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A materia a publicar no "Boletim da Republica» deve ser
remetida em c6pia devidamente
autenticada,
uma por cada
assunto, donde conste, alem das indica90es necessarias para
esse efeito, 0 averbamento seguinte, assinado e autElnticado:
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MINISTERIO DA JUSTI<;A, ASSUNTOS
, tONSTITUCIONAIS
E RELIGIOSOS
Direcc;ao.Nacional dos Registos-e Notariado

Instituto Nacional de Minas
AVISO

Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulainento da Lei de
:Y'Iinasaprovado pelo Decreto n,o 31/2015. de 31 de Dezembro. publicado
no 130letim da Repliblica. n,o 104. I..Serie.Suplcmento.
Caz-se sabe'r
que par despacho de S, Exa 0 :Y'Iinistrodos Recursos Minerais e Energia
de 27 de Fevereiro de 2016. foi atribufda a favo~ de TCT-Industrias
Florestais, Limitada. a Licentra de Prospectrao e ,Pesquisa n.o 626SL,
valida ate I I de Janeiro de 20 IS. para calcario e minerais associ ados,
no distrito de Cheringoma. na provfncia de Sofala.com as seguintes
coordenadas geognificas:
.
V~rtice

Nos termos do artigo 362 do C6digo do Registo Civil. e concedida

a senhora

Isabel M6niCa Selbi Mafambana.

a efectuar a

mudantra do nome da sua filha menor. Katariim Pereira, para passar a
usar

0

nome completo de Katherine Monique de Figueiredo Pereira,

Directr1io i\acional
Dez.embro de 2015, -

dos Registos e !'\otariado em Maputo, 2S de
A Directora i\acional Adjunta. fatima J.AcM
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Instituto l'\acional de Minas. em Maputo, 16 de Man;o de 2016.-

o Director-Geral,

Baronet.
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DESPACHO

a autorizatrao

Latitude

Adriano Silvestre Sevano.

ANUNCIOS JUDICIAIS E OUTROS

Furo Max - Sociedade
Unipessoal, limitada
Certifico, para cfeitos de publica~ao, que no
dia-vinte e"dois de Setembro de dois mil e quinze.
foi matri<;ulada na Conscrvat6riado Registo de
Entidades Legais sob NUEL 100656604, uma
entidade denominada Furo Max - Sociedade
Unipessoal, Limitada, entre:
Joao Bento Ant6nio Riane, de nacionalidade
motrambicana,
portador. do Bilhete de
Identidade n.o IIOI00534449N.
emitido,
aos treze de Outubro de dois mil c quinze,
ARTIGO

PRI~EIRO

E con~titufda nos termos da lei e deste estatuto
uma sociedade unipesoal de responsabiJidadc

b) Importa9ao e exportatrao dos servi~os
assim como de tpdo material para
estes serv.i~os de perfuratrao;
c)'Vendas de todo tipo de material relacionado com perfuratrao,

Iimitacia, que adopta a denomina~1io Furo Max
~ Sociedade Unipessoal. Limitada. e e constitufda por tempo indeterminado,
ARTIGO

SEGU"DO

A sociedade tern a sua sede na Avenida Olof
Pal me. numero trezentos e sctenta e oito, cidade
de Maputo,~ podendo por simples delibera~1io,
abrir sllcursal, delega~1io, ou outra forma de
representatrao comercial,
ARTIGO

TERCEIRO

A sQciedade tern por objectivo:

a) Prestat;ao

de servi~Qs na area de
perfura~ao de furos, a sociedade
podcra exercer outras actividades
ou subsidiarias
das actividades
principais desde que seja devidamcnte autorizada;

ARTIGO

QUARTO

o

capital social. integral mente subscrito e.
realizado em dinheiro, e de dois milh5es de
meticais, correspondente a uma unica quota
pertencente ao socio Joao Bento Ant6nio Riane.
ARTIGO

Ql:I:\TO

A administra~1io C 'gercncia da sociedade e
sua representatrao em jufzo e fora dele. activa'
e passivamentc, sera cxercida pelo s6cio unico
Joao Bento Ant6nio Riane. que e administrador,

flI SERlE -

1676
ARTIGo.

Relatorios

DECI:vio.

de contas e distribui~ao
de lucros

Urn) 0 ana financeiro tera

0

seu infcio no

mes de Janeiro e seu fim no mes de Dezembro
de cada ano.
Dois) Os Relatorios de Contas da sociedade
serao encerrados

e balam;o sera apresentado

corn ~eferencia a 3lde

Dezembro de 2016 ana

de exercfcio a que respeita, e serao submetidos
para analise dos socios. Deduzidas as obriga~5es
fiscais, amortiza~5es

e outras incumbencias

n.O I 10 I00248803B. emitido pcla Direc~ao
:"acional de Identifica~ao Civil de Maputo.
aos dez de Junho de dois mil e dez;
Titos Jaime Macie. viuvo~ r~sidentc na rua
do Rio Pungue TalMo A57 vila sede do
:'v1unicfpio de Boane, titular do Bilhete de
, Identidade n.OIIOIOOI60136P. emitido pela

JA.cordame mutuamente aceitam na cria~ao
de uma sociedarle comercial ,que vai se reger
pelos presentes cstatutos e demais legisla~ao
aplicavel na Republica de Mo~ambique.

dos resultados lfquidos ern cada exercfcio, os
ARTIGo.

resultados, serao, nos termos da lei, distribufdos
nas seguintes areas, sucessivamente:
a) Constitui~ao

ou reintegra~ao

das

reservas de fundos legais e facul-.
tativa, conformedecisao

e apro~

va~ao por parte dos socios;
b) Distr'ibui~ao das quotas pelos socios,

ern conformidade

comdelibera~ao

ARTIGo.

for conveniente.
, ARrIGo.

DECIMo. PRIMEIRO

PRIYlEIRo.

A sociedade adopta a denomina~ao
de
JS & T Trading. Limitada. e tern a sua sede
'em Maputo, na A venida Agostinho 1\'eto"
numero trezentos e noventa e seis, podendo
por delibera~ao da assembleia geral abrir ou
encerar sucursais dentro e fora do pafs quando

de maioria;
c) 'Qualquer outra delibera~ao dos socios.

Dois) Sc, nem a sociedade nem os socios
mostrarem interesse pela quota do cedente. este
decidini a sua aliena~ao a quem e pelo pre~o
que melhor entender. gozando 0 novosocio
dos direitos corrcspondentes
sua participa~ao

a

na sociedade.
ARTIGo.

Direc~ao 1\'acional de Identifica~ao Civil de
Maputo. aos nove dias do mes de Dezembro
do ana de dois mil e quinze.

NUMERO 39

SEXTo.

A administra\=ao e gestao da sociedade e
sua representa~ao em jufzo e fora dele, activa e
passivamente, sera exercida pe.los socio Jorge
Samuel, que desde ja e nomeado gerente. com
dispensa de cau\=ao bastando a sua assinatura
e do urn outro socio para obri~N a sociedade.
Os socios poderao quando assim 0 entenderem
nomear mandatarios da sociedade'e conferiremIhes poderes de representa\=ao.
,

,

ARTIGo. SETI:vIo.

Urn) A Assembleia Geral reune-se ordinariamente uma, ve,z por ano para aprecia~ao e
aprova~ao 'do balan~o e contas do exercfcio
fin~o e reparti~ao de lucros e perdas.
Dois) A Assemblei<l; Geral podera reunir-

SEGU:-\Do.

A sua dura~ao e por tempo indeterminado, contando-se a partir da celebra~a6 do
presen.te contrato.

-se extraordinariamente quantas vezes forem
necessarias desde que as circunstancias assim
o exijam para deliberar sobre qualquer assunto

a sociedade.

que diga respeito

DlssohJ~ao.Uquida~ao e casos omissos
ARTIGo. TERCEIRo.

ARTIGo. OlTAVo.

Urn) A sociedade sera dissolvida nas circunsA sociedade tern por objecto:

tancias estipuladas por lei.
Dois) Caso os socios naocheguem
acordo, a sociedadepodera

a) Importa~ao

e exporta~ao de bens
de consumo e para a industria de

a urn

'dissolver-se

por

constru~a~;
e venda de materiais

m~io de votos da maioria qualificada de tres

b) Produ~ao

quartos dos votos.
nos tenpos do Codigo Comercial

em vigor.
Celebrado em Maputo, aos vinte e cinco de
Fevereiro de dois mil e dezasseis, em portugues,

e dezasseis. -

se assim

0

entender desde que cibede~am

0

preceituado nos termos da lei;
ARTIGo.

A sociedade

l'o.No.

so se dissolve, nos termos

fixados pelaJei ou por comumacordo dos sodos
quando estes

0

entenderem.

, tru~ao;

e em dois exemplares.
Maputo, dezasseis

cau~ao, podendo estes nomear seu representante ,
de

constru~ao;
c) Comercializa~ao
de pr~dutos de
origem petrolffeni;
ti) RepreSenta~ao de marc as nacionais e
intemacionais diversas~
e) Compra e venda de materiais de cons-

. Tres) Todos e quaisquer casos omissos serao
regulados

Em caso de morte, interdi~ao ou incapacidade
ffsica'de urn dos socios, os seus herdeiros
tomarao 0 lugar' na sociedade com dispensa de

/)' Consultoria;
g) A sociedade .podera exercer outnls
actividades d,esde que para isso
esteja devidamente autorizada nos
termos da Iegisla~ao em vigor.

de Mar~o de dois mil

0 Tecnico, Ileg£vel.

ARTIGo. QUARTO.

capital, integral mente subscrito e realizlldo
em dinheiro e de quinze mil meticais, dividido

Certifico, para efeitos de publica~ao, que
no dia onze de Mar~o de dois mil e dezasseis,
foi matriculada na Conservatoria do Registo

em duas quotas iguais de sete mil e quinhentos
Meticais cada, equivalente a cern por cento do
capital subscrito pelos socios Jorge Samuel e

de Entidades Legais sob NUeL 100712903,
uma sociedade denominada J5 & T Trading,

Titos Jaime Macie.

Jorge Samuel, l1)aior, solteiro. residente
nesta cidade de Maputo. na Avenida
Agostinho Neto, mlmero'trezentos e noventa
e seis, 'titular do Bilhete de Identidade

DECIMo.

Os casos omissos serao regulados por lei
e de mais legisla~ao aplicavel na Republica
de Mo~ambique~
Maputo, dezasseis de Mar\=o do ano de dois
, mil e dezasseis. - 0 Tecnico, Ileg£vel.

o

JS &,T Trading, Limitada

Limitada.

ARTIGo.

Instituto de Supervisao
de Seguros de Moc;ambique

ARTIGo. QUINTO.

Urn) Sem prejufzo das disposi~5es legais
em vigor a cessao ou aliena~ao de toda ou parte'
de quotas devera ser do consenso dos socios
gozando estes do direito de prCferencia.

RECTIFICAQAO

Por se ter constatado omissao dos numeros
dos avisos publicados no Boletim da Repl~blica,
n.027, III Serie, de 4 de Mar~o de 2016. porerro,

J DE ABR/LDE

1677

20/6
ARTIGO

,nao imputavel ao ISSM. solicita-se, a necessaria
correcr;ao mediante

0

devido acrcscimo.

nos

ARTIGO

SEGC:\DO

(Gestao, representa~ao e vincula~ao

(Sede)

,seguintes termos:

da sociedade)

Urn) A sede da s~cieddade ,e na Avenida

Avis!? l1'.01lISSM/20 16. sopre a Apolice
Unifolme de Seguro Obrigatoria de

da 1'amahacha.

Acidentes de' Tnibalho e Doenr;as

Chinonanqilila.

quarteirao

n.o '\,

Urn) A sociedade e gelida sera administrada
pelos socios Rogerio Fernandes da Conceir;ao
Caetano Joao Fernandes da Conceicao Caetano.
na qualidade de socio .gerente.
Dois) A sociedade obrigada se pela assinatura dos socios Rogcrio Fernandes da Conceir;ao
Caetano (: J oao. Fernandes da Conceir;ao
Caetano, na abertura de contas bancarias.
compra e venda dos bens .da sociedade e outros
actos de certao corrente.

1'11.

distrito de, Boane.

Dois) Mediante deliberar;ao do Conselho

Profissionais;

de Administrar;ao,

Aviso n.o2/ISSM/20 16.relativo a Apolice

a sociedade

podera abrir

Uniforme de Seguro Obrigatorio de

sucursais,

Responsabilidade Civil Automovel.

repTesentar;ao nos pafs e no estrangeiro, bem

filiais ou qualquer outra forma de

como transferir a s~a sede social para qualquer

Maputo, vinte e tres de Mar~o de dois mil
:e dezasseis. -

SETIMO

outro local do territorio nacionaL

A Comissaria Geral Tributaria,

, Maria Otflia MonjlJlle Santos.
ARTIGO

TERCEIRO

ARTIGO

(Associados)

(Objecto social)

A sociedade

Mesofontes Servigos,
Limitada

matriculada na Conservatoria

Grafica,

c dezasseis,foi

dos Rcgistos

Mesofontes

ARTIGO

e

sociados.
Dois) A admissao de associados so podeni
ser [eita pOl'delibemr;ao dos socios.

publicidade

ARTIGO

QUARTO

(Negocios

(Capital social)

Servir;os,

Urn) 0 capital dasociedade,

integral mente

subscrito e realizado, c de 20000,00 MT (vinte
0

mil meticais).

presente contranW de

a) Uma quota no valor normal

000,00

Pril1leiro. Joao Fernandes
,'Caetano, 'mor;ambicano,

da Conceir;ao

correspondente

natural de Maputo,

a 50% do capital

social, pertencente

residente, no bairro Alto~Mac, rua de Inves,
i, casa n. ° 177,quarteirao 7 portador de Bilhete de

Identidae n.o I 101028540771 emitido aos 21 de

b) Outra no valor de 10000,00
corespodente

natural de Kampula.

voluntario

Fernandes

uma o.u mais vezes, mediante' decisao

de Ivens,

socios .

: de Chamanculo

A, rua

. n.o 177 .quarteirao

7 portador

da

Dois) 0 capital social podera ser aumentado,

geral, no bairro
casa

de Bilhete de

ARTIGO

ARTIGO

DECIMO

(Contas da sociedade)

MT,

Conceir;ao Caetano.

Segulldo. Rogerio Fernandes da Conceir;ao

o

e

a 50%. pertencente

ao socio Rogerio

, CIvil de Maputo;

sociedade)

negocio jurfdico celebrado, directamente
.ou pOl' interpostapessoa,
entre a sociedade e
os socios deve cons tar sempre de documento '
escrito, e ser necessario, uti! ou ,conveniente a
prossecur;{io do objecto da sociedade, sob pena
de nuJidade.

ao socio Joao

Fernandes da Conceir;ao Caetano;

,Marr;o de 2013, pelo Arquivo de Identificar;ao

: Caetano. mor;ambicano,

de 10

MT (dez mil mcticais),

:\0:\0

juridicos entre os socios

ea

sociedade, entre:

com domfcilio

serigrafia.

de

Nos termos do artigo noventa do Codigo
Comercial, cclebra-se

diverso

ma rket ing e outrOs servir;os afins.

,Entidades Legais sob N\.JEL 100715228, uma
soicedade denominada
: Limitada.
.

de material

prestar;ao de servir;os nas seguintes areas:

Certifico, para efeitos de publicar;ao, que no
dia dezoito de Marr;o de dais mil

e a

. Urn) A sociedade pode admitir. a to do
lccnicos de servir;os para desempenhar a sua
actiYidade profissional scm a categoria de as-

tern pOl' objecto importar;ao

e comcrcializar;ao

OITA YO

dos

Urn) 0 exercfciosocial coincide com 0 ano
civil eo balanr;o fechar-se-a com referencia a 3 I
(trinta e urn) de Dezembro de cada ano.
Dois) As contas dasociedade deverao ser
elaboradas
e submetidas a apreciar;ao .dos
socios de!,!trodos (tres) primeiros meses do ano
seguinte a que respeitam.

QUI:\TO

: Identificar;ao n.O 110 I0 I 858407P, emitido pelo
: Arquivo de Identificar;ao Civil de Maputo, aos
, 6 de Janeiro de 2012, na qualidade de socio
de capital.

(Presta~6essuplementares e suprimentos)

dade sempre que esta deles careca.
ARTIGO

ARTIGO

(Cessao e onerarao de"quotas)

PRIMEIRO

Urn) Os socios poderao dividir e ceder a sua

(Denomina~ao e dura~ao)
A socied.ade
, Mesofontes'

adopta

Servir;os,

a denominar;ao
Limitada,

de

, ge sociedade comcrcio e prestar;ao de servico

quota, bern como constituir quaisquer onus ou
ARTIGO

(Dissolucao

Dois) A . divisao e cessao da quota detida
pelos socios e admissao de urn novo socio ,na'

DECIMO QUARTO

e liquida~ao)

'A sociedade dissolve-se nos termos fixado

e

sociedade esta sujeita as disposir;5es do Codigo

nalei.

regendo ,se pelos

Comercial, aplicaveis as sociedades por quotas

Maputo, vinic e dois de .Marr;o de dois mil
e seis. - 0 Tecnico.lIegivel.

de responsabilidade

. pOl' tempo indeterminado,

Um) Conforme deliberar;ao dos socios,
dos lucros apurados em 'cada exercfcio serao .
deduzidos os os impostos e demais despesas
provenientes da activi.dade comerciaJ.
Dois) Dividendos aos socios na proporr;ao
dasua quota.

encargos sobre a sua propria quota.

derovante

denominada socied<ide, C constitufda sob forma
pOl' quotas

SEXTO

DECIMO TERCEIRO

(Distribui~ao de lucros)

Os socios poderao fezer suprimentos a socie-

A sociedade .fica a reger-se pelas seguintes
clausulas:

ARTIGO

limitada

seguintes estatutos e pela legislar;ao aplicaveL

de responsablidade.

.-'

J

Sexta-feira, 4 de Marc;.o de 2016
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Direc~ao Nacional de Minas

A materia a publicar no "Boletim da Republica"
deve
ser
remetida em copia devidamente autenticada, unia por cada assunto,
donde conste, alem das indica~6es necessarias
para esse efeito, 0
averbamento seguinte, assinado
«80letim da Republica».
I

••••••••••••••

e autenticado:

,

Para publica~ao

•••••••••••

'.

no

;. •.•••

AVISO

Em cumprimento do disposto no artigo 14 do Regulamento da Lei de
Minas, aprovado pelo Decreto n.o 62/2006, de 26 de Dezembro, publicado
no 130lerim da Rep/iblicG, n.o 51, I." serie. 8.° Suplemento.
faz-se
saber que por despacho de S. Ex." 0 Ministro dos Recursos'Minerais
e Energia de 13 Dezembro 2015. foi atribufda a favor de Africaoro
Mining, Limitada, a Licenc;a de Prospecc;ao e Pesquisa n.O7379L. valida
ate 23 i\ovembro de 2020, para auro, no distrito de Manica, provfncia
de Manica. com as seguintes coordenadas geograficas:

Governo do Distrito de Homoine

Latitude

1
2
3
4
5
6
7
8
. 9

- 18° 57' 1-5,00"
- 18° 57' 15.60"
- 18° 57' 30,00"
-'18° 57' 30.00"
- 18° 57' 0.00"
- 18° 57' 0.00"
- 18° 57' 15,00"
- 18° 57' 15,00"
- 18° 56' 45.00"
- 18° 56' 45.00"
- 19° 00' 0.00"
" 19° 00'0,00"
- 18° 59' 15,00"
-18° 59' 15.00"
- 18° 58' 45.00"
- 18° 58' 45,00"
- 18° 57' 45.00"
- 18° 57' 45.00"

DESPACHO

. Associac;ao KUlula de Homofne, representadapelos

cidadaos. Carlos

Ricardo Batine. Benedito Seja Deus Lufs Mangue.

Rosalia Tomas

Prumo, Osvalda Ac;ucena Henrique, Emesto Guiliche, Ananias Artur
Neves, Alddio

Zacarias Pale, Joaquim

Jose, Pedro Ernesto Covele.

'Albino Zefanias, Telma Jose Sandos Jonas e Jose Joaquim, com sede
na vila do distrito de Homofne. provfnciade
seu reconhecimento

Inhambane, requerem

0

como pessoa jurfdica, juntando ao seu pcdido os .

estatutos de constituic;ao e os demais documentos legalmente cxigidos
para

0

efeito.

Examinados os documentos que fazem parte do processo, verificase que

a associac;ao

, possfveis e que

0

prossegue fins lfcitos, determina~os

e legalmente

acto da constituic;ao e os estatutos da mesma cumprem

os requisitos fixados na lei. nada obstando ao seu conhecimento ..

-

l\estes termos. e em observancia ao artigo 7 e este conjugado coin
o n.o 2 do artigo 8 ambos do Decreto-Lei n.o 2/2006. de 3 de Maio. e

.

reconhecida como pessoajurfdica;
Governo
-

.

do Distri'to de

a Associac;ao Kurula Dc Homofne.

Homofne,

17 de Dezembro

de 20 I5.

A Administradora DistritaL JosinG Gilda Nhamano Chissico Joaql/im.

,

.

Longitude

Vertice

10
II
12
13
14
.15
16
17
18

32° 53' 15.00"
32° 55' 45,00"
.. 32° 55'.45,00"

.

32° 56'
32° 56'
32° 56'
32° 56'
32° 56'
32° 56'

0.00"
0,00"
15,00"
15,00"
30,00"
30.00' ~
32° ;;9' 0,00"
32° 59' 0.00".
32° 54' 45,00".
'32° 54' 45,00"
32° 54' 0,00"
32° 54' 0,00"
32° 53 '45.00"
32° 53' 45.00"
32° 53' 15.00"

Instituto i\acion.al de Minas. em Maputo. 24 de Dezembro de 2015.

- 0 Director NacionaL AdNallo Silvestre Selll'ano ..
(Esre AI'iso jafoi pl/blicado no 13elerimda Repliblica n~a15,3. sh'ie,
de 5 de Fevereiro de 2016)
U

ANUNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Mozambique Shells,
Limitada

de Identidade numera zero trezentos milhoes
e cento sessenta e sete mil e urn A, emitido aos

....

Certifico.que

para efeitos de publicac;ao,

trinta e urn de Maio de dois mil e cinco. pelo
Arquivo de Identificac;ao Civil de i\ampula.

que ap6s escrilura de vinte'dois de Setembro

Mucamo

de dois mil caito.

dc. Moc;ambique,
de nacionalidadc
moc;ambicana, Zainabo Rajabo. soltcira,

nesta Conservat6ria

dos

Registos e i\olariado de Nacala-Porto. perante
r m.im. Daniel Francisco Chapo, licenciado em

natural

Rajabo. solteira.

de Mossuril.

de nacionalidade

moc;ambicana. Elc;a Rajabo. solteira.natural

por quotas de responsabilidade

de i\<impula. de nacionalidade moc;ambicana.

. os s6cios:

Rajabo

r--:uro. solteiro.

da IIha de Mo)ambique.
moc;ambicana.

portador

natural

de nacionalidade
do

Bilhete

Fatima Raj abo. soiteira. natural de Nacala ..
de naci,onalidade moc;ambicana. representada
neste

nos tcrmos constantes

acto pelo seu pai. Amina

Rajabo.

dos

artigos seguintes:

natural da IIha

Direito e notario. constituiram uma sociedade
limitada entre

solteira. natural de i\acala. de nacionalidade
mo)ambicana.

CAPITULO I
ARTIGO I'RI~ElRO

E constitufda
comercial

C

e sera registada pelo. c6digo

demais legislac;ao aplieavel por

estes estatutos.

uma sociedade

por quotas de responsabilidade

comercial
Limitada:

. denominada Mozambique Shells. Limitada.
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Tres) Enquanto nao houver medico assistente
designado.

sera como tal considerado,

todos os efeitps legais,

para'

medico que tratar

0

0

ARTIGO

. Documentos

a Seguradora,

sinistrado, ..
Quando

nao satisfeito

com

0

atendimento do director c1fnico 0 sinis~r<\dopade
. interpor recursos hierarquico e contencioso, bern .

a Ordem

dos Medicos de Mo~ambique.
CAPiTULO

Disposigoes

diversas

VI:"1TE E SEIS

Urn) As comunica~oes
Tomador

do Seguro

previstas

nesta ap61icc,

c)

ou notifica~oes do

ou da Pessoa Segura,
sao consideradas

validas e,'eficazes, caso sejam feitas por correio
registado,ou por outro meio de que fique registo

d)

escrito para a Segura<iora.
Dois) A Seguradora s6 esta obrigada a enviar
as comunica~oes previstas no presente contrato
0

endere~o do Segurado,

constante

da

a

ARTIGO

VI:-iTE E SETE

$ub.roga~ao
Urn) A Seguradora
encargos

fica sub-rogada

provenientes

pel os

'do cumprimento

do

presente contrato em todos os direitos e ac~oes,
do tomador

do seguro ou da pessoil segura

contra os causadores

ou outros responsaveis

pelo acidente de trabalho.
Dois) 0 Tomador do Se:guro responde por
perdas e danos por qualquer acto

QU

que passa impedir au prejudicar

0

omissao
exercfcio.

desses direitos.
ARTfGO

VI:"1TE E 011'0

Interven~aode media~or de seguros
Urn) 0 mediador de seguros s6 pode; em
nome da Seguradora,

celebrar

contratos

contrair

de seguro,

obriga~oes

deles emergentes

declara~oes

adicionais,

ou extinguir,
ou alterar

as

ou validar

se, the tiverem

sido .

conferidos, por escrito, os necessarios poderes,
sem prejufzo do disposto no numero seguinte.
Dois) Nao obstante a carencia de poderes
especfficos para
de seguros,
existam

Dois).Em caso de incapacidade permanente:
a) FortJ1ulario de participa~ao (documento

ap6Iice.

!.

e)

a solicitar
Seguradora)
devidamente preen chi do. assinado
e carimbado pelo Tomador do
Seguro;
C6pia do Bilhete de Identidaqe do
trabalhador sinistrado;
C6pia da folha de salario
do
• trabalhador si.nistrado, referente
ao mes em que 0 sinistro ocorreu ou
anterior, devidamente carimbada
pc to Tomador do Seguro e assinada
pela trabalhador. se possfvel;
Comprovativos de despesasmedicas,
acompanhados.
das respccti vas
receitas mCdicas;
Relat6rio medico.

0

0

efeito, por parte do mediador

seguro considera-se eficaz quando

razoes ponderosas,

objectivamente

apreciadas, tendo em conta as circunstancias do
caso: que justifiquem a confian~a do tomador do
seguro de boa-Fe na legitimidade do mediador,
desde que a seguradora

tenha igualmente

contribufdo para fundar a confilm~a do tomador
do seguro.

a solicitar,
Seguradora)
devidamente preenchido, assinado
e carimbado pelo Tomador do
Seguro;
b) C6pia autenticada, original, do Bilhete
,de Identidade
do trabalhador
sinistrado;
c) C6pia da folha de salari.o do
trabalhador sinistrado, referente
ao mes em que 0 sinistro ocorreu ou
anterior, devidamente carimbado
pelo Tomador do Seguro e assinado
pelo trabalhador se possfvel;
d) Mapa da Junta Medica original;
e) Ficha de Avaiia~ao de Incapacidade
Pemianente;
j) Relat6rio medico.
Tres) Em caso de Morte:
a) Formulario de participa~ao (documento
a solicitar
Seguradora)
devidamente preenchido, assinado
e carimbado pelo Tomador do
Seguro;
b) C6pias autenticadas do Bilhete de
Identidade e da Certidao de Obito
do trabalhador sinistrado;
c) C6pia da folha de salario' do
.trabalhador sinistrado, referente
ao mes em que 0 sinistro ocorreu ou
anterior. devidamentecarimbado
peloTomador do Seguro assinado
pelo trabalhador, se possfvel;
d) C6pia autenticada
do Bilhete de
Identidade da (0) viuva (0);
e) "C6pia autenticada
da Certidao de
Casamento
ou declara~ao
das
. entidiJ.des
competentes
que
comprove a uniao;

a

dos Assentos/

Acidentes de Trabalho e Doen~as
Profissionais. '

a

VI

Comunica~aoe notifica~ao entre as partes

temporaria

a) Formulario de participa~ao (documento

b)
ARTIGO

para

de suporte asubmeter

pelo Tomador de seguro, em

Urn) Em caso de ineapacidade
fl
.absoluta:

autenticadas

Cedulas/Bilhete
de Identidade
dos filhos e os demais com direito
a pensao. con forme prcvisto no
numero urn do artigo quarenta ,e
cinco 90 ja citado Regulamento que
estabelece o. Regime Jurfdico dos

caso de acjdente

,

-Quatro)

. como

j) C6pias

VI:-;TE E :-;OVE

ARTIGO

TRI:-;TA

Indemnizatr°es

As indemniza~ocs sao calculadas e pagas.
termos das disposi~oesaplicavejs
do
citado Regulamento ,que Estabekce 0 Regime
Jurfdico dos Acidentes de Trabalho ~ Doen~as
Profissioflais.
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ARTIGO

TRI:-;TA E UM

.Direito subsidiario

a

Sao aplicaveis subsidiariamente
presente
ap6Iice uniforme asdisposi~oes
constantes
da Lei do Trabalho (Lei n.o 23/2007, de I de
Agosto), do Regime Jurfdico dos Seguros
(Decreto - Lei n.o 1/2010, de 31 de Dezembro)
e do Regulamento que Estabelece 0 Regime
Jurfdico de Acidentes de Trabalho e Doen~as
Profissionais (Decreta n.O 62/2013, de 4 de
Dczembro).
ARTIGO

TRI:-;T A E DOIS

Foro competente

o foro competente para dirimir qualquer
Iitfgio emergente deste contrato e 0 do local de
emissao dll respectiva ap61ice.
Instituto de. Supervisao
de Seguros deMo~~mbique
Havendo
necessidade
de definir as
Condi~oes Gerais da Ap61ice Uniforme de
Seguro Obrigat6rio
de Responsabilidad~
Civil Autom6vel, nos)ermos
da alfnea Il)
do n.o 2 do artigo II do Est,ltuto Organico
do Instituto de Supervisab de Seguros de
Mo~ambique,aprovado
peia Decreto
n.;' 29/2012, de 26 de Julho, conjugado com
o n.o I 'do artigp 4 do Regulamento da Lei
n.o 2/2003, que introduz alteia~oes ao' C6digo
da Estrada; no que concerne ao seguro de
autom6veis, aprovado pelo Decreto n.o47/2005.
de 22 de Novembro, 0 Instituto de Supervisao de
Seguros de Mo~ambique (ISSM). lorna publico
o seguinte:
Artigo I.Sao aprovadas as Condi~oes Gerais
da Ap6lice Uniforme de Seguro Obrigat6rio de
Responsabilidade Civil Autam6vel, que e parte
integrante do presente Aviso.
Art. 2. As duvidas que surgirem na
interpreta~ao
e aplica~ao do presente do
presente Aviso devem ser submetidas aos
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Servic,:os Juridkos do Instituto de Supervisao
de Seguros de Mo<;amblque; para os devidos
efeitos.
ArtigQ '3. presente Aviso entra em vigor
noventa dias ap6s ,a sua publicac,:ao.
Maputo, onze de Janeiro dc, dois mil e
dezassCis. - A Presidente do Conselho de
Administra~ao, Maria Olflia Monjane San/os.

6

Ap6Iice Uniforme de Segura Obrigat6rio
de Responsabilidade Civil Autom6vel
(Condic,:6es Gerais)
ARTIGO Preliminar
Urn) Entre a Seguradora e 0 Tomador do
Segura mencionado nas Condic,:6es Particulares,
estabelece-se 0 pre5ente contrato de seguro, que
se regula pc las Condic,:6es Gerais, pela Lei que
institui 0 segura obrigat6rio de responsabilidade
civil autom6vel. e pelo respectivo Regulamento.
em vigor na Republica de Moc,:ambique. em
harmonia com as dec!arac,:6es constantes da
praposta quelhe serviu de base e que faz parte
integrante deste contrato.
Dois) Em caso de contradic,:a6 entre as
condic,:6es geraise a Lei que institui 0 segura
obrigat6rio de responsabilidade civil autom6vel
,e 0 seu Regulamento, estes prevalecem.
CAPITULO I

Defini~oes,objecto e garantias
do contrato, ambito'territorial
e exclusoes
ARTIGOU:vI
Definigoes

Para efeitosdo
se por:

presente contrato eritende-

a) Acidentc de viac,:ao - acontecimento

prejufzo que. sendo
susceptivel de avaliac,:aopecuniaria,
deve ser reparado ou indemnizado;
i) Denuncia - e a forma de cessar 0 contrqto
para evitar a sua prorrogac,:ao.
j). Franqui~ - percentagem"ou
valor
fixo que. em caso de sinistra,
fica a cargo do segurado e se
encontra estipulado nas Condic,:6es
Particulares, nao sendo, no entanto,
oponfvel aos lesados ou aos, seus
herdeiras;
k) Malus - agr~vamentos no premio por
causa de; sinistralidade;
I) Resoluc,:ao '-cessac,:aoanteci pada de urn
centrato de seguro por iniciativa
de uma das partes, havendo justa
causa:
111) Segurado-pessoa
ou entidade no
interesse da qual 0 contrato e
celebrado:
11) Seguradora-entidade
legalmente"
autorizada para a explorac,:ao do
seguro automovej, que suhscreve
o prcsente contrato;
0) Sinistra-verificac,:ao, total ou parcial.
do evento que desencadeia
0
accionamento da cobertura do risco
prevista no contrato, considerandose corrio urn unico sinistra 0 evento
ou serie de eventos resultantes de
uma mcsma causa;
p )Tercciro - aquele que, em consequcncia
de urn sinistro coberto por cste
contrato.
sofra uma lesao que
origine danos susceptfveis dc, nos
termos da Icgisla~ao vigente
desta ap6lice. serem reparados ou
in<lemnizados;
q)Tomaderdo
segura - a pessoa ou
entidade
que contrata
com a
seguradora,
sendo responsavel
pelo pagamento do premio.'

ARTIGOTRES

11) Dano patrimonial-

e

Coberturas

facultativas

Mediante convenc,:ao expressa nas condic,:6es
particulares, podem ser objecto do presente
contrato outros riscos e/ou garantias, de
harmonia com as coberturas
e ,exclus6es
constantes das respectivas condic,:6es especiais
que tiverem sido contratadas.
ARTIGOQUA TRO
Ambito territorial

Urn) 0 presente contrato de seguro abrange
a responsabilidade civil autom6vel dcc')frente
da cTrcuJac,:ao de veiculos naRepubI ca de
Moc,:ambique.
Dois) O'seguro obrigat6rio pode tambem
abranger a responsabilidade civil decorrente
da circula~ao de vefculos nos pafses.limftrofes,
nomeadamente,
Africa do SuL Zimbabwe.
Malawi, Tanzania. Swazilandia e Zambia.
desde que entre a seguradora e a tomador do
seguro tenha sido, para. 0 efeito, acordado e
paga 0 correspo'ndente sobre premio, devendo,
no entanto. em caso de sinistra dentro dos
limites territoriais daqucles, paises, prevalecer
a ap61ice de seguro obrigat6rio contratado
naquelespafses.
'ARTlGO en,co
Ambito de cobertura

o prescnte

contrato de segura abrange:

Relativamente
a 'acidentes
ocorrido~
na Republica
de
Mo~ambique,
a obrigac,:ao de
indemnizar
estabelccida
na'lej,
civi\, ateao montante do capital
obriga'toriainente
segura, por
sinistro/anuidade
e por vefculo
causador.
e relativamente
aos
,danos emergentes de acidentes
nao excepcionados
na Lei que
institui 0 segura obrigatorio de
responsabilidadecivil
autom6vel;
b) Relativamente a acidentes ocorridos
nos paises referidos no numero dois
do artigo anterior. a obrigac,:ao de
indemnizar e fixada. ate aos limites
e nas condi~6es estapelecidasna
legislac,:ao moc,:ambicana.

a}

subito, fortuito e independente
"
da. vontade
do tomador
do
segura ou do segurado, ocorrida
em consequcncia
exclusiva da
ARTIGODOIS
circulac,:ao rodoviaria do vefculo
segura, quer este se encontre ou
Objecto e garantias do contrato
nao em movimento;
Urn) 0 presente contrato tern por objecto b) B6nus-bonificac,:6es nopremio
por
auscncia de sinistros;
" estabelecer as condic,:6es gerais do segura
c) Capital seguro - e o limite maximo da
obrigat6rio de responsabilidade civil autom6vel
responsabilidade
da seguradora,
abrange a obrigac,:aode indemnizar. estabelecida
por sinistro e anuidade;
na lei civil, ate ao montante do capital mfnimo
d) Caducidade' - ocorre quando d contrato
obrigatoriamente
seguro, por sinistro, por
atinge 0 final doperfodo de vigcncia,
anuidade e por vclculo causador, e relativamente
excepto se for automaticamente
aos danos emergcntes de acidentcs nao exclufdos
ARTIGOSEIS
prorrogado;
na lei.
Excfusoes
e) Dano corporal-prejuizo resultante de
Dois) 0 presentc
contrato
garante a
lesao da saude [(sica ou mental;
responsab!lidade civil do tomador do seguro.
Urn) Exc!ucm-se da garantia do segura os
j) Dano material-prejufzo resultante de
dos sujeitos da obrigac,:ao de segurar prevlstos
danos decorrentes de les6es corporais sofridos
lesao de coisa movel, im6velou
na Lei que institui 0 seguro obrigat6rio
pelo condutor do vefculo segurado e os
de resp'onsabilidade
civil automovel e dos
animal;
indivfduas transportados gratuitamente.'
legitimos'detentores e condutores do vclculo.'
g) Dano nao patrimonial-prejufzo
Dois) Exc!uem'se tambem da garantia do
Tres) E automaticamente
aplicadaas
que, nao scndo susceptfvel
de
seguro quaisquer danos decorrentes de les6es
presentes condic,:6es contrat~-ais qualquer
avaliac,:ao pecuniaria,
deve, no
materiais causados as seguintes pessoas:
alterac,:ao
legislativa
que venha a ser
en tanto, scr compensado atraves
a) Condutor
do vefculo e titular da
-intraduzida no ambito do segura obrigat6rio
'do cumpri mento de uma obrigac,:ao
ap6lice;
de rcsponsabilidade civil autom6veI.
, pecuniaria:

1028

fII SEKrE b) Todos aqueles cuja responsabihdade

e. nos termos do numero dois
do artigo dois destas condi<;oes
gerais. garantida nomeadamente em
consequencia da co-propriedade do
vefculo seguro;
c) Representantes
legais das pessoas
colecti vas e sociedades comerciais,
responsaveis peloacidente, quando
no excrcfcio das suas ftm<;oes;
d) C6njuge, ascendentes, descendcntes
ou adoptados das pessoas referidas
'nas alfneas a) e b) deste artigo, bern
como outros parentes ou afios ate ao
tcrceiro graudas mesmas pessoas,
mas, neste i1ltimo caso, s6 quando,
coabitem ou vivam a seu cargo;
e) Aqueles que, nos terrnos dos artigos
quatrocentos e noventa
e einco
e quatrocentos e noventa e seis
do C6digo Civil, beneficiem de
uma presta<;ao indemnizat6ria
decorrenle de vfnculos com alguma
das pessoas referidas nas alfneas
anteriores;
j) Os passageiros, quando transportados
em contraven<;ao as regras relativas
a trans porte de passageiros;
'g) Causador dolo so do acidente, autor,
cumplice e encobridor de roube
ou furto de qualquer vefculo que
intervenha no acidente, bern como
aos passageiros nele transportados
que tivessem conhecimento
da
posse ilegftima do vefculo e de livre
vontade, nele fossem transportados.
Tres) No caso de falecimento,
em
consequencia do acidente, de qualquer das'
pessoas referidas nas alfneas d) e e) do numero
anterior, e exclufda qualquer indemniza<;ao ao
responsavel culposo do acidente por danos nao
patrimoniais.
Quatnj) Excluem-se igualmente da garantia
do seguro:
a) Os danos causados no pr6prio vefculo

seguro; .
b) Os danos causados
nos bens
transportadosno
vefculo seguro
quer se verifiquem
durante 0
transporte, quer em opera<;oes de
carga e descarga;
c) Quaisquer danos causados a terceiros
em con sequencia de opera<;oes de
carga e descarga;
d) Os danos
devidos,
directa
ou
indirectamente,
a explosao,
liberta<;ao de calor Oil radia<;ao,
provenientes de desintegra<;ao ou
fusao de atomos, acelera<;lloartificial
de partfculas ou radioactividade;
e) Quaisquer danos ocorridos durante
provas desportivas e respectivos
treinos oficiais, salvo trafando-~e
de seguros celebrados para 0 efeito;

j) Os danos causado.s cujorespoi1savel
nao scja idcntificado;
g) Os danos causados
por vcfculos
roubados ou furtados.

danos causadosa

civil por prejuizos ou
pas.sageiros de veiculos

utilizados em transportes

ficam adstritos a todos as respectivos direitos e
. obriga<;6es de conformidadc com as restantes
estipula<;6es~excepto se qualquer das partes
o denunciar por correio rcgistado. com a
antecedencia
mfnima de scssenta dias em
rela<;fro data da resolu<;ao ou do vencimento.
Quatro) A mudan<;ade domicilio au endere<;o
por iniciativa pr6priaou imposi<;ao estatal deve.
scr comunicada s~guradora, no prazo de cinco
dias ap6sa sua ocorrencia. sob pena de nao sc
exigir quaisquer responsabilidades que possam
scr afcctadas pela omissfiodestc dcver.

a

ARTIGOSETE
Responsabilidade

NUMERO 27

colectivos

Urn) A Seguradora garaine por csta ap6licc.
quando cste risco tcnha sido assumido, a
rcsponsabilidade
civil do scgurado pelas
indemniza<;ocs que na propor<;ao de ate vinte
mil por cada passagciro. the possam ser exigidas
de conformidade com' a lcgisla<;ao em vigor.
DoisY. Sao apl1cadas a este risco todas as
disposi~oes constantcs no artigo cinco. cuja
natureza se adeque aocaso concr-clo.
Tres) Em caso de acidentc causado por
pessoa por quem 0 segurado seja rcsponsavcl. a
Seguradora nao invo~a contra os passageiros ou
seus representantes a exclusao do sinistro quando
este tenha sido causado intencionalmenfe, mas,
rescrva-se 0 ~ireito de cxigir do segurado 0
reembolso da indemniza<;ao que tiver pago.
CAPfTULOII
Inlcio, dura~ao, resoluyiio do contrato,
aliena~ao do velculo, nulidade do
contrato, transmissao de direitos,
, agravamento do risco e franquia
ARTIGOOITO
Inicio do' contrato

Urn) Opresente contrato produz efeitos a
partir do dia e hora registados na proposta de
seguro e no certificado comprovativo do seguro,
desde que seja feito 0 pagamento do premio
respectivo, nos termos da legisla<;ao aplieavel,
e vigora pelo prazo estabelecido nas Condi<;6es '
Particulares da Ap6lice.
Dois) Na ausencia de indica<;ao da hora de .
infcio dd seguro no certificado comprovativo do
seguro, considera-se que 0 contrato de seguro
'produz efeitos a partir das zero horas do dia
seguinte ao da aceita<;ao pela Seguradora, da
propost~ do Tomador do Seguro.
ARTIGO NOVE.
Durayao do contrato

Urn) 0 presente contrato pode ser celebrado
por urn perfoqo certo e determinado(seguro
temporario) ou por urn ano, a continuar pelos
seguintes.'"
Dois) Quando 0 presente contrato for
celebrado por urn penodo de temix>deterrninado,
os.seus efeitos cessam as vinte e quatro horas
do Ultimo dia
Tres) Quando 0 contrato for celebrado por
urn ano, a conti~:uar pelos seguintes, considerase sucessiv8Hlcnte
renovado por perfodos
anuais, e tanto 0 Segurado como a Seguradora

a

ARTIGODEZ
Resoluy30 do contrato

Urn) 0 Tomador do Scguro pode. a todo
o tempo; resolver 0 contrato. m~diante aviso
registado
seguradora, com antececcncia dc,
pelo menos, sessenta di'as.
Dais)
0 premio a devolver
em caso
dc cessa<;ao do scguro e calcuhdo
pro
tatatcmporis,ou
seja, proporcionalmente
ao
perfodo dc tempo que decolTeria ate ao seu
vencimcnto.
Tres) Quando a resolu<;ao do contrato se faz
por falta de pagamento do premio. a seguradora
tem.dircito aos premios pclo tempo decorrido
ate anula<;ao.
Quatro) A resqlu<;ao do presentc contrato
produz Cfeitos as vinte e quatro horas do dia
em que se vcrifique.
Cinco) Sempre que 0 Tornador do Seguro
nao coincida com 0 segurado, este e avisado pela
seguradora, com sessenta dias de antecedencia,
da rcsolu<;ao ou nao renova<;ao d6 contrato.
Seis) A f€solu~ao do contrato, por iniciativa
do Toma?or
do Seguro ou por falta de
pagamento do premio, nostermos do disposto
hos numeros anteriores, implica a ehtrcga, por
parte do Tomador do Seguro, do certificado
comprovativo da existencia de seguro.

a

a

ARTIGOONZE
Alienayao do veiculo

Urn} 0 presente contrato de seguro nao se
transmite em caso. de aliena<;ao do vcfculo,
cessando os seus efeitos as vinte e quatro
horas do pr6prio dia da aliena<;ao, salvo se for
utilizado pelo pr6prio tomador do segura para
.segurar novo vefculo.
Dois) 0 titular da a'p61ice avisa, no ptazode
vinte e quatro horas, por escrito, a Seguradora
da alienSl<;aodo vefculo, sob pena de assistir
a esta 0 direito a uma indemniza<;ao dc valor
igual ao montantedo premi-Ocorrespondente ao
perfodo de tempo que decorre entre 0 momento
de aliena<;ao do vefculo e 0 termo da anuidade
do seguro.
Tres) 0 Tomador do Seguro deve devolver
11Seguradora, junto a comunica<;aoreferida
no numero anterior, 0 certificado e 0 dfstico
comprovativo da existencia de seguro.
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Quatro) Na comunicac;aodaalicnac;ao
do
vefculo a Seguradora. 0 Tomador do Seguro
pode solicita'r a suspensao dos efeitos do.
,contrato. ate a suhstituic;ao do vefculo. com
prQrroga~a9 do prazo de validade da apolice.
]\;ao se dando a substituic;ao do vefculo dentro
de sessenta dias. contados da data do pedido de
suspensao. a ap6lice e anulada desde a data do
infcio da,suspensao.
ARTlGO

DOZE.

- Nulidade do contrato

Urn) 0 presente contrato considera-se nulo
e. consequentemente,
nao produz quaisquer'
efeitos em caso de sinistro .. quando da parte
do Tomador do Seguro ou do segurado tenha
havido declarac;6es inexactas,
bern como
retieencias de faetos ou cireunstancias dele
conhccidas. e que teriam podido in~uir sobre a
existencia ou eondic;6es do contrato.
Dois) Se as referidas
declarac;6es
ou
reticencias tiverem sido feitasde
ma-fe. a
Seguradora tern direito ao premio. sem prejufzo
"da nulidade do contrato nos fermos do numero
, anterior.
Tres) 0 faleeimento
do segurado nao
anula esta ap6lice. passando os respectivos
,direitos e obrigac;6es para os seus herdciros em
conformidade eom a lei.
ARTIGO

TREZE

Transmissao

i

de direitos

Urn) Havendo transmissao do bern seguro
e coincidindo na mesma pessoa 0 Tomador
do Seguro e 0 Segurado, 0 contrato de seguro
apenas se transinite para 0 novo titular ap6s
eomunicac;ao a Seguradora.
Dois) No caso de faleeimento do Tomador
do Seguro. a posic;ao eontratual transmite-se
para 0 Segurado ou para terceiro interessado.
devendo estes. logo que possfve!, comunicar
a Seguradora 0 novo titular do contrato, para
efeitos de emissao dc nova ap6lice.
ARTIGO

CATORZE

Agravamento

do risco'

Urn) 0 Tomador do Segur() ou, se for 0
caso. 0 segurado sao obrigados a comunicara
Seguradora, no pr~zo de oito diassubscquentes
ao'lieu conh'ccimcnto.
todos os factos ou
circunstancias susccptfvcisdc
determ'inar urn
agravamcnto do risco.
Dois) Entende-se que agravam 0 risco
circunstancias de caracter objectivo do condutor
habitual. antiguidade da carta de conduc;ao, do
• vefculo eo lugarde circulac;ao.
Tres) A Seguradora pode. no prazo de quinze
• dias. optar pela reduc;ao proporcional da garantia
, ou pela apresentac;ao de novas condic;6es.
.
Quatro) 0 Tomad\lrdo
Seguro pode. por
seu tumo e em igual prazo de quinze dia's
apns ter recehido a comunicac;ao referida no
nurnero anterior, contrapor a apresentac;ao de
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novas condiq6es. a reduc;ao proporcional da
garantia ou, em qualquer dos casos. a cessac;ao
do contrato.
Cinco)

A ornissao

ou a inexactidao

da

cornuni~ac;ao do agravarnento do risco da
a Seguradora
a faculdade
de resolver 0
contrato ou. em altemativa. propor a reduc;ao
proporcional da garantia ou apresentar novas
condic;6es.
Seis)

]\;0

caso de ocorrencia de agravamento

a

do risco sem a correspondente comunicac;ao
segumdora e havendo sinistro. a Seguradora nao

esta obFigada ao pagam~nto ,da corresponderite
indernnizac;ao se 0 Tornador do Seguro ou 0
Segurado tiverern agido de ma-fe.
, Sete) Se nao houver rna-fe,.'a Seguradora
efectua
a sua prestac;ao
reduzindo-a
proporcionalmentea diferenc;a entre 0 prern,io
co'nvencionado
no contrato eaquele
que
teria sido aplicado se a Seguradora tivesse
conhecimento
da verdadeira
dirnensao e
natureza do risco.
Oito) Se 0 agravarnento do risco tiver sido
correcta e tempestivamente
cornunicado e
ocorrendo sinistro durante 0 per~odo em que
e~ta em curso 0 procedimento para rnodificac;ao
ou cessac;ao do contrato.aseguradora
efectua a
prestac;ao prevista no contrato.
Nove) Se'o agravarnento do risco tiver
sido incorrecto ou tardiarnente cornunicado e
ocorrendo sinistro, aplicar-se-a 0 disposto nos
nurneros seis esete deSte artigo, conforme tenha
havido ou nao ma-fe do tomador do seguro ou
segurado.
ARTIGO

QUI."\ZE

.Franquia
Urn) Mediante conveIiC;ao expressa. po de
ficar a cargo do Tomador do Seguro uma parte
da indemnizaC;ao devida a terceiros. nao sendo,
porem esta limitac;ao de garantia oponfvel aos
lesadosou aos seus herdeiros.

a

Dois) Compete
de reclamac;ao
integralmente
scm prejufzo

Seguradora,

de terceiros.

em caso
responder

pela indemnizac;ao

devida,

do direito a ser reembolsada

pelo Tomador dci Seguro do valor da franquia
aplicada.
CAPITULO III
Pagamento, fraccionamento

,e altera~ao do

ARTIGO

DEZASSETE

Pagamento

Urn) A cobertura efectiva dos riscos apenas
se verifica a partir do momento em que e feito
o pagamento do premio de seguro ou fracc;ao,
atingindo entad 0 contrato de. seguro a sua
plena eficacia.
, Dois) 0 premio ou fracc;ao iniciiil e devido
na data da celebrac;ao do contrato.
Tres) Os premios, ou fracc;6es seguintes sao
devidos nasdatas estabelecidas na Ap6lice.
sendo aplidvel.neste
cas6. 0 regime pre.isto
nos numeros seguintes.
Quatro) A seguradora avisa. ate trinJa dias
antes da data em que 0 premio ou fracc;ao
seguinte
devido, por escrito, 0 Tomado~ do
Seguro, indicando essa data. 0 valor a p~:gar, a
forma de pagamento, as consequencias da faita
de pagamento e a data a partir da qual 0 contrato
considerar-se-a resolvido.
'
Cinco) Ka faltade pagamento do premio de
anuidades subsequentes ou da primeira fraec;ao
deste impede a renovac;aodo contrato. que por
esse facto nao se opera.
Seis) Na falta de pagamento de uma qualquer
fracc;ao do premio no decursQ de uma anuidade
determina a resoluc;ao automatica e imcdiata
do contrato na.data em que 0 pagamento dessa
fracc;ao era devido.
'
Sete) A cobranc;a dos premios que a
Seguradora efectue no domidlio do Tomador
do Seguro
nao pode ser interpretada
como derrogac;ao do expOsto neste artigo,
principal mente no referente
aos prazos
estabelecidos.
Oito} No caso de a regularizac;ao de sinistro
de que resultem danos a terceiros estar pendente
do pagamento de premios por parte do Tomador
do Seguro dentro prazo legal. a Seguradora
apenas e responsavel pelo pagamcnto dos danos
directamcntc, derivados do sinistro, cabendo ao
Tomador do Seguro e ou Segurado a assu~ao
de evontuais agravamentos ou danos indirectos
devidos demor(l'na regularizac;ao.,
Nove) 0 pagamento do premio feito durante
ou depois do sinistro nao conlere ao segurado
dire ito a qualquer indemnizac;ag pelo mesmo
1Psinisti'o.
0 segurado readquire. contudo, 0
gozo pleno dos seusdireitos depois de pagar 0'
premio,.se entretanto nao tiver sido anulado por
falta de pagamento. sendo-lhes porcm devidos
somente os sinistros que sobrevcnham depois
. de ter pago.

c

a

ARTIGO

DEZOITO

premio de segura
'Fraccionamento

ARTIGO

do premio

do premio

DEZASSEIS

Premio de Seguro

o

montante do premio e as regras sobre
o seu calculo e deterrriinac;ao sao estipulados
no presente contrato de seguro. ao abrigo' da
Iiberdade contratual e dos princfpios da tecnica
seguradora, cuja fom;a e local de pagamento
sao neste 'cstahelecido.

Urn) 0 Tomador do Seguro contrai perante
a Seguradora a ohrigac;ao de pagar-Ihe 0 premia
total relativo ao perfodo subscrito.
Dois) A Seguradora. porem: aceita que, a
pedido do Tomador do Seguro. 0 pagamcnto se
fac;aem prestac;oes liquidadas adiantadamente.
masque sao consideradas vencidas .logo que
OCOITaqualquer si.nistro 'porque ~eja devjd:i. a
indemnizac;ao. excepto nas ap6!ices de frota ..

if/SERlE
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ARTIGO

ARTIGO

DEZANOVE

anual seguinte.
Dois) A altera~ao do premio, por aplica~ao
dos agravamentos' por sinistralidade ou das
bQnifica~oes por ausencia de sinistro, e aplicada
no vencim~nto seguinte a data da coristata~ao
do facto.
CAPITULO IV
Capital seguro, reduy80 e reposiyao
do capital, bonus/malus
ARTIGO

Urn) ,As bonifica~oes
por ausencia de
sinistFos (Bonus) e os agravamentos
por
sinistralidade. (Malus) regem-se pela tabela
disponibilizada pela Seguradora. a qual faz parte
integrante destaap6lice.
, Dois) Para efeitos da aplica~ao deste regime,_
s6 sao c~nsiderados ,os sinistros que tenham
dado lugar ao pagamento de indemniza~oes ou
a constitui~ao de uma provisao.
Tre's) Em caso de substitui~ao
do
vefculo seguro, mantem-se a bonifica~ao ou
agravamento existente a data, desde que nao
haja alter~ao do condutor habitual. Em caso de
altera~ao do condutor habhual, 0 novo condutor
enquadrado
sistema de bonifica~5es e
agravamentos como se de urn contrato novo

e

VINTE

Capital seguro

no

se tratasse.

Urn) A responsabilidade da Seguradora esempre limitada a importancia maxima 'fhada
nas condi~oes particulares da ap6lice, seja qual
for 0 mlmero de pessoas lesadas par urn sinistro
e corresponde, em cada momento, ao capital
minimo obrigat6rio, com 0 limite maximo por
lesado legal mente fhado.
Dois) Salvo conven~ao em contrario:

CAPITULO IV
Obrigayoes

das partes contratantes

ARTIGO

Dois) b Tomador do Segura e/ou Segurado
nao podem tam bern, sob pen a de responderem
por perdas e danos: .

VL1\;TE E TREs

Obriga~oesda Seguradora

Urn) A Seguradora substitui 0 Segurado na
regulariza~ao
amigavel ouJitigiosa de qualquer
a) Quando a indemniza~ao
atribuida
sinistro que, ao abrigo do presente' contrato,
aos lesados for igual ou exceder 0
ocorra durante 0 perfodo de vigen cia do mesmo.
capital seguro, a Seguradora nao
Dois) As averigua~oes
peritagens
responde pelas despesas judiciais;
necessarias ao reconhecimento do sinistro e
b) Se for inferior, a Seguradora responde
pela indemniza~ao e pelas mesmas
a avalia~ao dos danos devem ser efectuadas
despesas ate ao limite do capital
pela Seguradora, com a adequada prontidao e
seguro;
- diligencia.
c) 0 Tomador do Seguro obriga-se a
'Tres) A Seguradora suporta as despesas
reembolsar
a seguradora
pelas
decorrentes
da regulariza~ao
de sinistros,
despesas j\.ldiciais em que esta tiver
referida nos numeros anteriores.
incorrido, desde que, juntamente
Quatro) A in<;lemniza~ao deve ser paga
com a indemniza~ao
atribufda,
logo que concluid"s
as investiga~5es
e
exceda a importan'cia
maxim'a
peritagens necessarias ao reconhecimento da
fixada 'nas condi~oes particulares
responsabilidade do Segurado e a fixa~ao do
da ap6lice. '
, ,
montante dos danos.
Tres) A Seguradora responde por hononmos
Cinco) A indemniza~ao, deve ser paga no
de advogados, desde que tenham sido por ela
estabelecimento da Seguradora onlie 0 contrato
escolhidos.
se tenha .celebrado, nO prazo. de trinta dias
Quatro) Quando a indemniza~aoconsist1t
contados a partir da data em que 0 seu montante
numa renda, a Seguradora afecta a constitui~ao
se tome lfquido.
da respectiva provisao matematica a parte
Seis) Considera-se .que 0 montante a pagar
disponfvel do capital seguro, de acordo com
se toma Hquido quando 0 processo de sinistro
as bases tecnicas oficialmente estabelecidas
estaconclufdo
e 0 valor a indemnizar esta
para 0 efeito.
determinado.

Abonar
extrajudicialmente
a
indemniza~ao
reclamadaou'
adiantar dinheiro, por conta, em
nome ou sob responsabilidade
.da Seguradora, sem sua expressa
autoriZa~ao;
b) Dar ocasiao, ainda que por omissao ou
negligencia,. a senten~a favoravel a
terceiroou quando nao der imediato
conhecimento
a Seguradora de
qualquer procedimento judicial
intentado contra ele, por motivo de
sinistro e a coberto da ap6lice;
c) Fixar a natureza
e 0 valor da
indemniza~ao
ou, de qualquer
for m a, est abe I e c e r ,a sua
responsabilidade.

a)

e

ARTIGO

VINTE

Reduy30 e reposiy30

E UM

de capital

Urn) No caso de sinistro, 0 montante da
'kmniza~ao
e abatido ao capital seguro,
,.i~ando este reduzido daquele valor desde a
data do sinistro ate ao vencimento do contrato.
Dois) 0 Tomador do SeguI;o pOde repor 0
capital atraves do pagamento de urn premio
suplemeI;ltar correspondente ao capital reposto
e ao perfodo de tempo nab decorrido; at~ ao
vencimento do contrato.

ARTI(iOVINTE

NUMERO 27

dias a contar do dia da ocorrencia ou
do dia em que tenha conhecimento
da mesma,fomecendo
todas as
indica~oes e provas documentais
e ou testemunhas relevantes para
uma correcta determina~a<? das
responsabilidades,
inclusive as
informa~oes
que a Seguradora
•
c(msidere'relevantes
quanto ao
sinistro e as suas consequencias;
b) Tom~r todas as medidas ao seu
alcance no senti do de evitar ou
limitar as corisequencillL do sinistro,
aplicando-se este dever a quem
tenha conheciinento do sinistro na
qualidade de b~neficiario;
c) Outorgar, a favor de quel1 r.Seguradora
indicar, os necessarios pcideres para
orientar e resolver ;:1S questoes
resultantes dos sinistrqs cobertos
por esta ap6lice, '1Jemcomo fomecer
e facilitar todos os documentos,
testemunhas
e outrasprovas
e
elementos ao seu alcance.

E DOIS

Bonus/malus

Altera~3odo premio
Urn) Nao havendo altera~ao no risco,
q!lMqueraltera~ao
do premio aplicavel ao
contrato apenas pode efectuar-se no vencimento

VINTE

-

Tres) 0 Tomador do Seguro,

0

Segurado

e ou 0 Beneficiario da i!ldemniza~ao" perdem
os direitos que Ihes s-ao conferidos por' esta,
ap6lice, quando:
a) Usarem

'de fraude,

simula~ao,

falsidade ou de quaisquer outros
meios dolosos para justificar a sua
reclama~ao;
b) Exagerarem,

usando de ma-fe, 0
montante dos prejufzos ou indicar
coisas falsamente atingidas pelo

E QUATRO

Obriga~oesdo Tomador do Seguro
,
e10u Segurado

sinistro.
Quatro) 'A comunica~ao referida na alfnea

Urn) Em caso de sinistro coberto pelo
presente' contrato, 0 Tomador do Seguro e/ou
Segurado, sob pena de responderem por perdas
e danos, obrigam~se a:

a

a)Comunicar
tal facto, por' escrito,
Seguradora, no mais curto prazo de
tempo posslvel, nunca superior a oito

a) do numero urn deste artigo deve ser feitaem

impressa pr6prio fomecido pela Seguradora ou
disponfvel no seu sftio da internet ou qualquer
outro meio de comunica~ao que possa ser
utilizadQsem a presen~a ffsica e simultanea
das,partes, des<;leque dela fique registoescrito
ou gravado.
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Cinco) A mora na comunicac;ao do sinistro
implica para 0 Tomador do Seguro ,e/ou
~ Segurado 0 dever de indemnizar a Seguradora
pelos dan~sre dCmais despesas ocasionadas por
; essa actuac;ao.
CAPfTULOV

Disposi~oesdiversas
ARTIGO VINTE E CI:-:CO

Comunica~oes e notifica~oes entre
as partes

E condiC;ao suficiente,

para que quaisquer
comunicaC;6es ou notificaC;6es entre as partes
, previstas n'esta ap6licese considerem validas e
plenamente eficazes, que as mesmas sejam feitas
por correio registado, ou por outro meio do qual
fique registo escrito, para a ultima morada do
Tomador do Seguro ou do Segtirado constante
do contrato e para asede social da Seguradora
ou para a morada de uma das SUllS delegac;6es,
I consoante ocaso. '

!

ARTIGO VINTE' E SEIS

Oocumentos validos
Urn) 0 contrato
fica perfeito
com a
aceitac;ao da prop()sta por parte da scguradora,
" consideraildo-se que a mesma e tacitamcntc
aceite se a seguradora nao se pronunciar no
prazo de quinzedias, a contar da data da sua
recepc;ao.
i
Dois) E valido ocontl'ato ou a alteraC;ao ao
mesmo que de origem a emissao de Certificado
de Seguro, aindaque emitido por urn mediador '
a quem 0 mesmo tenha sido facultado, sem
prejufzo de este responder por perdas e qapos
em caso de abuso.
'
Tres) 0 cohtrato de seguro considera-se em
vigor scm pre que 0 documeilto comprovativo
do seguro tenha sido entregue ao Tomador do '
Seguro par mediador devidamente autorizado
pela Seguradora a emitir 0 referido documento
e desde' que 0 premio se encontre paga.
'
ARTlGO VINTE E SETE

Oocumentos necessarios em caso '
de sinistro
Para efeitos de regularizaC;ao do sinistro, 0
; Tomador do Seguro e/ou Segurado oorigam-se
I a enviar a Seguradora os seguintes docunwntos:

l

,

'

.

a) Participac;ao de sinistro, em impresso
fomecid6 pela Segtiradora;

,b) Fotoc6pia (s) de carta (s) de conduc;ao
do (s) condutor (es) interveniente (s) ,
no sinistro, excepto se a(s) viatura(s)
estiver(em)
estacionada(s)
no
momenta do sinistrq;
c) Fotoc6pia (s) do (s) Iivrete (s) da (s)
viatura (s);
d) Fotoc6pia (s) do (s) tftulo (s) de registo

de propriedade da (s)viatura(s):
e) Declarac;ao do (s) proprietario (s) da
(s)viatura (s), esc~lhend0 a oflcina '
reparadora~
j) Numero do processo referente
a
participac;ao, nos casos em que
a autoridade policial tenha siclo
notificada da ocorrencia;
. g) Cotac;ao para reparac;ao dos danos ou
substituic;ao

das perdas, emitida

pela oficina reparadora escolhida
pelo (s) proprietario
(s) da (s)
viatura (s) sinistrada (s);
11) Declarac;ao de compra e venda,
datada, assinada e carimbada,
com a assinatura
reconhecida
notarial mente, se, em caso de
perda .iotal. a viatura passar para a
propriedade da Seguradora;
i) Origlnais do livrete e Tftulo de Registo
de Propriedade,
bern como as
chaves 'e controle..remoto, se, em
caso de perda total, a viatura passar
para a propriedade da Seguradora;
;) Q~aisqLier outros documentos que a
Seguradora venha a solicitar,por
considerar indispensaveis para uma
melhor analise do sinistro.

ARTIGO VINTE E NOVE

Oireito de regreS$9 da Seguradora
Satisfeita

a indemnizac;ao,

a seguradora

apenas tern direito de regresso:
a) Contra 0 causador do acidente que 0

tenha causado dolosamente;
b) Contra 0 condutor, se cstenao estiver

legal mente

habilitado

agido s'ob influencia

ou tiver
do ileool,

estupefacierites ou outras drogas ou
produtos t6xicos, ou quandt\ haja
abandon ado
c) Contra

0

0

sinistrado;

responsavel civil pOTdapos

causados

a terceiros

em virtude

de queda de carga decorrente de
deficiencia de acondicioilamento;
d) Contra

0

responsavel

pela nao

apresentac;ao do vefculo a inspecc;ao
peri6dica obrigat6ria,

nos termos

nos termps p~eviStos no C6digoee
Estrada em vigor.
ARTlGO TRINTA

Sub-roga~ao
A, Seguradora

que haja indemnizado

1l.ub-r()gada nos direitos
os causadores

,fica

do Iesad() contra

ou, outros responsaveis

pelos

prejufzos, podendo ,exigir que a sub-rogac;ao
seja expressamente

outorgada

no acto de

ARTIGO VI:"TE E OITO

pagamento e recusar este, se tal' Ihe for n~gado,

Escolha da oficina

bern comoexigir que Ihe seja entregue, quitac;ao

UITi) A escolha da oficina, feita nos termos '
.da boa-fe, para a reparac;ao dos danos sofridos
pelo vefculo sinistrad.o e scmpre da competenci'!;
do tercetro.
Dois) A Seguradora nao assume quaisquer
responsabilidades peio iri'cumprimento ou atraso '
no cumprimento dos trabalhos e substituic;6es,
de peC;as e partes aprovadas' e adjudicadasa
tal oficina, nem pela qualidade dos servic;os
prestados, mesmo que se trate duma oficina por
si recomendada.

legal mente autenticada.
ARTIGO TRINTA E UM .

Arbitrageme

foro

Urn) Os litfgios, surgidos ao. abrigo desta
ap6lice pode ser objecto de arbitragein, que e
feita nos termos da lei.
Dois) 0 foro competente

'para qualquer

acc;ao emergente deste contrato e
emissao da ap6lice.

0

do local da

