ii.  Nomeação de equipas que procederão ao inventário físico. 

As contagens poderão ser periódicas e realizadas de forma integral ou parcial. O objectivo das contagens é de garantir
que as quantidades reais sejam iguais as quantidades teóricas (registadas nas �chas de armazém) e assegurar a sua corre-
cta localização física em armazém. Os registos das �chas de armazém devem ser conferidos periodicamente (mais do que
uma vez por ano, sendo uma no �nal do ano) através de contagens físicas por um Auditor Interno para permitir um
controlo independente e elemento dissuasivo de eventuais desvios. 

Quaisquer diferenças identi�cadas devem ser investigadas, na altura e imputadas as devidas responsabilidades. Isto é útil
como factor dissuasivo de irregularidade. Os ajustamentos às �chas de armazém devem ser superiormente autorizados
(Mod. ICM,IP 015).

Mapa de Inventário de Bens Imóveis 

Mod. ICM,IP. 015 

N.O Localização
Designação
do Imóvel Tons

Capacidade

Imóvel

Área

Terreno
em m2 

Nº de
DUAT

Nº de Placa
de identif.

Arrendamento

Situação Actual do Imóvel

MZN 

Valor de Arrendam.
Tipo Registo

USD

Estado de
conserv.

Situação Legal do Imóvel

TOTAL - -

b)     Bens móveis 

É da responsabilidade do DAF ter o inventário de todos bens móveis e do economato, sempre actualizado e, para o caso
do material de escritório, a�xa-lo próximo e/ou na entrada de cada gabinete.
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Para o caso de veículos, deve constar a marca, modelo, cilindrada, combustível, tipo, forma, número do motor e do chassis,
matrícula, lotação, capacidade de carga, cor, número de portas, �nalidade, ano de fabrico e situação. Deste registo, deve
estar descrita a actividade (afectação, expediente, recolha de pessoal o outro), e localização de cada viatura. 

No caso dos veículos de afectação e expediente, o usuário deve garantir o uso íntegro, racional, conservação, revisão e
manutenção a tempo útil e solicitar autorização superior sempre que haja necessidade de deslocação de uma província
para outra. 

Considerando que o uso indevido de veículo afecto constitui desvio de �nalidade na utilização de equipamento público,
podendo con�gurar acto de improbidade administrativa, aos Directores de Serviços, Chefes de Departamento, 
Delegados Provinciais e outros FAE que tenham viaturas de afectação, são lhes expressamente proibidos o seguinte: 

 c)   exceder-se no uso do veículo atribuído; 

 d)   utilizar indevidamente o combustível, ferramentas e sobressalentes do veículo; 

 e)   deslocar-se em missão de serviço de uma província para outra sem autorização do Director-Geral; 

f )    quando solicitado por outras entidades públicas externas ao ICM,IP, caso do Governo da Província, Secretaria do
      Estado, Direcção Provincial da Indústria e Comércio, ou outras instituições congéneres, deve, igualmente dar a
       conhecer ao Director-Geral.

Re�ra-se que o DAF, por meio de um sistema informático, deve ter o valor residual das viaturas conforme o modelo abaixo.

Relativamente ao mobiliário, devem, entre outros, ter os seguintes elementos: a) Código; b) Número; c) Designação do
bem; d) Tipo de aquisição; e) Dimensões; f ) Valor; g) Data de aquisição; h) Localização institucional e geográ�ca (Mod.
ICM,IP 016).

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 200XX

ELEMENTOS DO ACTIVO
SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO

CL
A

SS
IF

IC
AÇ

ÃO

(Por grupos homogeneos
classi�cados de acordo com

as tabelas anexas a
Portaria no 20817)

ANOS

De
Aqui-
sição

Matrícula
Valores de
Aquisição

ACTIVO IMOBILIZADO
Número de

Anos de
Utilidade
Esperada/

Gra- Reparaç
e Bene�cia.

Inicio
de

Utili-
zação

Afectação

Valores de
bates no

Exercício (
Valores de
Aquisição)

Valores de
Aquisição
Líquidos 

dos
Abates

(4-5)

REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Do
Exercício

Taxas
Valor-

es

Do Exercício
Anteriores

Taxas
Valor-

es

Anuladas
Por

Abates
de 

Valores
de Activo

Acumula-
das (No
Fim do

Exercício)
(9+11-12)

ACTIVO
MOVILIZADO

Valores
Atuais)
(6-13)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)(1)

EQUIPAMENTOS DE 
TRANSPORTE

324

ATUAL DE ACTIVOS FIXOS

a)Amortizado na totalidade. Art. 17.º, Decreto n.º72/2013, de 23 de Dezembro.

Director Geral O técnico de Contas.

Mapa de Transferência de Imobilizado 

Mod. ICM,IP. 014 

c)     Economato 

O DAF deve con�rmar ou corrigir os registos de existência de bens que implica a contagem física dos stock sem sua gua-
rda no economato, com periodicidade quinzenal acompanhado de uma �cha preenchida com o relatório dos bens
existentes (Mod. ICM,IP 017). 
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Mapa de actualização do economato

Mod. ICM,IP 017 

Nº. Ordem Produto Refª Quantidade 

PEDIDO DE CONSUMÍVEIS

O Serviço/Dpto. Requisitante:

O Funcionário que recebe,

O Responsável

Data          /          /20

Tel: +258 82 067 6687
E-mail:info.incermoc@gmail.com 

Av. Zedequias Manganhela, Nº309, 1º Andar
Maputo - Moçambique

35



Data

Mapa de controlo de Consumíveis

Descrição
QTD Total

Entrada

QTD Total

Saida

QTD Total

Saldo

Total

O Responsável

5.5.5 Abates

Sempre que ocorrer um abate por obsolescência, destruição ou extravio dobem, deve ser feita a actualização do �cheiro,
emitindo um documento designado por Ficha de Abate devidamente aprovado sob proposta do Sector Competente. 

Este acto de abate, deve ser com base na metodologia imposta pelo Regulamento de Gestão do Património do Estado,
aprovado pelo Decreto n° 42/2018 de 24 de Julho e pelo Manual de Administração do Património do Estado. 

5.5.6 Venda 

A venda de qualquer património do ICM,IP é da responsabilidade da Direcção Nacional do Património do Estado sob
proposta do ICM,IP. Sempre que seja vendido um bem deve ser actualizado do �cheiro com base num documento de
venda (factura/venda a dinheiro/nota de débito) e deve ser com base na metodologia imposta pelo Regulamento de
Gestão do Património do Estado, aprovado pelo Decreto n° 42/2018 de 24 de Julho e pelo Manual de Administração do
Património do Estado. 

5.5.7 Salvaguarda 

Todos os bens, móveis e imóveis, sujeitos a registo de propriedade devem estar devidamente registados e os respectivos
títulos arquivados em locais seguros. 

Para cada bem ou grupo de bens deve estar claramente de�nido um responsável pela sua manutenção e segurança. A
atribuição dessa responsabilidade deve ser formalizada por uma nota ou guia de entrega onde são descritos os procedi-
mentos e cuidados a ter ao longo da utilização dos bens. 

Como regra geral, todos os bens móveis e imóveis devem estar cobertos por seguros. 

No entanto, deve-se avaliar a disponibilidade �nanceira tendo como base o ICM,IP funciona com receitas próprias. 
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5.6 Departamento Jurídico 

Manter uma base de dados sobre a legislação nacional e se necessário estrangeira com interesse especí�co para a activi-
dade do ICM, IP e, sempre que necessário, num prazo de 15 (quinze) dias após a data da sua publicação, explicar aos 
colaboradores a ênfase de cada dispositivo. 

5.7 Aprovisionamento ou Aquisições

O aprovisionamento é um processo seguido pelas organizações para aquisição de bens e ou serviços de qualidade a
melhor preço possível e em tempo útil, visando promover a competição justa e aberta entre os fornecedores de bens e
serviços pretendidos de modo a evitar con�itos de interesse, fraude e conluio. 

O ICM, IP rege-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016 de 8 de Março. Ao abrigo deste instrumento, o ICM, IP preconiza
que: 

a)   A necessidade anual de Obras, Bens e Prestação de Serviços deve partir do Serviço, Departamento ou Delegação
     utilizador das obras, bens ou serviços necessários, para cobertura de 12 (doze) meses, justi�cando a respectiva
      necessidade, cuja informação deve ser remetida ao Departamento de Aquisições;

b)  O Departamento de Aquisições com base na informação recebida da Direcção, Serviços Centrais, Departamentos
      e Delegações Provinciais, deve elaborar o Plano Anual de Aquisições; 

c)   O Plano Anual de Aquisições a ser submetido à aprovação da Direcção Geral deve atempadamente ser analisado
      pelo DAF para determinar o seu Cabimento Orçamental.

5.7.1 Acção dos Serviços Centrais ou Departamentos no Processo de Aquisição

No que se refere às regras internas relativas a aquisição de bens, pelo DAF, devem ser observados os seguintes procedi-
mentos: 

 a)   O processo relativo às compras de bens genéricos tem normalmente o seu início no Serviço Central ou Departa-
      mento que tem a seu cargo a gestão de stocks; 

 b)  A determinação dos níveis de stock deve ser feita com base nas previsões de consumos elaborados pelos Serviços,
      Departamento e Delegações Provinciais; 

c)   No momento de efectuar a compra, o DA deve preencher um pedido de compra, o qual deve indicar, além das
      quantidades a adquirir, todas as especi�cações do artigo e os eventuais fornecedores;

 d)  O início do processo de compra pode também partir do Serviço Central, Departamento ou Delegação Provincial
      utilizador do material ou bem a adquirir, o qual deve emitir uma requisição interna aoDAF, justi�cando a necessi-
      dade de aquisição e aplicação a ser dada ao respectivo material. 

Todo o pedido de compra deve ser: 

 a)   Visado pelo responsável do Serviço Central ou Departamento que o emitiu; 

b)   Visado pelo responsável pelo controlo do economato;

 c)   Autorizado em última instância pelo DAF. 

Na posse do pedido de compra, o responsável pelas compras deve veri�car se a compra solicitada tem enquadramento
no orçamento plani�cado e/ou no plano de aquisições pré-estabelecidos. Para além disso, deve decidir sobre o procure-
ment a efectuar, em função do montante envolvido e da disponibilidade dos bens e serviços no mercado.

5.7.2 Arquivo dos Processos de Aquisição 

O arquivo dos processos de procurement e aquisição, devem ser mantidos de forma organizada e enumerados sequen-
cialmente, conforme recomendação da Unidade Funcional de Supervisão de Aquisições (UFSA). Para o efeito, o Departa-
mento de Aquisições deve: 
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 a)   organizar o arquivo dos processos de aquisição executados e em curso; 

 b)   numerar sequencialmente os processos que envolvam procurement para a decisão de compra; para os restantes
       processos bastará apenas a numeração sequencial dos respectivos pedidos de compra; 

c)   numerar o processo de aquisição e deve fazer referência aos números de pedidos de compra e processo de apro-
       visionamento “procurement”.

5.7.3 Recepção e expedição dos bens adquiridos 

No caso em que o material recebido se encontre dentro do especi�cado, em termos de quantidade e qualidade, o respo-
nsável com base no documento do fornecedor, deve registar a sua entrada, emitindo o documento Nota de Entrada, 
igualmente aplicável ao Mod. ICM,IP 016 do economato. 

Data

Mapa de controlo de Consumíveis

Descrição
QTD Total

Entrada

QTD Total

Saida

QTD Total

Saldo

Total

O Responsável

A nota de entrada deve ser emitida em 3 exemplares, com a seguinte distribuição: 

 a)   Original enviado à contabilidade, juntamente com a guia de remessa; 

 b)  Duplicado e cópia do documento do fornecedor arquivado no processo de compra; e 

 c)   Triplicado arquivado no armazém se tratar-se de material para stock ou enviado ao serviço se tratar-se de material
      para consumo imediato. 

O responsável pelo controlo de aprovisionamento deve com base na nota de entrada, preencher a �cha de armazém, 
sempre que ocorrer uma aquisição, quer seja para armazenagem ou para fornecimento imediato ao Serviço ou Departa-
mento requisitante. 

Sempre que se veri�car uma saída de material do economato, a mesma deve ser assinalada na respectiva �cha de arma-
zém. Deve ser aberta uma �cha por produto/bem.

Todas as entradas do material fornecido pelo armazém devem ser acompanhadas por uma Guia de Remessa discrimina-
ndo todos os bens remetidos. A cópia da guia de remessa deve ser assinada pelo destinatário e devolvida ao emissor,
cessando nessa altura a responsabilidade do Departamento de Aquisições.
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6. Gestão de Recursos Humanos

Para o presente Manual, a Gestão dos Recursos Humanos consiste, fundamentalmente nos procedimentos do controlo
da assiduidade, avaliação e desempenho, procedimento disciplinar, plano de desenvolvimento, actos administrativos dos
FAE do ICM,IP bem como no processamento e envio pelo Departamento de Recursos Humanos – DRH da informação
necessária ao DAF. 

6.1 Controlo de assiduidade e pontualidade 

O DRH, deve assegurar o controlo da assiduidade de todos FAE do ICM,IP quer sejam do quadro ou não, com vista a esta-
rem comprometidos com as obrigações e responsabilidades que lhe são incumbidas regularmente. 

São parte da gestão da assiduidade do ICM,IP os seguintes elementos: 

 a)   Presenças 

A assiduidade é um dos indicadores de produtividade mais signi�cativos do ICM,IP, pois indica que todos os FAE estão
engajados nas actividades que são propostas diariamente no trabalho. 

 b)  Atrasos 

 c)   Faltas 

 d)   Férias 

 e)   Dispensas 

 f )   Ausências 

 g)   Horários de trabalho 

 h)   Horas extraordinárias 

Procedimento de controlo aos FAE

Nos termos do nº 1 do art. 30 do Decreto nº 30/2001, de 15 de Dezembro, a duração da semana laboral é de 40horas,
distribuídas de 2ª feira a 6ª feira, das 7:30 às 15:30 (horário único). Para o registo da assiduidade e pontualidade, existe um
livro de ponto que deve ser assinado por todos os funcionários e agentes à entrada e à saída (nº 1 do art. 28 do Decreto
nº 30/2001, de 15 de Dezembro). 

O livro de ponto, é colocado a disposição para assinatura dos FAE à entrada, das 7:00 às 7:45 e recolhido para o DRH para
controlo. No �m do expediente, é, mais uma vez, colocado a disposição às 15:30. 

A par do Manual de Procedimentos do EGFAE, devem ser observados15 minutos de tolerância aos funcionários após a
hora o�cial de entrada (07:30) e observar 30 minutos de intervalo para refeições, alternados das 12:00 às 14:00.

6.2 Justi�cação de faltas e atrasos

As faltas ao trabalho, atrasos e ausências dos funcionários devem ser sempre justi�cadas em modelo próprio (vide o Mod.
ICM,IP 018) explicando o motivo do atraso ou ausência. 

6.3 Pedidos de dispensa 

Sempre que o funcionário necessitar de se ausentar do serviço por algum motivo, ele pode fazê-lo preenchendo um do-
cumento de Pedido de Dispensa (Mod. ICM,IP018). 
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Nome

Mapa de Justi�cação de faltas, atrasos e pedido de dispensa 

Mod. ICM,IP. 017 

Categoria

Serviços/Departamento/ Repartição

a) Tendo necessidade de faltar ao serviço no (s) dia (s)               /               /                a                /              /  

ou b)Tendo faltado ao serviço no (s) dias (s)               /               /                a                /              /              , das            h  

Total dias horas minutos

Motivo da ausência: 

solicita que lje seja (m) justi�cada (s) a (s) referida (s) falta (s).

Maputo, de de 20

(Assinatura do Funcionário) (Assinatura do Superior Hierárquico)

Despacho:

Ass:

/           /

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INFORMAÇÃO

Recebido em               /              /20 
É de autorizar, no termos do:

Parecer:

               /              /20 

O Chefe do Departamento

6.4 Horas Extraordinárias 

As horas extraordinárias só se aplicam aos motoristas e serventes (pessoal de limpeza), as quais são preenchidas no Mod.
ICM,IP 019, devendo ser con�rmadas pelo responsável do Serviço Central ou Departamento o funcionário esteve a
prestar serviço após a hora normal do expediente. 

As horas extraordinárias são preenchidas num mapa diário que deve ser enviado até ao dia 5 de cada mês, ao DAF para
efeitos do processamento de salários.

Conforme estabelecido na lei, o montante de horas extraordinárias, a pagar mensalmente a cada funcionário não poderá
ultrapassar 1/3 do respectivo salário. 
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Mapa de Inventário de Bens Imóveis 

Mod. ICM,IP. 015 

Designação da TarefaOrd. Data 
TérminoInício Σ(Somatório)

Con�rmação
Horas de Trabalho 

0:00:00

0:00:00

0:00:00Total das horas 

1

2

Nome do Funcionário: 

Categoria: 

Mês

6.5 Trabalho Mensal 

 a)   O DRH efectua a relação das faltas (justi�cadas e não justi�cadas) e elabora um mapa, que é designado por Mapa
       de Efectividade de Pessoal pertencente ao quadro, que é enviado até ao dia 5 de cada mês, ao DAF; 

No �nal do mês devem ser observados os seguintes procedimentos:

 b)   Para o caso de faltas o Mapa de Efectividade deve ter em anexo todos os documentos justi�cativos considerados
       relevantes (atestados médicos e outros documentos que comprovam a ausência), para efeitos de processamento
       dos salários; 

c)   Paralelamente, deve ser elaborado um mapa de efectividade dos trabalhadores contratados e enviado ao DAF até
      ao dia 15 de cada mês;

6.6 Processamento de salários 

O processamento de salários dos funcionários pertencentes ao quadro do ICM,IP será efectuado pelo DAF. 

Cabe ao DAF, assegurar que mensalmente são observados as seguintes tarefas e prazos, relacionados com o processo de
pagamentos de salários: 

a)   Mapas de efectividade; horas extraordinárias e outras informações - cada Serviço deve elaborar e enviar ao DRH 
      para análise, registo e posterior envio ao DAF;

 b)  O Processamento mensal, deve ser feito até ao dia 20(vinte) de cada mês. Para o efeito, o DAF deve assegurar o
   processamento correcto dos salários a pagar. Nesta fase, deve-se ter cuidado de introduzir todas as faltas
      passíveis de desconto no salário de cada funcionário ou agente do Estado, fazer a veri�cação de erros de cálculo e
      validar os dados; 

 c)   Após o processamento devem ser emitidas, até ao dia 13 (treze), as listas necessárias ao pagamento integral dos
       salários, que são as seguintes: 

i.    Resumo das folhas de pagamento do ICM,IP;

 ii.   Resumo das folhas de pagamento das Unidades de Agro processamento; 

iii.  Folhas de desconto pelos eventuais créditos bancários;

 iv.  Folhas de pagamento; 

 v.   Resumo geral das transferências bancárias; e 

 vi.  Resumo das transferências bancárias por banco. 
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6.7 Pedido de férias 

 a)   Até 20 (vinte) de Dezembro de cada ano o DRH deve assegurar que todos os Serviços e Departamentos apresen-
      tem o Plano de Férias do respectivo pessoal para o ano seguinte; 

As férias anuais dos funcionários constituem um direito consagrado no EGFAE. 

 b)   Todo o funcionário deve solicitar o gozo de licença anual, preenchendo o Mod. ICM,IP020 apropriado com, pelo
       menos, 10 (dez) dias de antecedência em relação à data prevista para o seu início; 

 c)   O pedido de férias é entregue ao superior hierárquico respectivo, que deve remeter ao DRH para informação e
      parecer; 

 d)  O pedido de férias é autorizado pelo Director-Geral; 

 e)  O pedido autorizado é canalizado ao DRH para informação ao funcionário, conservando-se cópia para arquivo no
      Processo Individual local do funcionário. 

(1)

Mapa de Pedido de Férias 

Mod. ICM,IP. 020 

afectação(2)

V. Excias., a concessão da licença anual a que se refere o artigo 73 do Estatuto Geral Dos Funcionários e 

Agentes do Estado, respeitantes ao ano de 20       ,

Duração das férias dias Data de início 

Pede Deferimento

Maputo, de de 20

(Assinatura do Funcionário) (Assinatura do Superior Hierárquico)

Visto

Mahomed Ra�k Valá
Director Geral  /           /20

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
INFORMAÇÃO

No ano anterior 20
Gozou

               /              /20 

O Chefe do Departamento

Exmo. Senhor Director-Geral

requer a 

LICENÇA ANUAL 

(1) Nome completo(2) Categoria

dias de licença anual e deu as seguintes faltas:
a) Justi�cadas ao abrigo da alínea 1) do artigo 42 do REGFAE¹              ; 
b) Justi�cadas ao abrigo do nr 2 do artigo 42 do REGFAE               ; 
c) Licença por doença              ;
d) Injusti�cadas              ;

O requerente tem direito a dias de licença anual; Apresentação ao Serviço /           /20

Parecer:
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6.8 Procedimento Disciplinar 

Os procedimentos para a acção disciplinar dos funcionários e agentes do ICM,IP regem-se pelos preceitos plasmados no
EGFAE e no Guião do Procedimento Disciplinar na Administração Pública. 

O procedimento disciplinar é instaurado mediante a decisão do Director-Geral a todo o funcionário e agente que não
cumpre ou falte aos seus deveres, abuse das suas funções ou de qualquer forma prejudique a Administração Pública, sem
prejuízo de procedimento criminal ou cível que ao caso couber. 

Do resultado da instauração do procedimento disciplinar, caso não seja excluído ou haja prescrição, os funcionários e
agentes são sujeitos, exclusivamente, aos seguintes tipos de sanções disciplinares: 

 a)   Advertência – crítica formalmente feita ao infractor pelo respectivo superior hierárquico; 

b)  Repreensão pública – crítica feita ao infractor pelo respectivo superior hierárquico, na presença dos funcionários e
      agentes do ICM,IP;

c)    Multa – desconto de uma importância correspondente ao vencimento do FAE pelo mínimo de 5 e máximo de 90
     dias, graduada conforme a gravidade da infracção, que reverte para os cofres do Estado. O desconto em cada
       mês é efectuado nos vencimentos do infractor, não podendo exceder um terço do seu vencimento;

 d)  Despromoção – descida para a classe ou categoria inferior no primeiro escalão da faixa salarial pelo período de
      seis meses a dois anos;  

e)  Demissão – afastamento do infractor do aparelho do Estado, podendo ser readmitido decorridos quatro anos
      sobre a data do despacho punitivo, desde que cumulativamente: i) haja vaga no quadro de pessoal; ii) haja dispo-
      nibilidade orçamental; iii) se prove que através do seu comportamento se encontra reabilitado;

 f )    Expulsão – afastamento do infractor do aparelho do Estado, podendo ser readmitido decorridos oito anos sobre a
     data do despacho punitivo, desde que cumulativamente: i) haja vaga no quadro de pessoal; ii) haja disponibili-
       dade orçamental; iii) se prove que através do seu comportamento se encontra reabilitado. 

6.9 Avaliação de Desempenho

As normas e procedimentos de avaliação de desempenho dos funcionários do Estado encontram-se plasmados no
Decreto n° 55/2009, de 12 de Outubro. Cabe ao DRH, no período de 01 de Janeiro à 31 de Março de cada ano, recordar,
em sede do Conselho de Direcção, para que se cumpram os prazos estabelecidos para a avaliação dos funcionários, bem
como emitir instruções adicionais que se julgar pertinentes e divulgar os resultados �nais da avaliação. 

É importante notar que a avaliação do desempenho é uma exigência para a promoção dos FAE e pressuposto essencial
para o acesso às regalias. 

São instrumentos de avaliação de desempenho: 

a)   Acordo de desempenho individual para os cargos de direcção, che�a e con�ança seleccionados; 

b)  Plano individual de actividades anuais; 

c)   Ficha de acompanhamento semestral e trimestral; e 

d)   Ficha de avaliação anual. 

O DRH deve assegurar o seguinte: 

 a)   Multiplicação e distribuição de �chas de avaliação e acompanhamento até 15 dias antes da data de início de ava-
      liação, quer trimestral, semestral ou anual; 

b)   Recepção, conferência e envio das �chas preenchidas à homologação pelo Director-Geral;

 c)   Reenvio das �chas homologadas aos Serviços ou Departamento para os avaliados tomarem conhecimento dos
      resultados da avaliação após homologação; 

 d)   Anotação da classi�cação obtida pelo funcionário na Base de Dados do pessoal; 
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e)   Remessa das �chas de avaliação ao DRH, conservando-se cópia para arquivo no Processo Individual local do fun-
       cionário.

Os avaliadores devem assegurar que: 

 a)   A avaliação de desempenho individual seja a mais objectiva possível; 

b)  A capacidade, competência, comportamento e atitudes do FAE sejam considerados no processo de avaliação;

 c)   Na avaliação podem resultar, diversos factores que in�uenciarão no processo de tomada de decisão no âmbito da
      administração e gestão de recursos humanos em particular. 

6.10 Declaração de Património

O DRH, para fazer valer o artigo 20 da Lei n.º 16/ 2012, de 14 de Agosto, que aprova a Lei de Probidade Pública, deve
assegurar e recordar que os ocupantes dos Cargos de Direcção e Che�a, na Sede e nas Delegações Provinciais, antes da
tomada de posse, têm a obrigatoriedade de declarar património de acordo com o Modelo aprovado pelo Decreto
n.º 27/2014, de 6 de Junho, assim como suas modi�cações durante o mandato junto da Procuradoria Geral da República
ou Procuradoria Provincial, conforme o caso.

Em Moçambique

1. Bens imóveis 

Província/ 
Cidade/Vila 

Valor actual
em Mts 

No estrangeiro País/cidade 
Valor actual

em Mts 

1. Bens imóveis (casas ou prédios habitacionais, edifícios para serviços, armazéns, aviários e furos de águas quando forem meios de
rendimento e outros de igual classi�cação) 

2. Bens móveis (Aeronaves, veículos automóveis, barcos, motorizadas e outros de igual 
3. classi�cação) 

2. Bens móveis

3. Contas
Bancárias a

Ordem e a Prazo

Conta (s) a Ordem Conta (s) a Ordem 

3. Contas bancárias: 
     a) Indicar o nome do Banco e País de localização; 
     b) O Tipo de conta (a Ordem/a Prazo); 
     c) O número de conta bancária; 
     d) O Saldo da conta na data da tomada de posse ao cargo público à declaração do património 

Modelo de Declaração de Património 
Mod. ICM,IP 021 
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4. Títulos/
Direitos 

Em Moçambique Valor em Mts No Estrangeiro 

4. Títulos/Direitos: (Títulos de créditos e respectiva instituição credora, de valores superiores a 100 salários mínimos, 
Direitos de Uso e Aproveitamento de Terra superiores a 1 Hectar e outros similares) 

Valor em Mts

1

2

3

1

2

3

5. Acções

5. Acções: Acções, quotas ou outras partes sociais do capital de sociedades civis ou comerciais)

1

2

3

1

2

3

6. Passivo 

Credor em Moçambique Valor em Mts Credor/no estrangeiro Valor em Mts 

1

2

3

1

2

3

6. Passivo (dívidas em bancos, instituições �nanceiras ou outras obrigações de natureza �nanceiras)

7.Valor global colectável bruto em IRPS 

Observações: 

II-      Cargos sociais em exercício ou exercidos nos últimos 2 anos, em Empresas Públicas, privadas e em Organiza-
ções nacionais ou internacionais, em Moçambique ou no estrangeiro.

Cargo Entidade 
Remuneração auferida

no período em Mts 

Nos pontos 1, 2 e 3 indicar os cargos ou funções que desempenhou nos últimos 2 anos, a respectiva entidade,
o país e o montante global auferido. 

País 

1

2

3

1

2

3

Outras actividades, nos últimos 2anos, em Empresas Públicas, Privadas, e em Organizações nacionais ou
internacionais. 

Cargo Entidade 
Remuneração auferida

no período em Mts País 

1

2

3

1

2

3

1,2,3 indicar outras actividades que desempenhou nos últimos 2 anos, que não sejam cargos ou funções, a
respectiva entidade, o país e o montante global auferido.
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7. Divulgação da Informação

A correspondência o�cial interna e externa que o ICM,IP usa para comunicar-se, está plasmada no artigo 69 do Decreto
n.º 30/2001, de 15 de Outubro.

7.1 Correspondência 

Pela sua natureza, o ICM,IP previlegia o uso das correspondências, revistas nas seguintes formas: 

 a)   A nota constitui o meio normal de comunicação escrita; 

b)   Acta ou síntese – instrumento que contém o registo de factos ou ocorrências importantes para a Administração
      Pública, com destaque para Conselhos Consultivos, Fiscais e de Direcção;

 c)   Circular – acto de correspondência o�cial dirigido a diversos destinatários tratando de assunto amplo; 

 d)   Edital – instrumento que comunica matéria de interesse administrativo geral; 

e)   Informação – instrumento que proporciona os esclarecimentos necessários para emitir parecer ou despacho refe-
       rente a determinado assunto;

f )   Informação-proposta – instrumento que proporciona factos, dados e fundamentos necessários para emitir parecer
       ou despacho referente a determinado assunto;

g)   Memorando – instrumento de comunicação escrita simples sem formalismo pode ser utilizada de um nível hierá-
       rquico inferior para um nível superior ou entre os níveis hierárquicos idênticos;

 h)   Ordem de serviço – instrumento que contenha determinações concretas para o serviço emitidas pelo dirigente
       respectivo com efeitos meramente internos; 

 i)    Parecer – acto pelo qual se emite opinião técnica sobre determinado assunto; 

 j)    Relatório – descrição analítica de factos, conclusões e propostas. 

Dependendo dos assuntos, o ICM,IP adopta outro tipo de correspondência, tal como, avisos, anúncios, noti�cações, entre
outros. 

O presente Manual de Procedimentos faz referência que os SCARH tem missão de gerir os Recursos Humanos, gerir e
administrar os recursos materiais, patrimonias e �nanceiros do ICM,IP sem descurar das actividades especí�cas de cada
Serviço Central, Departamento Autónomo e Delegações Provinciais. 

7.1 Correspondência 

Nesse contexto, importa destacar as informações que devem ser divulgadas das Delegações para o DAF e deste para as
Delegações nomeadamente: 

 a)   A relação de despesas e receitas em sede das Delegações; 

 b)   Os relatórios �nanceiros que devem incluir, dentre outros, os extractos bancários, folhas de salário, justi�cativos
       de despesas, facturas emitidas e cobradas; 

c)   Efectividade dos FAE;

 e)   Balanço geral de actividades numa periodicidade, mensal, trimestral, semestral e anual. 

8. Auditoria Interna 

A auditoria interna assenta o seu trabalho nas análises da performance do ICM,IP, na coerência dos dados, na legalidade,
regularidade e e�ciência das operações/transacções económicas e �nanceiras, na constatação da sensatez da efectivação
dos registos, na transparência e disponibilidade da informação, na abrangência dos procedimentos, no conhecimento
efectivo de uma boa gestão dos recursos �nanceiros. 
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Destacamos de seguida, algumas funções que devem ser executadas pela Auditoria Interna:

 a)   Quando forem detectadas anomalias na informação enviada pelos Serviços Centrais, Departamentos ou Delega-
       ções, devem os auditores, fazer a revisão e elaborar o seu relatório; 

 b)   Os auditores internos devem articular o trabalho com DAF e as Delegações; 

c)    Todos os relatórios da Auditoria Interna devem ser enviados para o Director-Geral;

 d)   A Auditoria Interna deve possuir todos os instrumentos normativos da gestão e administração �nanceira e as al-
       terações que ocorram durante o processo. 

9. Procedimentos de Controlo Interno 

Os procedimentos de controlo interno, são de aplicação obrigatória, imediata e sistemática obedecendo os seguintes
procedimentos: 

a) Caixa:

A Sede e as Delegações devem preencher os Diários de Caixa, indicando o Número, Data, Descrição e os Valores de Entra-
das e Saídas;

O Fundo de Maneio deve ser de montante �xo e, razoável para custear pequenas despesas correntes dos Serviços;

A reposição do Fundo de Maneio deve ocorrer mediante justi�cativos de despesas anteriores e, apenas pelo valor igual
ao total dessas despesas; 

As saídas de Fundos devem ser devidamente justi�cadas dentro de 24 horas sem o que, serão responsabilizadas a(s)
pessoa(s) que as tiverem requisitado/levantado pelos montantes não justi�cados. Igual Procedimento, deve ser aplicado
para casos de Cheques autorizados; 

Todos os recebimentos de terceiros ainda que, por qualquer razão, devem permanecer na empresa por mais de 24 horas,
não devem ser registados na Caixa por esta, servir apenas como Fundo de Maneio (Fixo);

A Tesouraria deve fazer parte integrante do DAF o qual controlará as Receitas e Despesas Correntes; 

b) Bancos

Todos os Cheques e as Ordens de Pagamento emitidos, devem ser acompanhados de Requisição sem a qual, a Direcção
não deve proceder a sua aprovação; 

Todos os Cheques e as Ordens de Pagamento emitidos, devem ser acompanhados de Requisição sem a qual, a Direcção
não deve proceder a sua aprovação; 

Para efeitos de registo, a Contabilidade deve receber a informação diária dos �uxos documentais (Cópias de Cheques, 
Talões de Depósito, Facturas, Recibos, etc); 

Para quaisquer recebimentos de terceiros devem ser emitidos os Recibos correspondentes e os respectivos valores,
depositados imediata e integralmente no Banco, salvo por razões devidamente fundamentadas, caso em que, se procede
ao(s) depósito(s) no dia útil imediatamente a seguir aquele; 

Para efeitos de con�rmação de depósitos de todos os valores recebidos, os Talões de Depósito devem ser sempre anexa-
dos aos respectivos Recibos;

No início de cada semana, o DAF deve apresentar à Direcção Geral,a posição actualizada das Contas Bancárias contendo
os Saldos do Banco e os montantes disponíveis (e ainda, os montantes dos Cheques em Circulação); 
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As Reconciliações Bancárias devem ser efectuadas mensalmente pelo que, os Delegados Provinciais devem fornecer até
ao dia 05 (cinco) de cada mês, os Extractos Bancários; 

A Contabilidade deve registar diariamente todas as operações que ocorrem nas Contas Bancárias e de Terceiros nomea-
damente, os Depósitos, Cheques, Ordens de Pagamento, Facturas, recibos, etc. 

Para efeitos de Revelação Contabilística, todas as cópias de Cheques autorizados, devem ser acompanhadas dos compro-
vantes das despesas inerentes. 

c) Despesas 

Com vista à simplicidade no controlo das Despesas Correntes dos Serviços e, com o objectivo de introduzir a elaboração
de um Plano Mensal de Tesouraria, devem ser negociados Contratos com terceiros para a satisfação, dentre outras, das
seguintes situações:

i.    Os combustíveis devem ser alocados por distribuição semanal de Senhas (que conferem o direito de abaste-
      cer), consoante as quantidades pré-determinadas para cada funcionário;

ii.   A Factura dos consumos efectuados será paga mensalmente e, directamente pelos serviços à gasolineira;

iii.  As refeições, quando se justi�car, devem ser levantadas ao(s) Fornecedor(es) e, mediante requisições a serem
     pagas semanal ou mensalmente (consoante as negociações que tiverem sido efectuadas) e, pelo valor total
      das solicitações que tiverem sido efectuadas.

d) Receitas 

O DAF deve possuir uma cópia de cada Contrato Firmado para efeitos de acompanhamento da periodicidade de factura-
ção e cobranças. Este, deve apresentar mensalmente à Direcção Geral, a posição actualizada dos Clientes (facturação,
cobranças, antiguidade das dívidas, etc). 

Os Parceiros (Clientes) devem ser facturados mensal e sistematicamente, pelos montantes das prestações constantes nos
Contratos ainda que, nestes (Contratos) esteja previsto um período diferente para o pagamento das suas dívidas. 

Os Parceiros com Contratos de prestação reciproca de serviços devem ser igualmente facturados por forma a se reconhe-
cer as Receitas resultantes destes serviços. A eles devem ser exigidas Facturas para o registo contabilístico na instituição.

As cobranças em moedas diferentes das que constam dos Contratos devem ser efectuadas aos(s) câmbio(s) da(s) data(s)
de recebimento. Os Recibos devem ser emitidos apenas pelo(s) montante(s) recebido(s). 

Os documentos de Produção Interna (tais como, pedido de empréstimo, requisição de fundos, justi�cação de ausências/
faltas), devem seguir o circuito documental demonstrado no anexo 01 e, apresentados segundo os modelos exibidos em
anexo 03 à presente Ordem de Serviços. 
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República de Moçambique
Ministério da Indústria e Comércio
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Maputo - Moçambique

DELEGAÇÕES PROVINCIAIS

Pronto a seguir seja para que lado for, pelo tempo que for necessário, para garantir a recolha dos
excedentes e assegurar a reserva alimentar 

NIASSA:
Av. Julius Nherere, Cidade de Lichinga
Cell. +258 82 981 1740 / 84 902 4830

CABO DELEGADO:
Av. Eduardo Mondlane, Nº. 331, Bairro Cimento, Cidade de Pemba
Cell. +258 82 619 5706 / 84 913 3858

NAMPULA:
Av. 25 de Setembro, Nº 671, Cidade de Nampula
Cell. +258 84 588 1573 / 87 588 1573

ZAMBÉZIA:
Av. Bairro Brandão, Complexo de armazéns do ICM, Cidade de Quelimane
Cell. +258 84 201 5669 / 87 512 7607

TETE:
Av. Bairro Francisco Manyanga, Rua 7 de Abril, Cidade de Tete
Cell. +258 86 867 0904 / 82 743 4924

MANICA:
Av. Bairro 25 de Junho / Zona Industrial, Cidade de Chimoio
Cell. +258 251 22793

SOFALA:
Av. Poder Popular, Bairro do Chaimite - Maquinino, Cidade da Beira
Cell. +258 87 / 82 596 8030

GAZA e INHAMBANE:
Av. Cruzamento da práia de Xai - Xai, Cidade de Xai - Xai
Cell. +258 84 902 4830
Província de Gaza


