Conselh
ho Ministros

LEI Nº 15
5/99
d 1 de Noveembro
de

L DAS INSTITUIÇÕE
LEI
ES DE CRÉ
ÉDITO

f
nto do sistem
ma financeiro
o, caracterizada pelo surrgimento con
nstante de
A diinâmica do funcionamen
novoos produtos e instituições, recomeenda a reviisão da legiislação actuualmente apllicável às
instiituições de crrédito, auxiliiares de crédito e de interrmediação finnanceira nãoo monetárias..
Paraa além da inttrodução de uma nova cllassificação das
d instituiçõões tendo em
m conta o seeu objecto,
urgee adoptar cerrtas medidas tendentes a melhor disciiplinar a suaa actividade, no sentido de
d garantir
umaa adequada gestão
g
dos fuundos a elas confiados, oferecendo
o
a
assim
maior segurança aos utentes
do siistema financeiro.
Nesttes termos, ao
a abrigo doo disposto no
n nº 1 do Artigo
A
135 da
d Constituição, a Assem
mbleia da
Repúública determ
mina:

LO I
CAPÍTUL
D
Disposições
gerais

Artigo 1
(Objecto da
a Lei)
1.

A presente Lei
L regula o estabelecim
mento e o exeercício da acttividade das instituições de crédito
e das socieddades financeeiras.

2.

Não são abrrangidas por esta Lei as seguradoras
s
e as sociedaddes gestoras dde fundos dee pensões.
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Artigo 1A
(Superiintendência pelo Ministtro do Planoo e Finançass)
1.

A superintendência do mercado
m
monnetário, finan
nceiro e cam
mbial é da com
mpetência do
o Ministro
d
interrvir sempre que se regisste alguma
que superinntende a áreaa do Plano e Finanças, devendo
perturbaçãoo nesses merccados.

2.

Na execuçãão e implemeentação da presente
p
Lei, o Banco de Moçambiquue observa ass políticas
do Governoo.

Artigo 2
(Definiçõ
ões)
1. Paara efeitos daa presente Leei, entende-se por:
a)

Institu
uições de créédito: empreesas que inteegrem uma das
d espécies previstas no
o Artigo 3
desta Lei,
L cuja actiividade connsiste, nomeaadamente, em
m receber doo público dep
pósitos ou
outros fundos reeembolsáveiss, quando o regime jurídico daa respectivaa espécie
m de os aplicaarem por connta própria, mediante a concessão
expresssamente o peermita, afim
de créddito;

b)

dades financeiras: empreesas que não sejam instituuições de créédito e cuja actividade
a
Socied
princippal consista em
e exercer uma
u ou mais das actividaddes referidass nas alíneas b) a g) do
nº 1 doo Artigo 4 daa presente Lei.

2.

Ainda para efeitos destaa Lei, entende-se por:
a)

p
de instiituição de crrédito ou socciedade finan
nceira com
Agênciia: Estabeleccimento, no país,
sede em
m Moçambiqque, ou estabbelecimento suplementar
s
da sucursal, no país, de instituição
i
de créddito ou socieedade financeeira com sed
de no estranggeiro, desproovido de perssonalidade
jurídicaa e que efe
fectue, directamente, no
o todo ou em
e parte, ooperações in
nerentes à
actividdade da emprresa;
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b)

Autoriização: actoo emanado das
d autoridaades competeentes e que confere o direito de
exercerr a actividadee de instituiçção de crédito
o ou de socieedade financceira;

c)

Casas de câmbio: sociedades financeiras
f
que
q tem por objecto
o
princcipal a comprra e venda
de moeda estrangeeira e chequues de viageem, podendoo ainda reallizar outras operações
cambiaais nos termoos estabeleciddos na legislação aplicávvel;

d)

Casas de descontoo: sociedades financeirass que tem poor objecto prrincipal o deesconto de
títulos e operações afins, nos termos estabellecidos na legislação apliicável;

e)

Créditto: acto pelo qual uma enntidade, agindo a título onneroso, coloca ou promeete colocar
fundos à disposiçãoo de uma outtra entidade contra a prom
messa de estta lhos restitu
uir na data
de venccimento, ou contrai, no innteresse da mesma,
m
uma obrigação poor assinaturaa;

f)

c
insttituições de crédito consstituídas sobb forma de sociedades
s
Cooperativas de crédito:
a
é desenvolvida a serviço exclusivo
e
doss seus sócios;
cooperrativas, cuja actividade

g)

ma entidade recebe funddos de outra, ficando com
m o direito
Depósiito: contrato pelo qual um
de delees dispor parra os seus negócios e asssumindo a responsabilid
r
dade de restiituir outro
tanto, com
c
ou sem juro,
j
no prazzo convencio
onado ou a peedido do deppositante;

h)

Filial: pessoa coleectiva relatiivamente à qual outra pessoa coleectiva, desig
gnada por
empressa-mãe, se encontra
e
em relação de domínio,
d
connsiderando-sse que a filiaal de uma
filial é igualmente filial
f
da emppresa mãe de que ambas dependem;
d

i)

Institu
uições de mooeda electrónica: institu
uições de créddito que tem
m por objecto
o principal
a emisssão de meiios de pagaamento sob a forma dee moeda eleectrónica, no
os termos
estabellecidos na leggislação apliicável. Enten
nde-se por mooeda electrónnica o valor monetário
m
represeentado por um
m crédito sobbre o emitente e que:

j)

I.

see encontre arm
mazenado nuum suporte electrónico;
e

II.

sej
eja aceite com
mo meio de pagamento
p
por outras enttidades que nnão a emitentte.

Microb
bancos: insttituições de crédito quee tem por objecto prinncipal o exeercício da
actividdade bancáriaa restrita, operando, no
omeadamentee em micro--finanças, no
os termos
definiddos na legislaação aplicáveel. Entende-sse por micro--finanças a aactividade qu
ue consiste
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na presstação de serrviços financceiros, essen
ncialmente em operaçõess de reduzida e média
dimenssão.

k)

Particiipação qualificada: deetenção num
ma sociedadee, directa oou indirectam
mente, de
percenttagem não inferior a 10% do capiital ou dos direitos de voto. Conssideram-se
equiparrados aos dirreitos de votoo da participante:
i.

om ela se
oss direitos deetidos pelass entidades por aquela dominadas ou que co
enncontrem num
ma relação de
d grupo;

ii.

oss direitos dettidos pelo côônjuge não separado
s
juddicialmente oou por desceendente de
menor idade;

iii.

oss direitos dettidos por outtras entidadees, em nomee próprio ou alheio, mas por conta
daa participantee ou das pesssoas atrás refferidas;

iv.
l)

oss direitos inerrentes a acçõões de que a participante
p
detenha o ussufruto.

Relaçãão de domín
nio: relação que se dá entre
e
uma peessoa singulaar ou colectiiva e uma
sociedaade, quando a pessoa em causa se enccontre numa das seguintees situações:
i.

deetenha, direccta ou indirecctamente, a maioria dos direitos de voto, consid
derando-se
eqquiparados aos
a direitos de voto daa participantte os direitoos de qualq
quer outra
soociedade que com ela se encontre
e
num
ma relação dee grupo;

ii.

sej
eja sócia da sociedade e controle po
or si só, em virtude de aacordo conclluído com
ouutros sócios desta,
d
a maiooria dos direiitos de voto;

iii. deetenha uma participação não inferio
or a 20% doo capital da sociedade, desde
d
que
exxerça efectivvamente sobrre esta uma influência dominante
d
ouu se encontreem ambas
soob direcção única;
ú
iv. sej
eja sócia da sociedade
s
e tenha
t
o direitto de designaar ou destituuir mais de metade
m
dos
membros do órgão
ó
de adm
ministração ou
u de fiscalizaação;
v.

nte sobre a sociedade por força de co
ontrato ou
poossa exercer uma influênncia dominan
esstatutos destaa.

m) Relaçãão de grupo:: relação quee se dá entre duas ou maiis pessoas sinngulares ou colectivas
que constituam um
ma única entidade do pon
nto de vista do
d risco assuumido, por estarem
e
de
tal form
ma ligadas quue, na eventuualidade de uma
u delas deeparar com pproblemas fin
nanceiros,
a outraa ou todas as outras terão,
t
provaavelmente, dificuldades
d
em cumprir as suas
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obrigaçções. Com excepção
e
dass empresas públicas
p
ou de
d outra natuureza controlladas pelo
Estado, considera-sse que existe esta relação
o de grupo, noomeadamentte quando:
i.

háá relação de domínio
d
de uma
u sobre a outra
o
ou sobre as outras;

ii.

exxistam accionnistas ou associados com
muns, que exerçam
e
influuência nas sociedades
s
em
m questão;

iii. exxistam adminnistradores coomuns;
iv. haaja interdepenndência com
mercial directta que não poossa ser substtituída a curtto prazo.
n)

Relaçãão de proxim
midade: relaçção entre duaas ou mais peessoas, singuulares ou colectivas:
I.

Liigadas entre si através:
i)

de uma participaçãoo, entendidaa como dettenção, direecta ou indiirecta, de
ferior a 20%
% do capital ou dos direeitos de voto
o de uma
percentaggem não infe
empresa;

ii))

II.
o)

de uma reelação de dom
mínio.

Liigadas a umaa terceira pesssoa através de
d uma relaçção de domínnio.

Socied
dades admin
nistradoras de
d compras em grupo: sociedades
s
fiinanceiras qu
ue tem por
objectivo exclusivoo a administrração de com
mpras em grrupos. Entendde-se por co
ompras em
d bens ou seerviços pelo qual um connjunto determ
minado de
grupo o sistema dee aquisição de
pessoass, designadaas participanntes, constittui um fundo comum, mediante a entrega
periódiica de prestações pecuniáárias com vissta à aquisiçãão, por cada participante, daqueles
bens ouu serviços aoo longo de um
m período dee tempo prevviamente estaabelecido;

p)

dades corretoras: socieddades financeeiras que tem
m por objectoo principal o exercício
Socied
da actiividade de inntermediaçãoo em bolsa de
d valores, através
a
do reecebimento de ordens
dos invvestidores paara a transacçção de valorees mobiliárioos e respectivva execução,, podendo,
no âmbbito do merccado de valores mobiliárrios, realizar outras activvidades que lhes
l
sejam
permitiidas pela legislação apliccável;

q)

Socied
dades de cap
pital de riscco: sociedadees financeiraas que tem ppor objecto principal
p
o
apoio e promoção do investim
mento em em
mpresas, atravvés da particcipação temp
porária no
respecttivo capital social,
s
nos terrmos definid
dos pela legisslação aplicáável;
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r)

dades de facttoring: instittuições de créédito que tem
m por objectoo principal o exercício
Socied
da actiividade de factoring
f
ouu cessão fin
nanceira. Enttende-se porr factoring ou
o cessão
financeeira o contrrato pelo quual uma dass partes (facctor) adquiree da outra (aderente)
créditoos a curto praazo, derivadoos da venda de
d produtos ou da prestaação de serviços a uma
terceiraa pessoa (devvedor);

s)

Socied
dades de invvestimento: instituições de crédito que tem poor objecto principal
p
a
concessão de créddito e a presstação de seerviços coneexos, nos teermos que lh
hes sejam
permitiidos pela leggislação apliccável;

t)

Socied
dades de locaação financeeira: instituiçções de crédiito que tem ppor objecto principal
p
o
exercíccio da activvidade de loocação finan
nceira. Entende-se por locação fin
nanceira o
contratto pelo qual uma das paartes (locado
or) se obrigaa, mediante retribuição, a ceder à
outra (locatário)
(
o gozo tempporário de uma
u
coisa, móvel ou imóvel, adq
quirida ou
construuída por indicação do loccatário, a quaal poderá, ouu não, ser afeecta a um inv
vestimento
produtiivo ou a serrviços de maanifesto inteeresse económ
mico ou soccial, e que o locatário
poderáá comprar, decorrido o período acordado, por
p
um prreço determ
minado ou
determ
minável mediaante simples aplicação do
os critérios fixados
fi
no coontrato;

u)

dades financceiras de coorretagem: sociedades financeiras que tem po
or objecto
Socied
princippal o exercíciio da actividdade de interm
mediação em
m bolsa de vaalores, quer através
a
do
recebim
mento de orrdens dos innvestidores para a trannsacção de vvalores mob
biliários e
respecttiva execuçãão, quer atraavés da reallização de operações
o
dee compra e venda de
valoress mobiliárioss por conta própria,
p
podeendo realizaar outras actiividades no âmbito
â
do
mercaddo de valoress mobiliárioss, que lhes seejam permitiddas pela legisslação aplicáável;

v)

dades gestorras de patrrimónios: sociedades
s
f
financeiras
qque tęm po
or objecto
Socied
princippal o exercíciio da actividdade de admiinistração dee conjuntos dde bens perteencentes a
terceiroos, nos termoos permitidos pela legislaação aplicáveel;

dades gestorras de fundos de investimento: sociedades finnanceiras quee tem por
w) Socied
objectoo principal a administraçção, em rep
presentação dos
d participaantes, de um
m ou mais
fundos de investim
mento. Entennde-se por fu
undos de invvestimento o conjunto de
d valores
resultanntes de invvestimentos de capitais recebidos do público e representtados por
unidaddes de particippação;
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x) Sociedad
des emitentees ou gestorras de cartões de créditto: sociedadees financeiraas que tem
por objjecto princippal a emissãoo ou gestão de
d cartões dee crédito, noos termos definidos na
legislaçção aplicável;

y)

Sucurssal: estabeleecimento priincipal, em Moçambiquue, de instituição de crédito
c
ou
sociedaade financeeira com seede no esttrangeiro, ou estabeleccimento prin
ncipal no
estranggeiro, de insttituição de crrédito ou socciedade finannceira com ssede em Moççambique,
desprovvido de perssonalidade juurídica e que efectue dirrectamente, no todo ou em parte,
operaçõões inerentess à actividade da empresaa;

z)

mbique às
Supervvisão em baase consolidaada: superviisão efectuadda pelo Bancco de Moçam
instituiições de créédito e sociedades finan
nceiras obriigadas, nos termos da legislação
aplicávvel, à apresenntação de conntas consolid
dadas, nomeaadamente peelo facto de as
a mesmas
serem consideradaas empresas--mãe de outtras pessoass colectivas suas filiais ou nelas
m participaçções financeiiras, ou ainda estarem a elas ligaddas por algu
uma outra
deterem
relaçãoo ou interesse consideraado relevantte, nos term
mos da legisslação aplicáável. Sem
prejuízzo de outroos elementoos complem
mentares exiggidos pela legislação aplicável,
consideeram-se conttas consolidaadas o balan
nço consolidaado e a demonstração co
onsolidada
de resuultados.

Artigo 3
(Espécies de instituiçções de crédiito)
São instituições de crédito:
a)

os bancos;

b)

as sociedadees de locaçãoo financeira;

c)

as cooperatiivas de crédiito;

d)

as sociedadees de factoring;

e)

as sociedadees de investimento;

f)

os microbanncos, nos divversos tipos admitidos
a
na legislação aplicável;
a

g)

as instituiçõões de moedaa electrónica;

h)

outras emprresas que, coorrespondenddo à definiçãão da alínea a) do n.° 1 do Artigo 2,, como tal
sejam qualifficadas por Decreto
D
do Conselho
C
de Ministros.
M
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Artigo 4
(Actividadee das institu
uições de créédito)
1.

Os bancos podem
p
exercer as seguinttes actividades:
a)

recepçãão, do públicco, de depósiitos ou outros fundos reem
mbolsáveis;

b)

operaçõões de créditto, incluindo concessão de
d garantias e outros com
mpromissos;

c)

operaçõões de pagam
mentos;

d)

emissãão e gestão de meios de
d pagamento
o, tais comoo cartões dee crédito, ch
heques de
viagem
m e cartas de crédito;

e)

transaccções, por conta
c
própriaa ou alheia,, sobre instrrumentos doo mercado monetário,
m
financeeiro e cambiaal;

f)

particippação em em
missões e coolocações dee valores moobiliários e prestação dee serviços
correlaativos;

g)

consulttoria, guardaa, administraçção e gestão de carteira de
d valores moobiliários;

h)

operaçõões sobre meetais preciosoos, nos termo
os estabeleciidos pela legislação camb
bial;

i)

tomadaa de participaações no cappital de socied
dades;

j)

comerccialização dee contratos dee seguro;

k)

aluguerr de cofres e guarda de valores;

l)

consulttoria de emppresas em matéria
m
de estrutura de caapital, de esstratégia emp
presarial e
questõees conexas;

m) outras operações annálogas e quee a lei lhes não proíba.
2.

xercer as acttividades de locação fin
nanceira e
Os bancos podem aindda ser autorrizados a ex
factoring.

3.

e
as operações
o
quue lhes são permitidas
p
As restantess instituições de crédito só podem efectuar
pela legislaçção que regee a sua actividdade.
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Artigo 5
(Espécies de sociedad
des financeirras)
f
São sociedades financeiras:
a)

as sociedadees financeiraas de corretaggem;

b)

as sociedadees corretorass;

c)

as sociedadees gestoras de
d fundos de investimento
o;

d)

as sociedadees gestoras de
d patrimónioos;

e)

as sociedadees de capital de risco;

f)

as sociedadees administraadoras de compras em grrupo;

g)

as sociedadees emitentes ou gestoras de cartões de crédito;

h)

as casas de câmbio;

i)

as casas de desconto;

j)

o 2, sejam
outras emprresas que, correspondenndo à definiçção da alíneaa b) do n.° 1 do Artigo
como tal quualificadas poor Decreto doo Conselho de
d Ministros..

Artigo 6
(Actividades das socied
dades financeiras)
s
fiinanceiras sóó podem efecctuar as operrações que lhhes são perm
mitidas pela legislação
As sociedades
espeecífica que reege a sua actiividade.

Artigo 7
(Princcípio da exclusividade)
1.

Só as instituuições de créédito podem exercer a acctividade de recepção,
r
doo público, de depósitos
ou outros fuundos reemboolsáveis, parra utilização por
p conta próópria.

2.

Só as instituuições de créédito e as socciedades finaanceiras podeem exercer, a título profisssional, as
actividades referidas nass alíneas b) a g) do nº 1 do
d Artigo 4.
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3.

O disposto no nº 1 nãão obsta a que
q as segu
uintes entidaddes recebam
m, do públicco, fundos
mos das dispoosições legaiss, regulamenntares ou estaatutárias aplicáveis:
reembolsáveeis, nos term
a)

Estado e autarquiass locais;

b)

ministrativa
fundos e institutos públicos dottados de perssonalidade juurídica e autoonomia adm
e finannceira;

c)
4.

seguraddoras, no resspeitante a opperações de capitalização
c
o.

O disposto no n.° 2 doo presente Artigo
A
não obsta
o
a que as
a seguintes entidades realizem
r
a
d concessãoo de crédito:
actividade de
a)

as pesssoas referidaas na alíneaa b) do núm
mero anteriorr, desde quee tal actividaade esteja
previstta nos diplom
mas legais quue regulam a sua actividadde;

b)

vas não prevvistas nos núúmeros anterriores, nos
pessoass singulares e outras pesssoas colectiv
termos da legislaçãão aplicável.

Artigo 8
(Fundos reem
mbolsáveis reecebidos do público e cooncessão de crédito)
1.

Para efeitoss da presentee Lei, não sãão consideraados como fuundos reembbolsáveis reccebidos do
público os fundos
f
obtidoos mediante emissão de obrigações,
o
n termos do Código Co
nos
omercial.

2.

Para efeitoss desta Lei, não
n são consiiderados com
mo concessãoo de crédito:
a)

os suprrimentos e ouutras formas de empréstimos e adianttamentos enttre uma socieedade e os
respecttivos sócios;

b)

emprésstimos conceedidos por em
mpresas aoss seus trabalhhadores no ââmbito da su
ua política
de pesssoal;

c)

as dilaações ou antecipações dee pagamento
os acordadoss entre as paartes em con
ntratos de
aquisiçção de bens ou
o serviços;

d)

as opeerações de tesouraria,
t
q
quando
legaalmente perm
mitidas, entrre sociedadees que se
encontrrem numa reelação de dom
mínio ou de grupo;
g

e)

a emisssão de senhhas ou cartõões para pag
gamento doss bens e serrviços forneccidos pela
empressa emitente.
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Artigo 9
(En
ntidades hab
bilitadas)
Estãão habilitadass a exercer ass actividadess a que se reffere a presentte Lei as segguintes entidaades:
a)

instituições de crédito e sociedades financeiras
f
com
c
sede em Moçambiquue;

b)

m Moçambique, de instituições de crrédito e de soociedades finnanceiras com
m sede no
sucursais, em
estrangeiro.

1
Artigo 10
(Verdade das
d firmas ou
u denominaações)
1.

Só as instiituições de crédito e sociedades
s
financeiras
f
p
podem
incluuir na sua firma ou
denominaçãão, ou usar no exercícioo da sua acctividade, exxpressões quue sugiram actividade
a
própria das instituiçõess de crédito ou das sociiedades finannceiras, desiignadamentee "banco",
"banqueiro"", "microbannco", "de crrédito", "de depósitos", "locação finnanceira" "lleasing" e
"factoring"..

2.

As referidaas expressõess são semprre usadas po
or forma a não
n induzireem o público
o em erro
quanto ao âm
mbito das opperações quee a entidade em
e causa posssa praticar.
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CAPÍTUL
LO II

Instittuições de crrédito e socieedades finan
nceiras com sede em Mooçambique

OI
SECÇÃO
Princípios gerais
g

1
Artigo 11
(Requisitos gerais)
g
1.

As instituiçõões de créditto com sede em
e Moçamb
bique devem satisfazer oss seguintes reequisitos:
a)

correspponder a umaa das espéciees previstas na
n lei moçam
mbicana;

b)

adoptarr a forma de sociedade annónima;

c)

ter porr objecto excclusivo o exeercício da acctividade leggalmente perrmitida nos termos
t
do
Artigo 4.

d)

gal;
ter capital social nãão inferior aoo mínimo leg

e)

a
nominnativas ou ao
o portador
ter o caapital social representadoo obrigatoriaamente por acções
registaddas.

2.

Para além dos requisittos previstoss nas alíneass a) e d) doo número annterior, as sociedades
s
e Moçambbique devem
m ter por objjecto princippal uma ou mais das
financeiras com sede em
actividades referidas naas alíneas b) a g) do n.° 1 do Artigoo 4 ou outra prevista na legislação
aplicável.

3.

s
das in
nstituições dee crédito e ssociedades financeiras
f
Na data da constituiçãoo, o capital social
gal.
deve estar innteiramente subscrito e realizado em montante nãão inferior aoo mínimo leg

4.

O capital daas instituiçõees de créditoo e sociedadees financeiras deve ser inntegralmentee realizado
no prazo dee 6 meses, a contar
c
da datta de constitu
uição ou da data
d da subsccrição, quand
do se trate
de aumento de capital.
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5.

A realizaçãão do capitall social tantoo no âmbito da constituiição como nnos casos de aumento,
faz-se mediante depósitoo do respectiivo montantee numa instittuição de créédito a operarr no país e
que não sejaa a própria.

6.

Sempre quee a situação o justifique, nomeadameente tendo em
m atenção a respectiva dimensão e
âmbito de implantaçãão, mediante requerimeento prévioo dos proponentes dev
vidamente
fundamentaado, o Bancoo de Moçam
mbique pode autorizar a constituição
c
de micro baancos com
dispensa doo requisito daa alínea b) doo n.° 1 do preesente Artigoo.

1
Artigo 12
(
(Órgão
de ad
dministraçã
ão ou equipaarado)
1.

A gestão das instituiçõões de créditto e sociedad
des financeiiras é confiaada a um co
onselho de
administração ou órgão equiparado.

2.

d qualquer órgão, coleggial ou indiv
vidual, a quue se atribuaa a gestão co
orrente da
A criação de
instituição de
d crédito ouu sociedade financeira, designadame
d
nte direcçãoo executiva ou
o director
executivo, comissão exxecutiva, coonselho direcctivo ou equuiparados, ddeve constarr ou estar
prevista noss estatutos coom indicaçãoo expressa daas respectivas competênccias.

O II
SECÇÃO
Proccesso de Autorização

1
Artigo 13
(Autorrização de constituição))
c
de instituiçõões de créddito e socied
dades financceiras depennde de auto
orização a
A constituição
concceder, caso a caso, pelo Governador
G
d Banco de Moçambiquue.
do
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Artigo 14
1
(In
nstrução do pedido)
d
ser apreesentado no Banco
B
de Mooçambique e instruído
1. O pedido, diirigido ao Goovernador, deve
c
com
os seguuintes elemenntos:
a)

caracteerização do tipo de insttituição a constituir e exposição fu
fundamentadaa sobre a
adequaação da estruutura accionissta à sua estaabilidade;

b)

projectto de estatutoos;

c)

program
ma de activiidades, impllantação geo
ográfica, estrrutura orgâniica e meios humanos,
técnicoos e materiaiss a serem utiilizados;

d)

contas provisionaiss para cada um
u dos três prrimeiros anoos de actividaade;

e)

ficação dos sóócios ou accionistas fund
dadores, com
m especificaçção do capitaal por cada
identifi
um subbscrito, devenndo juntar deeclaração de que os fundos a afectar e mobilizar não
n são de
provenniência ilícitaa ou criminosa e declaraçção emitida pela
p autoridaade competeente ou, na
sua im
mpossibilidadde, comprom
misso de honra
h
em coomo não vverifica nenh
huma das
circunsstâncias referridas nas alínneas a) a d) do n.° 4 do Artigo 19, bbem ainda, trratando-se
de pesssoa singular, certificado de
d registo criiminal válidoo;

f)

declaraação de com
mpromisso de que no accto da consttituição e coomo sua con
ndição, se
demonnstre estar deepositado numa instituiçãão de créditoo a operar nno país o mo
ontante do
capital social exigiddo por lei.

2.

Devem aindda ser apreseentadas as seguintes inforrmações relaativas a accioonistas fundaadores que
sejam pessooas colectivas detentoras de participaçções qualificcadas na instiituição a con
nstituir:
a)

estatutoos e relação dos membroos do órgão de
d administraação;

b)

balançoo e demonstrração de resuultados dos últimos
ú
três anos;
a

c)

relaçãoo dos sócios da pessoaa colectiva participante que nesta sejam deteentores de
particippações qualifficadas;

d)

relaçãoo das socieedades em cujo capitaal a pessoaa colectiva participantee detenha
particippações qualiificadas, bem
m como expo
osição ilustraativa da estrrutura do gru
upo a que
pertençça.

3.

O Banco dee Moçambiquue pode soliccitar aos requ
uerentes infoormações com
mplementares e levar a
cabo as averiguações
a
que consiidere necesssárias, nom
meadamente quanto à origem e
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proveniênciia dos fundos a alocar à instituição de
d crédito ouu sociedade ffinanceira a constituir,
entre outrass.

Artigo 15
1
(Decisão
o)
1.

A decisão sobre
s
o pediddo deve ser tomada no prazo
p
de novventa dias a ccontar da reccepção do
pedido ou, se for o casoo, das inform
mações comp
plementares e deve ser nnotificada, por escrito,
aos requerenntes.

2.

O pedido é indeferido seempre que:
a)

não esttiver instruíddo com todas as informaçções e docum
mentos exigiddos;

b)

a sua innstrução enfeermar de inexxactidões e falsidades;
f

c)

a instituuição não obbedecer aos requisitos
r
dos nº 1 e 2 do Artigo 11

d)

a instittuição não diispuser de meios
m
técnicos e recursos financeiros suficientes para
p
o tipo
e volum
me das operaações que preetenda realizar.

e)

o Banco de Moçambique nãão consideraar demonstraado que toddos os deteentores de
quisitos estabbelecidos no Artigo 65A;
particippações qualifficadas satisffazem os req

f)

a adeqquada supervvisão da instiituição a con
nstituir seja inviabilizadda por uma relação
r
de
proxim
midade entree a instituiçção e outraas pessoas, ou pelas ddisposições legais ou
regulam
mentares de um país tercceiro a que esteja
e
sujeitaa alguma dass referidas peessoas, ou
ainda por
p dificuldaddes inerentess à aplicação
o de tais dispoosições;

g)

houverr fundadas dúvidas
d
ou razoáveis
r
susspeitas relatiivas à idoneeidade, experriência ou
compettência dos reequerentes, ou
o quanto à licitude
l
da orrigem e provveniência doss fundos a
alocar à actividade..

3.

mbique, se enntender necessário para reserva
r
da
Em caso dee indeferimennto, o Bancoo de Moçam
confidenciaalidade das fontes
f
e do sigilo,
s
pode abster-se dee comunicar especificadaamente as
causas da recusa,
r
bastaando, se forr caso disso
o, a invocaçção genéricaa dos preceiitos legais
aplicáveis.

4.

r
fo
ormais, o peddido de autorrização podee ainda ser
Não obstantte o preenchhimento dos requisitos
indeferido se a análisee da situaçãão específicaa do mercaddo onde se pretende im
mplantar a
d
ar o surgimeento de maiis uma instiituição de crédito
c
ou
entidade a constituir desaconselha
sociedade fiinanceira da espécie requuerida.
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5.

Constitui faactor positivvo de pondeeração a exiistência da experiência
e
adequada reeferida no
Artigo 20, por
p parte doss requerentes ou dos titulaares de órgãoos sociais.

Artigo 16
1
(Cadu
ucidade da autorização)
a
1.

A autorizaçção caduca see os requerenntes a ela ex
xpressamentee renunciarem
m, se a instittuição não
for constituuída no prazzo de 3 messes a contarr da data daa autorizaçãoo ou se não
o iniciar a
actividade no
n prazo de 12
1 meses.

2.

Em circunnstâncias exxcepcionais, mediante requerimennto da insttituição dev
vidamente
fundamentaado, pode o Banco
B
de Mooçambique, prorrogar,
p
um
ma única vezz, por mais 6 meses, o
prazo de iníício da activiidade.

3.

A autorizaçção caduca ainda
a
se a instituição for dissolvida, sem prejuízoo da prática dos actos
necessários à respectivaa liquidação.

1
Artigo 17
(Revoogação da au
utorização)
1.

A autorizaçção de instituuição de créddito ou de so
ociedade finaanceira podee ser revogad
da com os
seguintes fuundamentos além
a
de outroos legalmentte previstos;
a)

se tiveer sido obtida por meio de falsas declaraçõess ou outross expedientees ilícitos,
indepenndentementee das sançõess penais que ao caso coubberem;

b)

se deixxar de se veriificar algum dos requisito
os estabeleciddos no Artiggo 11;

c)

se a suaa actividade não correspoonder ao objecto estatutáário autorizaddo;

d)

se cessar a sua activvidade por período superrior a 6 mesees;

e)

se viollar as leis e regulamenttos que disciplinam a suua actividadde ou não ob
bservar as
determ
minações do Banco de Moçambique
M
, de modo a pôr em riisco os interresses dos
deposittantes e dem
mais credores ou as condiições normaiis de funcionnamento dos mercados
monetáário, financeiiro ou cambiial.
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2.

A revogaçãão da autorização implicaa a dissoluçãão e liquidaçção da instituuição de créd
dito ou da
sociedade fiinanceira.

3.

Independenntemente da dedução
d
de acusação
a
porr qualquer daas infracçõess previstas no
n capítulo
IX da preseente Lei, mass podendo iggualmente seer preliminarr ou incidentte da mesmaa, o Banco
de Moçambbique pode determinar
d
a suspensão preventiva
p
d autorizaçãão quando a gravidade
da
da situaçãoo o justifique, havendo fundado recceio da veriificação de aalguma das seguintes
situações:

4.

a)

perturbbação do merrcado monetáário, financeeiro ou cambiial;

b)

grave prejuízo
p
paraa a confiançaa no sistema financeiro;
f

c)

continuuação da práttica de gravee irregularidaade.

Determinadda a suspensãão, são imediiatamente en
ncerrados toddos os estabeelecimentos e suspensa
a actividadee da instituiçção de créditoo ou sociedaade financeira, podendo, contudo, maanter-se os
serviços míínimos indisspensáveis ou necessário
os, se o Bannco de Moçaambique o considerar
c
convenientee.

1
Artigo 18
(Competên
ncia e forma
a de revogaçção)
1.

mpetência do
o Governadoor do Banco dde Moçambiq
que.
A revogaçãoo da autorizaação é da com

2.

A decisão de revogaçãão deve serr fundamentaada e notifiicada à instiituição de crédito
c
ou
m causa.
sociedade fiinanceira em
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O III
SECÇÃO
Admin
nistração e fiscalização
f

1
Artigo 19
(Id
doneidade doos membross dos órgãoss sociais)
1.

Salvo quanddo o contrárrio da própriaa situação reesultar, o dissposto na preesente Lei, quanto
q
aos
titulares de órgãos sociaais, é extensiivo, com as necessárias adaptações,
a
aos titulares de outros
o de crédito ou sociedadde financeira à luz dos
órgãos não obrigatórioss criados pella instituição
mo aos titulaares de cargo
os relevantes de gestão, nos termos definidos
seus estatuttos, bem com
pelo Banco de Moçambique.

2.

d uma instituição de crédito ouu de uma sociedade financeira,
f
Dos órgãos sociais de
mente de adm
ministração e fiscalizaçção, apenas podem fazeer parte pesssoas cuja
designadam
idoneidade dê garantiaas de gestãoo sã e prudeente, tendo em vista, dde modo parrticular, a
d fundos quue lhes forem
m confiados.
segurança dos

3.

Na apreciaçção da idoneidade deve ter-se
t
em con
nta o modo como
c
a pessoa gere habiitualmente
os negócioss ou exerce a profissão, em especiall nos aspectoos que revellem incapaciidade para
decidir de forma
f
ponderrada e criterriosa, ou tend
dência para não
n cumprir pontualmen
nte as suas
obrigações ou para ter comportam
mentos incom
mpatíveis com
m a preservaação da con
nfiança do
mercado.

4.

de o facto
Entre outrass circunstânccias atendíveeis, considerra-se indiciaddor de falta de idoneidad
de a pessoa ter sido:
bunais nacioonais ou esstrangeiros, falida ou
a) declaradda, por senntença preferrida em trib
insolvennte, ou respoonsável por falência
f
ou in
nsolvência de
d empresa poor ela domin
nada ou de
que ela tenha sido administradorra, directora ou gerente;
p crimes de falência dolosa, falência por
b) condenaada, no paíís ou no esstrangeiro, por
negligênncia, falsificação, furtoo, roubo, burla
b
por defraudação,
d
extorsão, abuso de
confiança, usura, frraude cambiaal e emissão
o de chequess sem provissão, tráfico de
d drogas,
branqueeamento de capitais
c
e outtros crimes de
d natureza económica;
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presa, no paíís ou no estrrangeiro, cujja falência
c) adminisstradora, direectora ou gerrente de emp
ou insollvência tenha sido prevenida, suspen
nsa ou evitadda por providdências de saaneamento
ou outroos meios preeventivos ou suspensivos, desde que seja
s reconheecida pelas au
utoridades
competeentes a sua reesponsabiliddade por essaa situação;
d)

d infracçõees às regras legais ou
condennada, no paíís ou no esttrangeiro, peela prática de
regulam
mentares quue regem a actividade das
d instituiçções de créddito e das sociedades
s
financeeiras, a actiividade seguuradora e o mercado de
d valores m
mobiliários, quando a
gravidaade ou reinciidência dessaas infracçõess o justifique.

5.

O Banco dee Moçambiquue, para efeittos deste Arttigo, troca innformações ccom outras au
utoridades
de supervisãão bancária e dos mercados segurado
or e de valorres mobiliáriios, quer no país, quer
no estrangeiiro.

2
Artigo 20
(Exp
periência pro
ofissional)
1.

Os titulares de cargos sociais
s
de insstituições dee crédito e soociedades finnanceiras, em
m especial
meadamentee aqueles a qquem caiba assegurar a
do órgão dee administraçção e de fiscalização, nom
sua gestão corrente, deevem possuiir experiênciia adequadaa ao desemppenho dos reespectivos
cargos e funnções.

2.

Presume-se existir expperiência adeequada quan
ndo a pessooa em causaa tenha anteeriormente
exercido, de
d forma coompetente, funções
f
de responsabiliidade no doomínio finan
nceiro ou
disponha dee reconhecidaa competênccia em matériia económicaa, jurídica ouu de gestão.

3.

A duração da experiênncia anteriorr, a naturezaa e o grau de responsaabilidade daas funções
nância com as caracteríísticas e dim
mensão da
previamentee exercidas devem estarr em conson
instituição de
d crédito ouu sociedade financeira
f
de que se trate..

4.

A verificação do preennchimento doo requisito de
d experiênccia adequadaa pode ser objecto
o
de
consulta préévia.
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2
Artigo 21
(Falta de reequisitos do
os órgãos socciais)
1.

Se, por qualquer motivoo, deixarem de
d estar preeenchidos os requisitos
r
leggais ou estattutários do
d um órgãoo social de um
ma instituiçãão de créditoo ou de uma sociedade
normal funccionamento de
financeira, o Banco de Moçambique
M
e fixa o prazzo para ser allterada a com
mposição do órgão em
causa.

2.

Não sendo regularizadaa a situaçãoo no prazo fixado,
f
podee ser revogaada a autorizzação nos
termos do Artigo
A
17.

2
Artigo 22
(Acumullação de carrgos e funçõees)
1.

Os membroos dos órgãoss de adminisstração das in
nstituições de
d crédito e ssociedades financeiras
f
não podem, cumulativam
mente, exerccer cargos dee gestão ou desempenhar
d
quaisquer fu
unções em
outras instittuições de créédito e socieedades financceiras.

2.

O disposto no
n número anterior
a
não se
s aplica ao exercício
e
cum
mulativo de ccargos de gestão ou ao
exercício dee funções em
m outras insttituições de crédito e soociedades finnanceiras com
m quem a
instituição em
e causa se encontre
e
num
ma relação dee domínio ouu de grupo.

3.

Os membroos dos órgãos de adminisstração de in
nstituições de
d crédito e ssociedades financeiras
f
que pretenddam exercer cargos de gestão noutraas sociedadess, que não ass referidas no
n número
anterior, devvem, com anntecedência mínima
m
de quinze
q
dias úteis, comuniicar a sua preetensão ao
Banco de Moçambique
M
, o qual podde opor-se see entender que
q a acumullação é susceptível de
prejudicar o exercício dee funções naa instituição de
d crédito ouu sociedade ffinanceira.

4.

A falta da comunicaçãão prevista no número anterior é fundamento de cancelaamento do
r
respectivo registo.
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O IV
SECÇÃO
Altterações esta
atutárias

2
Artigo 23
(Alteraçõões estatutá
árias em geraal)
a
doos estatutos das instituiçções de créd
dito e socieddades financceiras estão sujeitas a
As alterações
prévvia autorizaçãão do Governnador do Bannco de Moçaambique.

Artigo 24
2
(Fusãão, cisão e dissolução)
d
f
Qualquer fusão, cisão ou disssolução quee envolva insstituições de crédito ou ssociedades financeiras
o de Moçam
mbique.
carece de autorizzação prévia do Governaddor do Banco

Artigo 24
4A
(Com
municação ao
a Ministro do Plano e Finanças)
F
a
praticaados no âmbbito das com
mpetências esstabelecidas nos Artigoss 13, 17, 23
3, 24 e 32
Os actos
deveem ser dadoss a conhecer ao Ministroo que superin
ntende a áreaa do Plano e Finanças no
o prazo de
30 dias.
d
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O III
CAPÍTULO
Actividade no Estrangeiroo de Instituições de Crédito e Socied
dades Finan
nceiras com sede em
Moçambique

Artigo 25
2
(Sucursa
ais)
1.

mbique que pretendam
p
As instituições de crédiito e sociedades financeirras com sedee em Moçam
estabelecer sucursal no estrangeiro devem soliccitar a autoriização do Baanco de Moççambique,
especificanddo os seguinttes elementoos:
a)

país onnde se propõeem estabeleccer a sucursall;

b)

program
ma de activiidades, no quual sejam ind
dicados nom
meadamente, o tipo de op
perações a
realizarr e a estruturra de organizzação da sucu
ursal.

2.

O Banco dee Moçambiqque pode, noo prazo de trrinta dias, reecusar a prettensão se as estruturas
administratiivas ou a situuação financeeira da institu
uição forem,, inadequadaas ao projecto
o.

3.

A sucursal não
n pode efeectuar operaçções que não constem do objecto sociial da instituiição ou ao
programa dee actividadess referido na alínea b) do
o nº 1 do pressente Artigo.

4.

A gestão coorrente da sucursal
s
devve ser confiaada a gerenttes, sujeitos a todos req
quisitos de
idoneidade e experiênciia erigidos aoos membros do órgão dee administraçção das instittuições de
crédito e daas sociedadess financeiras com sede em
m Moçambiqque.

2
Artigo 26
(Escrittórios de rep
presentação))
e
de
d representaarão de insttituições de crédito e
O estabelecimennto no estraangeiro de escritórios
m sede em Moçambiqu
ue carece de
d registo pprévio ao Banco
B
de
socieedades finannceiras com
Moççambique.
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O IV
CAPÍTULO
Acttividade em Moçambiqu
ue de Institu
uições de Crrédito e Sociedades Finaanceiras com
m sede no
Estrangeeiro

SECÇÃO
OI
Princípios gerais
g

2
Artigo 27
(Observâância da lei moçambican
m
na)
m território naacional, de innstituições de
d crédito e sociedades finnanceiras com
m sede no
A acctividade, em
estraangeiro deve observar a lei
l moçambiccana.

2
Artigo 28
(Idon
neidade doss gerentes)
Os gerentes
g
das sucursais
s
ou dos escritórios de repressentação de instituições
i
dde crédito e sociedades
s
finannceiras com sede no estraangeiro estãoo sujeitos a todos
t
os requuisitos de idooneidade e ex
xperiência
que a lei estabelece para oss membros dos
d órgãos de
d administraação das insstituições de crédito e
s
em Moççambique.
socieedades finannceiras com sede

2
Artigo 29
(Uso daa firma ou denominaçãoo)
1.

As instituições de crédiito e sociedaades financeiiras com sedde no estranggeiro estabelecidas em
Moçambiquue podem usaar a firma ouu denominaçãão que utilizaam no país dde origem.

2.

Se esse uso for susceeptível de innduzir o pú
úblico em erro quanto às operaçõees que as
instituições podem pratiicar, ou de fazer
fa
confund
dir as firmas ou denominnações com outras
o
que
gozem de protecção
p
em
m Moçambiquue que à firm
ma ou denom
minação sejaa aditada um
ma menção
explicativa, apta a preveenir equívocoos.
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Artigo 30
3
(Revogaçãão e caducid
dade da auto
orização no país de origgem)
1.

Quando o Banco
B
de Moçambique
M
f informad
for
do de que noo país de orrigem foi rev
vogada ou
caducou a autorização
a
p
para
o exercíício da activiidade de insttituição de crrédito ou de sociedade
financeira que
q disponhaa de sucursaal em Moçam
mbique, tom
ma as providêências adequ
uadas para
impedir quee a entidade em causa inicie novas op
perações e para
p
salvaguaardar os interresses dos
depositantess e de outross credores.

2.

A revogaçãão ou caduciddade da autoorização paraa o exercícioo da actividaade no país de
d origem
determina a cessação doo exercício daa actividade em Moçambbique.

O II
SECÇÃO
Sucursa
ais
Artigo 31
3
(Disposições ap
plicáveis)
e
nto, em Mooçambique, de sucursaais de instituuições, de crédito e sociedades
s
O estabelecimen
finannceiras fica sujeito
s
ao diisposto na prresente secçãão e nos Artiigos 14 a 188 da presentee Lei, com
as neecessárias addaptações.

3
Artigo 32
(Autorizaçção)
1.

O estabeleccimento da sucursal
s
fica dependente de autorizaação a ser cooncedida, casso a caso,
pelo Governnador do Bannco de Moçaambique.

2.

A concessãoo da autorizaação nos term
mos do núm
mero anterior fica sujeita ao preenchim
mento dos
seguintes reequisitos:
a)

que a entidade quue pretenda estabelecer a sucursal correspondaa a uma dass espécies
previsttas na lei moççambicana;
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b)

que a sucursal
s
tenhha por objectto exclusivo
o ou principaal, conforme se trate de instituição
i
de créddito ou socieedade financceira, o exerccício das acttividades preevistas no Artigo 4 da
presentte lei.
Artigo 33
3
(Gerênciia)

A geerência da suucursal deve ser confiadaa a uma direecção bom nuum mínimo de dois gereentes, com
podeeres bastantees para tratarr e resolver definitivamen
d
nte, no país, lodosos asssuntos que reespeitem a
sua actividade.
a
Artigo 34
3
(Capital affecto)
1.

Às operaçõees a realizar pela sucursaal deve ser affecto capital adequado, a sua garantiaa, que não
deve ser innferior ao míínimo previssto na lei moçambicana
m
a para as insstituições de crédito e
sociedades financeiras
f
d mesma naatureza com sede
da
s
em Moççambique.

2.

O capital deeve ser depoositado numaa instituição de crédito a operar em Moçambiquee antes de
efectuado o registo espeecial da sucurrsal no Bancco de Moçam
mbique.

Artigo 35
3
(R
Responsabillidade)
1.

p
operaçõões realizadaas pela sua
A Instituiçãão de crédito ou a sociedaade financeirra responde pelas
sucursal em
m Moçambiquue.

2.

Por obrigaçções assumiddas, em outrros países, pela
p
instituiçção de crédiito ou pela sociedade
financeira pode
p
responnder o activvo da sucurrsal, mas sóó depois dee satisfeitas todas as
obrigações contraídas
c
em
m Moçambiqque.

3.

A decisão de autoridadde estrangeirra que decretar falênciaa ou liquidaação de instiituição de
d sociedadee financeira só se aplicaa às sucursaiis que ela tennha em Moççambique,
crédito ou de
ainda que revista
r
pelos tribunais moçambicano
m
os, depois dee cumprido o disposto no
n número
anterior.
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Artigo 36
3
(Contaabilidade e escrituração)
e
)
p
de accordo com as
a regras estaabelecidas peelo Banco
A suucursal manttém uma conntabilidade própria,
de Moçambique
M
e com utilização obrigattória da língu
ua portuguesaa.

O III
SECÇÃO
Escrittórios de rep
presentação

3
Artigo 37
(Requissitos de estabelecimentoo)
1.

mbique, de escritórios de represen
ntação de
A instalaçãão e o funcionamento, em Moçam
instituições crédito e sociedades finaanceiras com
m sede no esttrangeiro deppendem, se çi
ç prejuízo
c
dee registo espeecial prévio no Banco
da, legislaçãão aplicável em matéria de registo comerciai
de Moçambbique, mediannte apresentaação de certificado emitiddo pelas autooridades de supervisão
s
do país de origem quee especifiquee o regime da
d instituiçãão por referêência à lei que
q lhe, é
aplicável.

2.

d escritórioos de representarão deve ter lugar noss 3 meses seg
guintes ao
O início da actividade dos
B
de Mooçambique, podendo
p
estee, se houver motivo
m
fundado, prorrog
gai o prazo
registo no Banco
por igual peeríodo.

3.

Caso o escritório de reepresentaçãoo não observ
ve os prazoss referidos nno número anterior,
a
o
a
caduca, e, bem
m assim, o corrrespondentee registo.
direito ao exxercício da actividade

3
Artigo 38
(Âm
mbito de acttividade)
1.

A actividadde dos escritóórios de reprresentação decorre
d
na esstrita dependdência das in
nstituições
de crédito ou
o das sociedades financceiras que reepresentem, apenas
a
lhes sendo permiitido zelar
pelos intereesses dessass instituiçõees em Moçambique e informar soobre a realiização de
operações que
q elas se prroponham realizar.
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2.

É especialm
mente vedadoo aos escritórrios de repressentação:
a)

realizarr operações que se integgrem no âmb
bito de activiidade das instituições dee crédito e
sociedaades financeiiras;

b)

adquiriir imóveis quue não sejam
m os indispensáveis à sua instalação e funcionamen
nto.

Artigo 39
3
(Poderes de geerência)
g
doss escritórios de represenntação devem dispor dee poderes bbastantes parra tratar e
Os gerentes
resolver definitivvamente, no país, todos os
o assuntos que
q respeitem
m à sua activiidade.
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CAPÍTUL
LO V
Registo
o

4
Artigo 40
(S
Sujeição a registo)
r
A instituiçõões de créditoo e sociedadees financeiraas não podem
m iniciar a suua actividadee enquanto
1. As
n se enconntrarem inscrritas em regissto especial no
não
n Banco dee Moçambiquue.
2.

Os factos suujeitos a reggisto e bem ainda
a
o prazo
o para a sua efectivação são estabeleecidos nos
termos do Artigo
A
118 daa presente Leei.

Artigo 41
4
(R
Recusa de registo)
m de outros casos
c
legalm
mente previstoos, o registo é recusado nos
n seguintess casos:
Além
a)

quando for manifesto
m
quue o facto nãão está titulad
do nos docum
mentos apressentados;

b)

quando se verifique
v
quee o facto connstante do documento já está
e registadoo ou não estáá sujeito a
registo;

c)

m
a nulidade
n
do facto;
quando for manifesta

d)

quando se verifique que
q
não estáá preenchidaa alguma das condiçõees de que depende
d
a
autorização necessária para
p
a constiituição ou paara o exercíccio da actividade de insttituição de
crédito ou sociedade finnanceira.
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CAPÍTULO
O VI
R
Regras
de Co
onduta

Ol
SECÇÃO
Deveres geerais

4
Artigo 42
(Coompetência técnica)
As instituições
i
de crédito e sociedadess financeirass devem asssegurar aos clientes, em
m todas as
activvidades que exerçam, elevados
e
nívveis de comp
petência téccnica, dotanddo a sua orrganização
empresarial com
m os meios materiais e humanos necessárioos para prooporcionar condições
q
e efficiência.
aproopriadas de qualidade

4
Artigo 43
(Relaações com os
o clientes)
m os clientees, os gestorres e empreg
gados das instituições dee crédito e sociedades
s
Nas relações com
finannceiras deveem procederr com diligêência, neutraalidade, lealldade, descrição e respeeito pelos
interresses que lhhes são confiaados.

4
Artigo 44
(Regime dee taxas de ju
uro e comisssões)
B
de Mooçambique define
d
o regiime das taxaas de juro, comissões
c
e quaisquer formas
f
de
O Banco
remuuneração pellas operaçõess efectuadas pelas instituições de créddito e sociedades financeeiras.
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4
Artigo 45
(Deever de informação)
1.

As instituiçções de créddito e socieddades financeeiras devem
m informar ass taxas a prraticar nas
operações activas
a
e passsivas que esteejam autorizzadas a realizzar.

2.

As instituiçções de crédiito e sociedaades financeiiras devem informar
i
os cclientes sobrre o preço
dos serviçoss prestados e outros encaargos por eless suportados.

3.

O dever de informaçãoo abrange ainnda esclarecimentos sobre as cláusuulas gerais baancárias e
informaçõess sobre o exttracto da connta bancária, neste caso quuando solicittadas pelo clliente.

4.

O Banco dee Moçambiquue regulamennta, por aviso, os requisitos mínimoss que as instituições de
crédito e sociedades
s
f
financeiras
d
aao público das taxas
devem satissfazer na divulgação
praticadas e das condiçõões em que prestam
p
os seeus serviços.

4
Artigo 46
(Deffesa da conccorrência)
1. É proibido às instituiçções de crédito e sociiedades finaanceiras efectuar transaacções ou
c
que lhes possibilitem,
p
implementaar práticas concertadas
individual ou conjuntaamente, o
domínio do mercado moonetário, finaanceiro ou caambial.
2.

É igualmennte proibido às instituiçções de créd
dito e socieddades financceiras imporr aos seus
clientes, como condiçãoo para benefficiar dos seeus serviços,, a utilizaçãoo dos serviçços de um
outra socieddade que sejaa sua filial ouu na qual ela detenha partticipação quaalificada.

3.

Para efeitoss do n.º 1 do
d presente Artigo,
A
não se consideraam restritivoos da concorrrência os
acordos leggítimos entrre instituições de crédiito ou socieedades finannceiras e ass práticas
concertadass que tenham
m, por fim as operações seeguintes:
a)

particippação em emissões e colocação
o de valorees mobiliáriios ou insstrumentos
equiparrados;

b)

concessão de créditto ou outros apoios finan
nceiros de eleevado montaante a uma em
mpresa ou
a um coonjunto de empresas.
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Artigo 47
4
(C
Códigos de co
onduta)
1.

O Banco de
d Moçambiique deve estabelecer,
e
por
p aviso, regras
r
de coonduta que considere
necessárias para compleementar e dessenvolver as fixadas no presente
p
diploma.

2.

Os códigos de conduta elaborados
e
p
pelas
associaçções representativas das instituições de crédito
e sociedadees financeiraas são, obrigatoriamentee, remetidoss ao conheccimento do Banco de
Moçambiquue.

O II
SECÇÃO
Seegredo profiissional

4
Artigo 48
(D
Dever de seg
gredo)
1.

Os membroos dos órgãoos de adminnistração ou de fiscalizaação das instituições de crédito e
sociedades financeiras, os seus em
mpregados, mandatários,
m
comissários e outras peessoas que
m serviços a título peermanente ou
o ocasionall não podem
m revelar ou
o utilizar
lhes prestem
informaçõess sobre factoos ou elemenntos respeitantes à vida da
d instituiçãoo ou às relaçções desta
com os seuus clientes cuujo conhecim
mento lhes advenha
a
excllusivamente do exercício
o das suas
funções ou da prestaçãoo dos seus serrviços.

2.

Estão, desiggnadamente, sujeitos a seegredo os nom
mes dos clieentes, as conttas de depósiitos e seus
movimentoss e outras .opperações finaanceiras.

3.

O dever de segredo não cessa com o termo das funções
fu
ou seerviços.

Artigo 49
4
(Excepçções ao deveer de segredoo)
1.

o elementoos das relaçções do cliente com a instituição ppodem ser revelados,
r
Os factos ou
mediante auutorização doo cliente, trannsmitida por escrito à insstituição.
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2.

Fora do caaso previsto no número anterior, oss factos e elementos coobertos pelo dever de
segredo só podem
p
ser reevelados:

3.

a)

ao Bannco de Moçam
mbique, no âmbito
â
das su
uas atribuiçõões;

b)

nos term
mos previstoos na Lei Pennal e no Proccesso Penal;

c)

quandoo exista outraa disposição legal que expressamentee limite o devver de segred
do;

d)

ao Funndo de Garanntia de Depóssitos, no âmb
bito das respeectivas atribuuições;

e)

quandoo haja ordem
m judicial, asssinada por um
m juiz de direeito;

É lícita, deesignadamennte para efeiitos estatísticcos, a divullgação de innformações em
e forma
sumária ouu agregada e que nãoo permita id
dentificação individualiizada de peessoas ou
instituições..

5
Artigo 50
(Infoormações sob
bre riscos)
Indeependentemeente do estabelecido quannto à centraliização dos ellementos info
formativos reespeitantes
ao riisco de crédiito, as instituuições de créédito podem organizar, soob regime dee segredo, um
m sistema
de innformações recíprocas
r
coom o fim de garantir
g
a seg
gurança das operações.

O III
SECÇÃO
Coonflitos de in
nteresses

5
Artigo 51
(Crédito a membros dos órgãos sociais
s
e dettentores de participaçõe
p
es qualificad
das)
1.

As instituições de crédito e sociedades financeirras não podeem concederr crédito, sob
b qualquer
m
i
incluindo
a prestação
p
de garantias e, quer directaa quer indireectamente,
forma ou modalidade,
aos membroos dos seus órgãos sociaais, nem a sociedades ouu outros enttes colectivos por eles
directa ou inndirectamentte dominados.
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2.

Presume-se o carácter indirecto
i
da concessão de
d crédito quuando o beneeficiário sejaa cônjuge,
m dos mem
mbros dos órgãos
ó
de
perante atéé ao 2.° graau ou afim em 1.º grrau de algum
administração ou fiscalização ou uma
u
sociedaade directa ou indirectaamente dom
minada por
alguma daquuelas pessoaas.

3.

Para efeitoss deste Artigo, é equiparaada à concesssão de crédiito a aquisiçãão de partes de capital
em sociedaddes ou outross entes colecctivos referid
dos nos númeeros anteriorees.

4.

Ressalvam-se do dispoosto nos núm
meros anterio
ores as operrações de caarácter ou finalidades
f
p
social ou deecorrentes daa política de pessoal.

5.

O disposto nos n°s 1 a 3 não se applica às opeerações de cooncessão de crédito de que
q sejam
beneficiáriaas instituiçõees de créditoo e sociedades financeiraas que se enncontrem inccluídas no
perímetro de
d supervisãoo em base coonsolidada, a que esteja sujeita a insstituição de crédito
c
ou
sociedade fiinanceira em
m causa.

6.

Os membroos do órgão de
d administraação ou de fiiscalização não
n podem paarticipar na apreciação
a
e decisão das operaçõess de concesssão de créditto a sociedaddes ou outros entes colecctivos não
q sejam gestores
g
ou em que deteenham particcipações qualificadas,
incluídos no n.º 1 de que
m
dois teerços dos meembros do
exigindo-see em todas esstas situaçõees a aprovaçãão de pelo menos
órgão de addministração e o parecer favorável
f
do órgão de fiscalização.

7.

As instituiçções de crédiito e sociedaades financeiiras só podeem conceder crédito, sob
b qualquer
forma ou modalidade,
m
quer às enntidades que nelas, directa ou indirrectamente, detenham
participaçõees qualificaddas, quer às entidades on
nde detenhaam participaçções qualificcadas, nos
termos e conndições fixaddos pelo Bannco de Moçaambique.

5
Artigo 52
(O
Operações coom entidadees correlacioonadas)
Os membros
m
doss órgãos socciais, os direcctores, e outtros empregaados, os conssultores e maandatários
das instituições de crédito e sociedadess financeiras, são considderados entiddades correlaacionadas,
i
na apreciação e decisão das operaçções em quue sejam directa
d
ou
não podendo intervir
indirrectamente innteressados os
o próprios, seus cônjugees, parentes até
a ao 2° graau ou afins em
m 1° grau,
ou soociedades ouu outros entees colectivos que uns ou outros
o
directaa ou indirecttamente dom
minem.
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O VII
CAPÍTULO
Normas prudenciaiss e supervisãão

OI
SECÇÃO
Princípios gerais
g

5
Artigo 53
(Eliminad
do)

5
Artigo 54
(Orientaçãoo e fiscalizaçção do merccado)
mpete ao Bannco de Moçam
mbique a oriientação e fiscalização do mercado m
monetário, fin
nanceiro e
Com
cambbial, tendo em atenção a política econnómica e soccial do Governo.

5
Artigo 55
(Supervissão)
1.

A supervissão das insttituições dee crédito e das. socieddades financceiras com sede em
Moçambiquue, bem com
mo a superrvisão das sucursais
s
e escritórios de represen
ntação em
Moçambiquue de instituuições de créédito e sociiedades finannceiras com
m sede no esstrangeiro,
incumbe ao Banco de Moçambique,
M
de acordo com a sua Leii Orgânica e o presente diploma.
d

2.

M
e definir os termos e conndições em que as instittuições de
Compete aoo Banco de Moçambique
crédito e sociedades financeiras,
fi
b
bem
como as entidadess a elas ligadas por reelações de
proximidade, de domíniio ou de gruppo, são sujeittas a supervissão em base consolidada.

3.

bique são
No exercício das funções de supeervisão, os funcionárioss do Banco de Moçamb
ndo dos podderes e atribbutos dos agentes de
equiparadoss aos funcioonários públlicos, gozan
autoridade, sendo-lhes também
t
apliccável o respeectivo regimee penal.
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4.

Os funcionáários do Bannco de Moçaambique não
o podem ser responsabiliizados pelos actos que
pratiquem à luz da preseente Lei, desde que ajam de boa-fé.

5.

O disposto no presente Artigo aplicca-se às acçõ
ões de supervvisão levadass a cabo porr terceiros,
o de Moçambbique e aginddo em seu no
ome.
individuais ou empresass, contratados pelo Banco

5
Artigo 56
(Dever de segred
do das autorridades de su
upervisão)
1.

m ou tenham exercido fun
nções no Bannco de Moçaambique, bem
m como as
As pessoas que exerçam
m sujeitas a
que lhe presstem ou tenhham prestado serviços a tíítulo permannente ou ocassional, ficam
dever de seegredo sobre factos cujo conhecimen
nto lhes adveenha exclusiivamente do exercício
dessas funçções ou da prestação desses
d
serviços e não podem divuulgar nem utilizar
u
as
informaçõess obtidas.

2.

Os factos e elementos cobertos peelo dever dee segredo só podem seer revelados mediante
autorização do interessaado, transmitida por escrrito ao Bancco de Moçam
mbique ou nos
n termos
previstos naa Lei Penal e no Processoo Penal.

5
Artigo 57
(Cooperaação com outtras entidad
des)
1.

O disposto nos Artigos anteriores nãão obsta, igu
ualmente, quue o Banco dde Moçambiq
que troque
informaçõess com as segguintes entidaades:
a)

autoriddades interveenientes em
m processos de liquidaçção de instiituições de crédito e
sociedaades financeiiras;

b)

pessoass encarregaddas do controolo legal das contas das innstituições dde crédito e sociedades
s
financeeiras;

c)

autoriddades de suppervisão de outros Estaados, em reggime de reciiprocidade, quanto às
inform
mações necesssárias à supeervisão das in
nstituições de
d crédito e ssociedades financeiras
f
com seede em Moçaambique e das
d instituições de natureeza equivalennte com sedee naqueles
Estados, no âmbito de acordos de
d cooperaçãão que o Bannco haja celeebrado.
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2.

O Banco dee Moçambiqque pode tam
mbém trocarr informaçõees com autorridades, orgaanismos e
pessoas quee exerçam funnções equivaalentes às daas entidades mencionadas
m
s nas alíneas a) e b) do
número anteerior em outtros países, devendo,
d
neste caso, obseervar-se o diisposto na alínea c) do
mesmo núm
mero.

3.

Ficam sujeiitas a dever de
d segredo todas
t
as auto
oridades, orgganismos e pessoas que participem
p
nas trocas de
d informações referidas nos
n númeross anteriores.

4.

As informaações recebiddas pelo Baanco de Moçambique nos termos ddo presente Artigo só
podem ser utilizadas:
u
a)

para exxame das condições
c
dee acesso à actividade das
d instituiçõões de créd
dito e das
sociedaades financeiiras;

b)

para suupervisão da
d actividadee das instittuições de crédito
c
e soociedades financeiras,
nomeaddamente

quuanto

a

l
liquidez,

so
olvabilidade,,

grandes

riscos,

orrganização

adminiistrativa e contabilística e controlo intterno;
c)

para applicação de sanções;

d)

no âmbbito de recurrsos interposstos de decisões do Bannco de Moçaambique, tom
madas nos
termos das disposiçções aplicáveeis às entidad
des sujeitas à supervisão deste.

5
Artigo 58
(Cooperração com outros
o
paísess)
a
de cooperação reeferidos na alínea
a
c) do n.º 1 e n.º 2 do Artigo aanterior, só podem
p
ser
Os acordos
celebbrados quanndo as inforrmações a prestar
p
beneficiem de garantias
g
de segredo peelo menos
equiivalentes às estabelecidas
e
s no presentee diploma.

Artigo 59
5
(Fundo de
d Garantia de Depósitoos)
mpete ao Gooverno criarr um Fundo como objeectivo de gaarantir o reeembolso de depósitos
Com
consstituídos nas instituições participantess, bem assim
m a fixar as noormas para o seu funcion
namento.
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O II
SECÇÃO
Normas prud
denciais

6
Artigo 60
(Princípio geral)
g
i
d crédito e sociedades financeiras devem apliccar os fundoos de que diispõem de
de
As instituições
moddo a asseguraar a todo o tem
mpo níveis adequados
a
dee liquidez e solvabilidade
s
e.
Artigo 61
6

(Capita
al)
1.

Compete aoo Banco de Moçambique
M
e fixar, por aviso,
a
o capiital social m
mínimo das in
nstituições
de crédito e sociedades financeiras.

2.

o
de
As instituições de créditto e sociedaddes financeirras constituíddas por modificação do objecto
o mais ou por
p cisão, deevem ter, noo acto da con
nstituição,
uma sociedade, por fusão de duas ou
capital sociial não infeerior ao mínnimo estabelecido nos termos do nnúmero anteerior, não
podendo tam
mbém os seuus fundos próóprios serem inferiores àqquele mínimoo.

6
Artigo 62
(
(Fundos
pró
óprios)
1.

O Banco de
d Moçambique, por avviso, fixará os
o elementoos que podem
m integrar os
o fundos
próprios daas instituiçõões de crédiito e socied
dades financceiras e ainda das sucu
ursais em
Moçambiquue de instituuições de créédito e sociiedades finannceiras com
m sede no esstrangeiro,
definindo ass características que os mesmos
m
devem revestir.

2.

Os fundos próprios
p
nãoo podem tornnar-se inferio
ores ao monttante de capiital social ex
xigido nos
termos do Artigo
A
61.
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3.

Verificandoo-se diminuições dos funndos próprio
os abaixo doo referido m
montante, o Banco de
Moçambiquue pode, sem
mpre que as circunstânccias o justifiiquem, conceder à instittuição um
prazo limitaado para que regularize a situação.

6
Artigo 63
(Reserva
as)
1.

Uma fracçãão não inferrior a 15% dos lucros líquidos appurados em cada exercíício pelas
instituições de crédito e sociedades financeiras deve
d
ser desstinada à form
mação de um
ma reserva
legal até ao limite do cappital social.

2.

Devem aindda as instituiições de crédito e socied
dades financceiras constittuir reservass especiais
destinadas a reforçar a situação
s
líquiida ou a cobrrir prejuízos que a conta de lucros e perdas
p
não
possa suporrtar.

3.

O Banco dee Moçambiqque pode estaabelecer crittérios, geraiss ou específiicos, de consstituição e
aplicação daas reservas mencionadas
m
no número anterior.
a

6
Artigo 64
(Relaçõões e limites prudenciaiss)
Com
mpete ao Bannco de Moççambique, deefinir, por av
viso, as relaações a obseervar entre as
a rubricas
patriimoniais e exxtra patrimonniais e estabelecer limitees prudenciaiis à realizaçãão de operaçõ
ões que as
instiituições de crrédito e socieedades finannceiras estejam
m autorizadaas a praticar.

6
Artigo 65
(Autorizaações e comu
unicações reelativas à aliienação de participaçõe
p
es qualificad
das)
1.

Os sócios ou
o accionistaas que preteendam alienaar partes socciais em insstituições de crédito e
sociedades financeiras, consideradaas participaçções qualificaadas nos terrmos da presente Lei,
o de Moçambbique, indicaando no seu
u pedido o
devem requuerer a autorrização préviia do Banco
montante daa participaçãão e instruinddo-o, para aléém do projeccto, com os eelementos reeferidos na
alínea e) doo n.° 1 ou noo n.° 2 do Artigo
A
14, co
onsoante o adquirente
a
seeja pessoa siingular ou
colectiva.
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2.

Quando se trate
t
de aumento de partiicipação ou entrada
e
de noovo sócio ouu accionista decorrente
d
de aumento do capital social, a soliccitação préviia de autorizaação referidaa no número anterior é
feita pela prrópria instituuição de crédito ou socied
dade financeiira.

3.

O disposto neste Artigoo aplica-se ainda
a
à transsmissão de participações
p
s que possibilitem aos
% do capital social ou doos direitos dee voto, ou
que pretenddem aumentáá-la, atingir 10% ou 50%
ainda a trannsformação da instituiçãão participad
da em filial da entidade adquirente, ou ainda,
com as neccessárias adaaptações, quaando provoq
que naqueless que alienam
m uma dimiinuição da
sua particippação a um nível
n
inferiorr a qualquer dos limiares acima indiicados ou dee tal modo
que a instituuição deixe de
d ser sua filiial.

5A
Artigo 65
(Decisão sobre pedidoo de autorizaação para allienação de participações qualificad
das)
1.

d Moçambiqque deve coomunicar ao requerente, no prazo m
máximo de 45
4 dias, a
O Banco de
decisão sobre o pedido de
d autorizaçãão de alienaçção de particiipação qualifficada.

2.

d
o que o adqu
uirente em
A autorizaçção não é cooncedida quaando não se considerar demonstrado
causa ou ass características do seu projecto
p
reún
nem condiçõões que garanntam uma gestão sã e
prudente daa instituição de
d crédito ouu sociedade financeira.
f

3.

Considera-sse que tais condições não
n existem
m quando se verifique aalguma das seguintes
circunstânciias:
a)

se o moodo como a pessoa em causa gere haabitualmente os seus negóócios ou a naatureza da
sua acctividade profissional revelarem propensão acentuada para assum
mir riscos
excessiivos;

b)

se for inadequada a situação económico-f
e
financeira daa pessoa em causa, em função
f
do
montannte da particiipação que see propõe deteer;

c)

se o Baanco de Moççambique tivver fundadass dúvidas sobbre a licitude da proveniiência dos
fundos utilizados na
n aquisição da
d participaçção, ou sobree a verdadeirra identidadee do titular
desses fundos;

d)

se a esttrutura e as característica
c
as do grupo empresarial em que a insstituição de crédito ou
sociedaade financeirra passaria a estar integraada inviabilizzarem uma suupervisão ad
dequada;
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e)

se a pessoa em caausa recusarr condições necessárias ao saneameento da instiituição de
m sido previam
mente estabeelecidas pelo Banco de M
Moçambique;
créditoo que tenham

f)

se a peessoa em cauusa tiver siddo, nos últim
mos cinco annos, objecto de sanção prevista
p
na
alínea e)
e do n.° 1 do Artigo 1099;

g)

tratanddo-se de pesssoa singular,, se se verifiicar relativam
mente a ela algum dos factos
f
que
indiciem falta de iddoneidade, noos termos do
o Artigo 19.

4.

Quando a entidade adquuirente seja instituição
i
dee crédito ou sociedade fiinanceira com
m sede no
u colectiva
estrangeiro ou empresa--mãe de insttituição nestas condiçõess, ou pessoaa singular ou
o sociedadee financeira com
c
sede noo estrangeiro
o e se, por
que dominee instituição de crédito ou
força da opperação projjectada, a innstituição dee crédito ouu sociedade financeira em
e que a
participaçãoo venha a seer detida se transformar
t
em sua filiaal, o Banco de Moçambique, para
apreciação do
d projecto, solicita parecer da autoriidade de supeervisão do paaís de origem
m.

5.

Quando auttorize a alieenação, o Banco de Mo
oçambique pode
p
fixar pprazo razoáv
vel para a
realização da
d operação projectada,
p
e
entendendo-s
se, nos casoss em que nadda disser, que aquele é
de um ano.

6.

n 1 do Arttigo 65, com
m que os
Para além dos elemenntos de infoormação refeeridos no n°
d autorizaçãão para aliennação de paarticipação
interessadoss devem insstruir o pediido prévio de
qualificada, o Banco de
d Moçambique pode ainda
a
exigir quaisquer outros que considere
necessários à sua apreciação.

7.

Uma vez ceelebrados os actos de conncretização da
d alienação ou
o aumento dde participaçção sujeita
a autorizaçãão prévia noss termos do Artigo
A
65, deevem os mesmos ser com
municados ao Banco de
Moçambiquue, no prazo de 15 dias.

6
Artigo 66
ubsequente)
(Comunicação su
m prejuízo do disposto nos Artigos 65 e 65A, os faactos de que resulte, direecta ou indireectamente,
Sem
a deetenção de paarticipação qualificada
q
n
numa
instituiição de crédiito ou numaa sociedade financeira,
f
ou o seu aumeento, devem ser notificaados pelo in
nteressado ou
o pela insttituição ao Banco de
Moççambique, noo prazo de 300 dias, a conttar da data em
m que os mesmos factos se verificareem.
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6
Artigo 67
(Comun
nicação pelas instituiçõees)
ociedades finnanceiras com
municam ao Banco de
Em Maio de cadda ano, as insstituições de crédito, e so
Moççambique a iddentidade doos detentoress de participaações qualificcadas e o moontante das reespectivas
partiicipações.

6
Artigo 68
(Inibiçção dos direiitos de voto))
m prejuízo das sanções applicáveis, a trransmissão, ou
o o aumentoo ou diminuiição nos term
mos do n.°
Sem
3 doo Artigo 65, de participação qualificaada, sem auttorização préévia do Bancco de Moçam
mbique ou
que o Banco de Moçambiquue tenha recuusado, determ
minam inibiçção do direitoo de voto na parte que
exceeda o limite mais
m baixo que
q tiver sidoo ultrapassado
o.

6
Artigo 69
(Ceessação da inibição)
i
d disposto no n.º 1 do Artigo 65, cessa a inibbição se o in
nteressado
Em caso de inoobservância do
e falta e o Banco
B
de Mooçambique nnão deduzir oposição.
o
procceder posterioormente à coomunicação em

7
Artigo 70
(Registoo de acordos parassociaiis)
1.

Os acordos parassociaiss entre accioonistas de in
nstituições dee crédito e ssociedades financeiras
f
v
estão su
ujeitos a regissto no Bancoo de Moçamb
bique, sob
relativos ao exercício doo direito de voto
pena de inefficácia.

2.

O registo poode ser requeerido por quaalquer das paartes do acorddo.
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7
Artigo 71
(Regras de contabilida
ade e publicaação)
mpete ao Bannco de Moçaambique estaabelecer norm
mas de contaabilidade apllicáveis às in
nstituições
Com
sujeiitas à sua suupervisão, beem como deefinir os elem
mentos que as
a mesmas iinstituições lhe
l devem
remeeter e os que devem publlicar.

O III
SECÇÃO
Supervissão
Artigo 72
7
(Proced
dimentos dee supervisãoo)
d
das suas funnções de supeervisão, com
mpete em espeecial ao Banco de Moçam
mbique:
No desempenho
a)

acompanhadda actividadee das instituiições de créd
dito e sociedaades financeiiras;

b)

zelar pela observância,
o
das normas que disciplinam a activiidade das instituições dee crédito e
sociedades para
p financeiiras;

c)

emitir recom
mendações para que sejam
m sanadas ass irregularidaades detectaddas;

d)

tomar proviidências extraaordinárias de
d saneamen
nto;

e)

sancionar ass infracções.

7
Artigo 73
(Geestão sã e prrudente)
1.

Sem prejuízzo da aplicaçção das sançõões que ao caso
c
caibam, se as condiçções em que decorre a
actividade de
d uma instiituição de crrédito ou de uma socieddade financeiira não respeeitarem as
regras de um
ma gestão sãã e prudente, o Banco dee Moçambiqque deve notiificá-la para,, no prazo
que lhe fixxar, tomar ass providênciias necessáriias para resttabelecer ouu reforçar o equilíbrio
financeiro, ou corrigirr os métoddos de gesttão, podendo inclusivam
mente recom
mendar a
mento do gesstor responsáável, se for caso disso.
substituiçãoo ou o afastam

2.

Sempre quee tiver conheccimento do projecto
p
de uma
u operaçãoo por uma innstituição de crédito ou
sociedade financeira
f
quue, no seu entender, seeja susceptívvel de impllicar a violaação ou o
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agravamentto da violaçãão de regras prudenciais
p
aplicáveis
a
ouu infringir ass regras de um
ma gestão
sã e prudennte, o Banco de Moçam
mbique devee notificar essa
e
instituiçção para se abster de
realizar tal operação.
o

7
Artigo 74
(Deever de informação)
1.

As instituiçções de créddito e socieddades financeeiras são obbrigada a apresentar ao Banco de
Moçambiquue as inform
mações que este consideere necessáriias à verificcação do seu
u grau de
liquidez e solvabilidade
s
e dos riscos em que inccorrem, de cumprimento
c
o das normaas legais e
regulamentaares que dissciplinem a sua actividaade, da sua organizaçãoo administraativa e da
eficácia doss seus controlos internos.

2.

As entidadees que detennham particippações qualificadas no capital
c
de insstituições dee crédito e
sociedades financeiras, e que não esstejam abrang
gidas pelo núúmero preceedente, são ob
brigadas a
o elementoss ou inform
mações que o mesmo
fornecer aoo Banco de Moçambiquue, todos os
considere reelevantes parra supervisãoo da instituição em que paarticipam.

7
Artigo 75
(Inspecçõ
ões)
As instituições de
d crédito e sociedades
s
fiinanceiras faacultam ao Banco
B
de Mooçambique a inspecção
dos seus estabeleecimentos e o exame da escrita
e
no loccal, assim coomo todos oss outros elem
mentos que
o Baanco de Mooçambique considere
c
rellevante para a verificação dos aspeectos mencio
onados no
Artiggo anterior.

7
Artigo 76
(Centralizzação de risscos de crédiito)
os elementoss informativoos respeitantees ao risco
O Baanco de Moççambique proomove a cenntralização do
da concessão e aplicação
a
de créditos ris quais poderãão ser facultaados as instittuições de crrédito e às
r
específico.
socieedades finannceiras, nos teermos estabeelecidos em regulamento
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Artigo 77
7
(A
Auditores ex
xternos)
dades financeeiras deve esstar sujeita a auditoria
1. A actividadee das instituições de créddito e socied
externa de uma
u
empressa reconhecidda em Moçaambique, a qual
q
deve coomunicar ao Banco de
Moçambiquue as infraccções gravess às normass legais e regulamentar
r
res relevantees para a
supervisão, que detecte no exercícioo da sua activ
vidade.
2.

nterior, o Banco de Moçambiq
que pode,
Sem prejuuízo do disposto no número an
excepcionallmente, manndar efectuarr auditoria externa
e
a um
ma instituiçãão de crédito
o ou uma
sociedade fiinanceira, ficcando os cusstos referentees a essa activvidade por cconta da instiituição em
causa.
Artigo 78
7
(A
Actuação con
ntra entidad
des não habiilitadas)

1.

Quando haja fundadas suspeitas
s
de que
q uma entiidade não haabilitada exerrce ou exerceeu alguma
actividade reservada
r
àss instituiçõees de crédito
o ou às socciedades finaanceiras, o Banco de
Moçambiquue deve exiggir que ela apresente
a
oss elementos necessários ao esclareciimento da
situação, beem como reaalizar inspeccções no locaal onde indiciariamente tal actividad
de seja ou
tenha sido exercida, ou
o onde suuspeite que se encontreem elementoos relevantees para o
conhecimennto da mesmaa actividade..

2.

Sem prejuízzo da legitim
midade atribbuída pela leei a outras pessoas,
p
o Banco de Mo
oçambique
pode requerrer a dissoluução e liquiddação de socciedade ou outro
o
ente coolectivo, bem
m como a
extinção e encerramentto de estabeelecimento que,
q
sem esttar habilitado, pratique operações
à instituiçõees de crédito e sociedadess financeirass.
reservadas às

Artigo 79
7
(Colaboraação de outrras autoridad
des)
1.

Sem prejuízzo do dispoosto no Artiggo anterior, as autoridades policiaiss no quadro
o das suas
atribuições e competênccias, devem garantir
g
o cu
umprimento rigoroso
r
da ppresente Lei,, actuando
e
nãoo habilitadas que exerççam actividaades reservaddas às instittuições de
contra as entidades
crédito e sociedades finaanceiras.
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2.

As autoridaades policiaiss devem iguualmente preestar ao Bancco de Moçam
mbique a co
olaboração
que este lhees solicite no âmbito das suas
s
atribuiçções de superrvisão.

8
Artigo 80
(Apreensãão de docum
mentos e valoores)
d
das inspecções a que se reffere o n.º 1 do Artigo 78, pode o B
Banco de Mo
oçambique
No decurso
procceder à apreeensão de quaaisquer docum
mentos ou valores que constituam obbjecto, instru
umento ou
prodduto de infraccção ou que se mostrem necessários
n
à instrução do
d respectivoo processo.
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C
CAPÍTULO
O VIII
Saneamen
nto

Artigo 81
8
(Fiinalidade daas providênccias de saneaamento)
1.

Tendo em vista
v
a proteccção dos inteeresses dos depositantes,
d
investidoress e outros creedores é a
salvaguardaa das condiçções normaiss de funcionamento do mercado
m
moonetário, finaanceiro ou
cambial, o Banco de Moçambique
M
mente às insstituições de crédito e
pode adopttar, relativam
nárias de
sociedades financeirass com sede em Moççambique, providênciass extraordin
saneamentoo.

2.

Não se aplicam às instittuições de crrédito e sociiedades finannceiras os reegimes geraiss relativos
p
d declaraçãoo de falência..
de
aos meios preventivos

3.

O saneamennto inicia-see com a detterminação, pelo Banco de Moçambbique, de allguma das
providênciaas extraordinnárias de sanneamento in
ndicadas no Artigo 83, devendo in
nformar-se
expressamente a instituuição de créédito ou socciedade finaanceira em ccausa do saaneamento
s termo,
financeiro a que fica sujjeita a partir daquela dataa, bem comoo notificá-la aaquando do seu
quando se ultrapassem
u
a causas quee o ditaram.
as

8
Artigo 82
(Devver de comu
unicação)
1.

Quando um
ma instituiçãoo de crédito ou
o uma socieedade financeeira se enconntre impossib
bilitada de
cumprir as suas
s
obrigaçõões, ou em riisco de o ficaar, o órgão de
d administraação ou de fisscalização
deve comunnicar imediattamente o faccto ao Banco
o de Moçambbique.

2.

estão individdualmente ob
Os membroos dos órgãoss de adminisstração e de fiscalização
f
brigados à
comunicaçãão referida no
n número annterior, deveendo fazê-lo por si própprios se o órg
gão a que
pertencem a omitir ou a diferir.
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3.

A comunicaação deve seer acompanhhada ou segu
uida, com a maior
m
breviddade, de expo
osição das
razões deterrminantes daa situação crriada e da reelação dos principais
p
creedores, com indicação
dos respectiivos domicíliios.
Artigo 83
8
(Prrovidências extraordiná
e
árias de saneeamento)

1.

Quando um
ma instituiçãão de créditto ou socied
dade financeeira se encoontre em sittuação de
desequilíbriio financeiroo, traduzido, designadam
mente, na redução dos ffundos próprrios a um
nível inferioor ao mínimoo legal ou naa inobservân
ncia dos rácioos de solvabiilidade ou dee liquidez,
o Banco de Moçambiquue pode deteerminar, no prazo
p
que fixxar, a aplicação de algum
mas ou de
d saneamentto:
todas as segguintes providências extraaordinárias de
a)

apresenntação pela instituição em
m causa de um plano de recuperação
r
e saneamentto;

b)

restriçõões ao exercíício de determ
minados tipo
os de actividaades;

c)

restriçõões à concesssão de créddito e à apliccação de funndos em deteerminadas esspécies de
activoss;

d)

restriçõões à receppção de deepósitos, em
m função das
d
respectiivas modaliidades de
remuneeração;

e)

imposição da consttituição de prrovisões espeeciais;

f)

proibiçção ou limitaação da distribuição de dividendos;

g)

sujeiçãão de certas operaçõess ou certoss actos à prévia
p
aprovvação do Banco
B
de
Moçam
mbique.

2.

d Moçambiqque pode esstabelecer ass condições que entendaa convenienttes para a
O Banco de
aceitação do plano de recuperação e saneamen
nto referido na alínea a)) do número
o anterior,
mente aumentto ou reduçãão do capitaal, alienação de participaações sociaiss e outros
designadam
activos.
Artigo 84
8
Designação de
d administrradores provvisórios)
(D

1.

No decursoo do processso de saneaamento, o Banco
B
de Mooçambique ppode design
nar para a
instituição de
d crédito ouu para a sociiedade finan
nceira um ouu mais adminnistradores provisórios
que tem, de
d entre outrros, os podeeres e deverres conferidoos pela lei e pelos estaatutos aos
membros doo órgão de addministraçãoo.
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2.

Sempre quee considere que
q a continuuidade em fu
unções de algum, vários ou todos os membros
do órgão de administtração é suusceptível de
d perturbarr ou prejuddicar o trab
balho dos
mbique pode recomendar
r
o seu afastam
mento.
administraddores provisóórios, o Banco de Moçam

8
Artigo 85
(
(Designação
o de comissã
ão de fiscalizzação)
1.

O Banco de
d Moçambiqque pode, juuntamente ou
o não com a designaçãão de admin
nistradores
provisórios,, nomear uma comissão de
d fiscalizaçãão.

2.

3.

A comissãoo de fiscalizaçção é compoosta por:
a)

um ellemento desiggnado pelo Banco
B
de Mo
oçambique quue preside a comissão;

b)

um ellemento desiggnado pela assembleia
a
geeral;

c)

um auuditor de conntas independdente designaado pelo Bannco de Moçaambique.

A falta de designação do elementoo referido naa alínea b) do número anterior não
o obsta ao
exercício daas funções daa comissão de
d fiscalizaçãão.

4.

A comissãoo de fiscalizaação tem os poderes
p
e deeveres conferidos por leii ou pelos esstatutos ao
conselho fisscal ou ao auditor
a
de coontas, consoante a estruttura da socieedade, os qu
uais ficam
suspensos pelo
p período que durar a sua
s actividad
de.

8
Artigo 86
bsistência daas providências extraorrdinárias)
(Sub
p
s extraordináárias reguladdas no pressente capítullo subsistem
m apenas enquanto se
As providências
verifficar a situaçção que as tivver determinaado.
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8
Artigo 87
(Suspenssão de execu
ução e prazoos)
visórios, e
Quanndo for adopptada providdência extraoordinária de designação de administtradores prov
enquuanto ela durrar, ficam suuspensas toddas as execuçções, contra««a instituiçãoo, ou que ab
branjam os
seus bens, sem excepção das
d que tenhham por fim
m a cobrançaa de créditoss com prefeerência ou
priviilégio, e são interrompidoos os prazos de prescriçãão ou de caduucidade oponníveis pela in
nstituição.

8
Artigo 88
plicação de sanções)
(Ap
e
ias de saneamento não obsta
o
a que, em caso de infracção,
A addopção de prrovidências extraordinári
sejam
m aplicadas as sanções previstas
p
na leei.

Artigo 89
8
(Reegime de liquidação)
q
com as providênciaas extraordin
nárias adoptaadas, não foii possível reecuperar a
Veriificando-se que,
instiituição, é revvogada a autoorização parra o exercício
o da respectiiva actividadde e segue-see o regime
de liiquidação esttabelecido naa legislação aplicável.
a
9
Artigo 90
(Sucursa
ais)
d
no presente CA
APÍTULO é aplicável, com
c
as devvidas adaptaçções, às succursais de
O disposto
instiituições de crrédito e socieedades finannceiras com sede
s
no estranngeiro.
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O IX
CAPÍTULO
Infracçõ
ões

OI
SECÇÃO
gerais
D
Disposições

9
Artigo 91
(
(Direito
apliicável)
ontidas e,
As infracções previstas noo presente capítulo regem-se pelaas disposiçõões nele co
subssidiariamentee, pela lei pennal geral.

Artigo 92
9
(A
Aplicação no espaço)
d
no Código
C
Penal, em term
mos de aplicaação da Leii Penal no espaço,
e
as
Paraa além do disposto
disposições do presente
p
CAP
PÍTULO são aplicáveis ao
os actos pratticados em teerritório estraangeiro de
oçambique
que sejam responnsáveis instittuições de crrédito ou socciedades finannceiras com sede em Mo
m por, interrmédio de sucursais,
s
beem como inndivíduos quue, em relaçção a tais
e quue ali actuem
entiddades e indeependentemeente da sua nacionalidaade, se encoontrem em aalguma das situações
prevvistas no n.° 1 do Artigo 95.
9

9
Artigo 93
(Responsáv
veis)
Pelaa prática dass infracçõess a que se refere a prresente secção podem sser responsaabilizadas,
conjuntamente ou
o não, pessooas singulares ou colecttivas, ainda que
q irregularrmente consstituídas, e
associações sem personalidadde jurídica.
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9
Artigo 94
(Responsab
bilidade dos entes colecttivos)
1.

As pessoass colectivass, ainda quue irregularm
mente consstituídas, e as associaçções sem
personalidade jurídica são responnsáveis pelass infracçõess cometidas pelos mem
mbros dos
respectivos órgãos e pellos titulares de
d cargos dee direcção, chhefia ou gerêência, no exeercício das
suas funçõees, bem com
mo pelas infraacções comeetidas por reppresentantes do ente collectivo em
actos praticaados em nom
me e no interesse deste.

2.

A ineficáciaa jurídica doos actos em que se funde a relação entre
e
o agennte individuaal e o ente
colectivo nãão obsta a quue seja aplicaado o dispostto no númeroo anterior.

9
Artigo 95
(R
Responsabilidade dos ag
gentes indivviduais)
1.

A responsabbilidade do ente colectivvo não exim
me de responsabilidade inndividual os membros
dos respectiivos órgãos, que exerçam
m cargos de gestão
g
ou os que actuem em sua repreesentação,
legal ou volluntária.

2.

Não obsta à responsabilidade dos aggentes individ
duais que reppresentem ouutrem o facto
o de o tipo
legal de ilíccito requererr determinados elementos pessoais e estes só se verificarem na pessoa
do represenntado, ou requerer
r
quee o agente pratique o acto no seeu interessee tendo o
representantte actuado noo interesse do
d representado.

Artigo 96
9
(Tentaativa e crimee frustrado))
Nas infracções previstas
p
na presente
p
Lei a tentativa e o crime fruustrado são seempre punív
veis, mas a
penaa não pode, em qualqueer dos casos, exceder metade
m
do mááximo legalm
mente previssto para a
infraacção consum
mada.
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Artigo 97
9
(Cumpriimento do dever
d
omitid
do)
mpre que a innfracção resuulte da omisssão de um dever, a apliccação da sançção e o pagaamento da
Sem
multta não dispennsam o infracctor do seu cumprimento
c
o, se este aindda for possívvel.

O II
SECÇÃO
Crimess

Artigo 98
9
(Activvidade ilícitaa de recepçãão de depósittos e outros fundos reem
mbolsáveis)
Aquuele que exerrcer actividaade que conssista em receber do púbblico, por conta própria ou alheia,
depóósitos ou outtros fundos reembolsáveiis, sem que para
p tal tenhaa a necessáriia autorização e não se
verifficando nenhhuma das situuações previstas no n.º 3 do Artigo 7,, será punidoo com a penaa de prisão
de um
u a dois anoos e multa coorrespondentee.

Artigo 99
9
(Exercício de
d outras acctividades reeservadas àss instituiçõess de crédito ou às socied
dades
financeirras)
me, punível com a pena do parágraffo segundo do
d Artigo 2366 do Código
o Penal, os
Incoorrem em crim
que, não estandoo para tal autorizados, exeercerem as actividades
a
reeservadas às instituições de crédito
à sociedadess financeiras..
ou às

Artigo 10
00
(Desobediência)
São consideradaas desobediênncia, punívell nos termoss do Artigo 188
1 do Códiggo Penal, as seguintes
acçõões:
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1.

O exercícioo de quaisqquer cargos ou funçõees em instittuições de crédito e sociedades
s
financeiras, em violaçãoo de proibiçõões legais ou
u à revelia da
d oposição expressa do Banco de
Moçambiquue;

2.

A inobservâância da inibição do exerrcício de direeitos de voto..

01
Artigo 10
(Resistênccia)
i
doo Banco de M
Moçambiquee é punível
A reecusa ou obsttrução ao exeercício da acctividade de inspecção
nos termos
t
do Artigo
A
186 do Código Pennal.

02
Artigo 10
(Violação de sigilo profissionall)
d
d Artigo 290
do
2
do Código Penal à violação ddas normas de sigilo
É applicável a disposição
proffissional fixaddas na presennte Lei.

03
Artigo 10
(Falsificação da contab
bilidade e outros docum
mentos inereentes à activvidade bancá
ária)
g
e em
mpregados de
d instituiçõões de créditto e sociedades financeiiras que falssifiquem a
Os gestores
conttabilidade, beem como ouutros documeentos relativo
os à sua actiividade serãoo punidos co
om a pena
prevvista no Artiggo 219 cio Cóódigo Penal.

Artigo 10
04
(Gestão ruinosa)
m
doss órgãos sociais das instiituições de crédito
c
e sociedades finannceiras que pratiquem
p
Os membros
actos dolosos dee gestão ruinosa em dettrimento de depositantess, investidorres e demaiss credores
serãoo punidos coom a pena applicável à falêência fraudullenta.
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Artigo 10
05
(F
Falsas declarrações)
f
declarrações ao Baanco de Moçambique, noo exercício ddas atribuiçõees que lhe
A prrestação de falsas
são conferidas
c
peela presente Lei, é puníveel nos termos do Artigo 242
2 do Códiggo Penal.

SECÇÃO
O III
Contraven
nções

SUBSECÇÃ
ÃO I
Claassificação e sanções

06
Artigo 10
(Con
ntravenções em geral)
p
com
m multa de deez a cem millhões de metticais ou de quarenta
q
a
Constituem conttravenções, puníveis
m
consoante seja aplicada a pessoa singgular ou collectiva, as
quattrocentos miilhões de meticais,
infraacções adiantte referidas:
a)

exercício da
d actividadde com inoobservância das normaas sobre reegisto no Banco
B
de
Moçambiquue;

b)

a violação das
d normas relativas
r
à suubscrição ou
u realização do
d capital soocial, quanto ao prazo,
montante e forma de reppresentação;

c)

ões constantees dos Artigoos 10 e 29 da presente
a infracção às regras sobbre o uso de denominaçõ
Lei;

d)

n prazos leegais, de pubblicações obrrigatórias;
a omissão, nos

e)

a omissão de
d informaçções e comuunicações devidas ao Baanco de Moççambique, nos
n prazos
estabelecidoos, e a prestaação de inform
mações inco
ompletas;

f)

a violação dos preceittos imperativvos desta Lei
L e a da legislação eespecífica qu
ue rege a
actividade das instituiçções de créddito e socieedades finannceiras, não previstas naas alíneas
anteriores, bem comoo dos regullamentos em
mitidos pelo Banco dde Moçamb
bique, em
os.
cumprimentto ou execuçção dos referiidos preceito
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Artigo 10
07
(Contraven
nções especiialmente graaves)
ões de meticcais ou de ccem a mil milhões
m
de
São puníveis coom multa dee vinte a duzzentos milhõ
me se trate de
d pessoas sinngulares ou colectivas,
c
ass infracções adiante referridas:
metiicais, conform
a)

exercício, pelas
p
instituiições de créédito ou pelaas sociedadees financeiraas, de activid
dades não
incluídas noo seu objectoo legal, bem
m corno a reaalização de operações
o
nãão autorizad
das ou que
lhes estejam
m especialmeente vedadas;;

b)

a realizaçãoo fraudulentaa do capital soocial;

c)

a realizaçãoo de alteraçõees estatutáriaas previstas nos
n Artigos 23
2 e 24, quanndo não preccedidas da
devida autorização;

d)

b
como a inobservânncia de outrras regras
a inexistênccia de conttabilidade orrganizada, bem
contabilísticcas aplicáveiis, determinaadas por lei ou pelo Bannco de Moçaambique, qu
uando essa
inobservânccia prejudiquue o conhecim
mento da situação patrim
monial e finaanceira da en
ntidade em
causa;

e)

mites prudencciais constanntes do n.º 2 do Artigo
o 62, sem
a inobservâância de relaações e lim
prejuízo doo disposto no
n n.º 3 do mesmo Arttigo, bem coomo do Arttigo 63 ou de outros
determinadoos pelo Bancco de Moçam
mbique nos termos do Artigo
A
64, qquando dela resulte ou
possa resulttar grave prejjuízo para o equilíbrio fin
nanceiro da entidade
e
em causa;

n Artigos 551 e 52;
f) ass infracções às normas soobre conflitoos de interessse referidos nos
g)

mpeçam ou dificultem,
d
a prática, peelos detentorres de particiipações quallificadas, de actos que im
de forma grrave, uma gesstão sã e pruudente da entiidade em cauusa;

h)

a omissão da comuniccação imediiata ao Ban
nco de Moççambique dda impossibiilidade de
cumprimentto de obrigaçções em que se encontre, ou corra riscco de se encoontrar, uma instituição
i
de crédito ou sociedadde financeiraa, bem como
o a comunicação desta impossibilid
dade com
omissão dass informaçõees requeridass pela lei;

i)

não cumprimento de deeterminaçõess do Banco de Moçambique ditadass especificam
mente, nos
termos da leei, para o casso individuallmente considerado;

j)

a omissão de
d comunicaação ao Bancco de Moçam
mbique de faactos previsttos no n.º 2 do Artigo
19, posterioores ao reggisto da dessignação dee membros de órgãos de administtração ou
fiscalizaçãoo de instituiçõões de créditto ou de socieedades finannceiras;

k)

a prestação de informações incompleetas susceptííveis de condduzir a concluusões erróneeas;

l)

a efectivaçãão das transaccções ou a uttilização das práticas a quue se refere o Artigo 46.
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08
Artigo 10
(Cobraança coercivva, destino e actualizaçãão de multass)
1.

As multas previstas
p
naa presente Leei, quando não
n pagas voluntariamennte dentro dos
d prazos
legais, são objecto
o
dos procedimento
p
os de cobrança coerciva de
d dívidas aoo Estado.

2.

Compete aoo Conselho de
d Ministros,, por decreto
o, actualizar os montantees das multass previstas
nos Artigos anteriores.

3.

As multas cobradas
c
ao abrigo da presente
p
Lei constituem receita do E
Estado, comp
petindo ao
Ministro doo Plano e Finanças a definir as percentagenns a reverteer para o Banco
B
de
Moçambiquue e para o Fuundo de Garrantia de Dep
pósitos, quanndo for criadoo.

09
Artigo 10
(S
Sanções acesssórias)
1.

Conjuntameente com ass multas, nos termos do
o disposto nos
n Artigos aanteriores, podem
p
ser
aplicadas aoos infractoress as seguintees sanções accessórias:
a)

apreenssão e perda do
d objecto daa infracção, incluindo
i
o produto
p
econnómico destaa;

b)

a susppensão, até um
u ano, daas autorizaçõ
ões das insttituições de crédito e sociedades
s
financeeiras;

c)

publicaação pelo Baanco de Moçaambique da punição
p
definnitiva, as cusstas do condeenado;

d)

quandoo o arguido seja pessoaa singular, inibição do exercício dee cargos socciais e de
funções de gestão em
e instituiçõões de crédito e sociedaddes financeiraas, por perío
odo de três
meses a um ano, em
m casos prevvistos no Artiigo 106, ou de
d seis mesess a três anos,, em casos
previsttos no Artigoo 107;

e)

suspennsão do exerccício do direiito de yoto attribuído aos sócios das innstituições dee crédito e
sociedaades financeiiras, por um período de seis
s meses a três
t anos.

2.

A publicaçãão a que se refere
r
a alíneea c) do núm
mero anterior 4 feita num dos jornais mais
m lidos
na localidadde da sede ou
o do estabeelecimento permanente do
d arguido, oou, se for um
ma pessoa
singular, naa da sua residdência.
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ÃO II
SUBSECÇÃ
Processso

Artigo 110
(Competên
ncia)
1.

A competência para a tramitação e decisão do processoo das contraavenções preevistas na
ndentes perteence ao Bancco de Moçam
mbique.
presente Lei e a aplicaçãão das sanções correspon

2.

d Moçambiqque pode so
olicitar às
No decursoo da averiguuação ou daa instrução, o Banco de
entidades pooliciais e a quaisquer
q
outtros serviços públicos ou autoridades toda a colab
boração ou
auxílio que julgue necesssários para a realização das
d finalidaddes do processso.

3.

Se da instruução resultarr existência de matéria de
d infracçãoo, é deduzidaa a acusação
o a qual é
notificada ao
a arguido, designando-lhhe o prazo dee dez dias paara apresentarr defesa por escrito.

4.

A notificaçãão faz-se pesssoalmente ou
o por carta registada
r
e com
c
aviso dee recepção e, quando o
arguido nãoo seja enconttrado ou se recuse
r
a receeber a notificcação ou nãoo seja conhecida a sua
morada, segguem-se as reegras da citaçção edital.

5.

Sempre quee a multa a aplicar nãoo exceda um
m quinto doss valores mááximos indicados nas
molduras peenais dos Arrtigos 106 e 107, o Banco de Moçam
mbique pode prescindir da dedução
prévia da accusação, conforme previssto no n.° 3 deste
d
Artigo.

6.

Quando usee da faculdadde conferida pelo número
o anterior, o Banco de M
Moçambique notifica o
infractor paara pagamentto da multa no prazo de 10 dias, ou reclamar deentro do messmo prazo
para o Bancco de Moçam
mbique, por escrito,
e
querendo, mediaante apresentação do com
mprovativo
de depósito de caução no
n valor da multa,
m
dentro do referido prazo.
p

7.

dos os efeitos, à defesa rreferida no n.°
n 3 deste
Em caso dee reclamaçãoo, esta equivaale, para tod
Artigo, podendo recorreer-se da decissão que recaiir sobre a meesma, nos terrmos do Artigo 112.
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Artigo 111
(Ap
preensão de valores)
1.

Quando neecessários, à averiguaçãão ou à insttrução do processo,
p
poodem ser ap
preendidos
documentoss ou valores que
q constituaam objecto da
d infracção.

2.

Os valores apreendidos
a
devem ser depositados
d
numa
n
instituiição bancáriaa, à ordem daa entidade
instrutora, para
p garantia do pagamennto da multa e custas proccessuais.

Artigo 112
(Im
mpugnação judicial)
j
1.

As decisões condenatóórias por contravenções previstas na
n presente Lei s3o passsíveis de
nde tiver ocoorrido a infraacção, a ser interposto
recurso, parra o Tribunall Judicial de Província on
no prazo dee quinze dias a partir do seu conhecim
mento pelo arrguido.

2.

O recurso tem
t
efeito suuspensivo quuando o arg
guido deposiite, previameente, numa instituição
i
bancária à ordem
o
da enntidade instruutora, a impo
ortância da multa
m
aplicadda, salvo se os
o valores
apreendidoss se mostrareem suficientees para o efeiito.

Artigo. 113
(Decisãão judicial po
or despachoo)
1.

q
não considere
c
neccessária a auudiência e ju
ulgamento,
O juiz podee decidir por despacho, quando
o arquivam
mento da proocesso, a abbsolvição do
o arguido ouu a manutennção ou alteração da
condenaçãoo.

2.

Em caso dee manutençãoo ou alteraçãão da conden
nação deve o juiz fundam
mentar sumarriamente a
sua decisão,, tanto no quue concerne aos
a factos co
omo ao direitto aplicado, e as circunstââncias que
determinaraam a medida da sanção.

3.

Em caso de absolvição deve
d
o juiz inndicar por qu
ue não considdera os factoos provados.
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Artigo 114
(Intervençção do Bancco de Moçam
mbique na faase contenciosa)
O Banco
B
de Mooçambique pode
p
sempree participar, através de um represenntante, no decurso do
proccesso.
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CAPÍTUL
LO X
Disposiições finais e transitóriaas

Artigo 115
(Reggime especiaal para as so
ociedades fin
nanceiras)
odem ser iseentas da apliccação de cerrtas regras
Por legislação esspecial, as sociedades financeiras po
ministração e fiscalização,, regras de co
onduta e norm
mas prudencciais e de sup
pervisão.
referrentes à adm

Artigo 116
(Forma e publicidadee dos actos do
d Banco dee Moçambiq
que)
p
por esta Lei connferidos ao Banco
B
de Moçambique,
M
de emitir nnormas para o sistema
Os poderes
finannceiro, são exercidos porr meio de Avviso, a publiccar na primeira série do B
Boletim da República.
R

Artigo 117
(Recurso)
â
da prresente Lei, em tudo quue nela nãoo esteja espeecialmente
Das decisões toomadas no âmbito
unal Administrativo, com
m efeitos meramente
m
reguulado, cabe recurso conntencioso paara o Tribu
devoolutivos.

Artigo 118
(Comp
petência reg
gulamentar))
Com
mpete ao Connselho de Minnistros regullamentar as matérias
m
conttidas na presente Lei.

Artigo 119
(Prazoo para regullamentação))
1.

A regulameentação da prresente Lei deverá ser aprrovada no prrazo de 90 dias da sua pub
blicação.
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2.

Salvo quando contrariee as disposiçções da presente Lei, atéé à aprovaçãão da regulaamentação
n 1 deste Arrtigo, manterr-se-à a regullamentação actualmente
a
em vigor.
referida no nº

20
Artigo 12
(Dissposição Tra
ansitória)
m prejuízo doo disposto noo Artigo 1199 as instituiçções de créddito e socieddades financeeiras, bem
Sem
com
mo as demais entidades abbrangidas, têêm o prazo de
d 90 dias para se adequaarem às dispo
osições da
presente Lei.

A
d República,, aos 28 de Abril
da
A
de 20044.
Aproovada pela Assembleia
O Prresidente da Assembleia da Repúblicaa,
Eduaardo Joaquim
m Mulémbwèè.
mulgada em ___
_ de _________ de 20004.
Prom
Publlique-se.
O Prresidente da República,
JOA
AQUIM ALB
BERTO CHIS
SSANO.

Lei nº115/99, de 1 de Noovembro, consollidada com a Leii nº9/2004 de 21 de Julho – Lei das
d Instituições d
de Crédito

Pág. 61

