I Semestre de 2016
Apresentada informação sobre Execução do OE
Em conformidade com os termos estabelecidos pela Lei n.º 9/2002, de 12 de
Fevereiro, que cria o Sistema de Administração Financeira do Estado
(SISTAFE) e pelo Decreto n.º 23/2004, de 20 de Agosto, que aprova o
Regulamento do SISTAFE, foi recentemente divulgado o Relatório da
Execução do Orçamento do Estado (REOE) referente ao I Semestre de 2016.
Os dados do documento indicam que, de Janeiro a Junho de 2016, o Estado
cobrou uma receita de 72.317,2 milhões de Meticais, equivalente a 41,0%
da previsão, tendo, por outro lado, realizado uma despesa total de 95.166,3
milhões de Meticais, correspondente a 38,7% do Orçamento Anual. No que
concerne a execução da despesa de Investimento, o registo foi de 19,6% do
que está estipulado no Orçamento do Estado, sendo que a componente
interna executou 26,2% e a externa 13,3%.
No geral, o desempenho dos indicadores do I Semestre relativamente Plano
Economico e Social (PES) de 2016, dão conta de que, a meio do ano do
exercício económico, o Governo já concretizou cerca de 42% das suas metas,
num período em que a economia moçambicana cresceu 4,0%, estimando-se
uma taxa de crescimento anual do PIB na ordem de 4,5% e uma taxa de
inflação média anual na ordem de 10,12%
Os números apresentados pela execução orçamental, realça o Relatório
Semestral, foram influenciados por factores internos e externos, de vária
ordem, com destaque para a instabilidade político militar, a suspensão do
apoio directo ao Orçamento, bem como factores naturais e económicos, que
prevalecem até a actualidade.
Para reverter a situação, o REOE recomenda, entre outras medidas, a
necessidade de contenção da execução das rubricas de Salários e
Remunerações, Transferências as Famílias (Pensões) e maior rigor no

controle da rubrica de Encargos da Dívida.
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1

