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4.° SUPLEMENTO
SUMÁRIO

Ministérios da-Agrlcultura'e das Finanças:

Diploma MlnlatIIrNIl n." 1441Z010:

Aclualin os valoresdas taxllS IIpagar peloI requa'entes e titulares
doDircilo dtoUSO"Aproveitamento daTemi.

Ministérios das PescAS:

DIploma Mlnl.terilIl n." uan010:
Esta~1ece os procediment05 cspeclflcos refcrcnlcsaos requisitO-'

hígio-sanitárlos plIrll a produção de produtos alimentares de
otigeni aquâliClI. nas -iulIs diteri:ntes. {lISt'-i de produÇlo II
trllllsformação.

•••••••••••••••••••••••••••••••••
MINISTÉRIOS DA AGRICULTURÀ E DAS

Jt'INANÇAS

Diploma MlnJaterJal.n."14412010:
de 2" de Agosto

Tornando-se necessário' proceder à actualizllçlio dos valores
das taxaS II pagar pelos' requerentes e-titulares do Dli'etIOde Uso
e Aproveitamento dà terra •.éónstantcs do Resulaincnto da Lei
de Terras, aprovlldo pelo Ikci"etv n.o 66/98. de 8.de Dezembro,
conjuglldocom o Decreto n," 77199. de 1,5 de Outubro, ao abrigo
do disposto no n.o 400 artigo 4:1do referido Rc::guhmtento. os
Ministros da Agricultura e das finanças determinam:

Único. As taxas a que se refere o n.· I do artigo 41 II os
lli1igOs I. 4 e 5 dó Decreto n.o' nl99. de 15 de Outubro. são
actualiz~das para os valores constantes da Tabela anexa ao
presente Diploma. dele fllZe~ p'art~ integrante,

Maputo. 21 de Dezembro de ~009. - O Ministro da
Agricultura, Srxmts NMcIJ. - OMinistro das Finanças, Ma/III,'
ChQns·

Anexo a que faz referência o .rtJgo único do presente
Diploma Ministerial

TABELA OE TAXAS

AUlorí7.aÇi\O provisória 1 500,00 MT
Autorizaçãodetiniliva......................................... 7S0.00MT
.Taxa anual .......•....... ;.. :•........ _ ..•..•.•....•..•. _•......•... , 1:5.00 MTlha
Taxa anual para actividades específicas:

Criaçio de gado bovino .......•........•..•........•......... 5,00 ~I!la
Repovoamento da fauna bravia ••.•....•..........•..... 5,00 M'l'/ha
Culturas pcnnanenres .....•................. 5,00 MTlha
AgricullUl'll .....• ,.................................................... 37,50 MTlha
1 unsmo, habitll~ão de veraneio e comércio
na faixa com II extensão de três qullõmerros
confronlante: com a zona de domínio pú.
blico da ·orla.marítima •...............•.................. 500.00 MTlba

MINISTÉRIO DAS PESCAS

Diploma Mlnistert •• n." 14512010

Ha••.endo necessidade de estabelecer os procedimentos
cspedficos referentes ao," requisitos "hfgi.o-Sanitários para a
produção de produtos 1I1imentares'oe'origem liquáti<la;nas suas
diferentes fases de produçlo,tr.nsfonJIaçfto; no uso da
COMpetência conferlda.pelo artigo 3 do Decrete}n."1612OO9,de 15
de Dezembro., determino:

Artigo t. E aprovado o Anexo Único. parte integrante do
presente Diploina Mimstcrial. que contêm os Requisitos Hígio.
-sanitários para a'Produção de Produtos Alimentares de Origem
Aquática.
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