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UNIÃO EUROPEIA 

FINANCIADO PELA UNIÃO EUROPEIA 
 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 

Contratação de consultores individuais para o desenvolvimento do Módulo 
de Planificação e Orçamentação (MPO) 

 
Concurso por Consultoria nº 49/CEDSIF/UGEA/18 

 
Em aditamento aos anúncios publicados nos dias 5 e 8 de Outubro de 2018, 
esclarece-se que o concurso é elegível apenas a consultores singulares, nacionais 
ou estrangeiras. Destaca-se ainda que é financiado pela União Europeia no 
contexto do Programa de Apoio às Reformas Sectoriais na área de Gestão das 
Finanças Públicas. 

Abaixo o texto integral do anúncio corrigido: 

“Através da Lei nº 09/2002, de 12 de Fevereiro e seu Regulamento aprovado pelo 
Decreto nº 23/2004, de 20 de Agosto, foi criado o Sistema de Administração 
Financeira do Estado (SISTAFE) com vista a modernizar os sistemas de 
Administração Financeira do Estado Moçambicano.  

O SISTAFE é composto por (5) Subsistemas devidamente integrados a saber: 
Subsistema do Orçamento do Estado (SOE), Subsistema de Contabilidade Pública 
(SCP), Subsistema do Tesouro Público (STP), Subsistema do Património do Estado 
(SPE) e, Subsistema do Controlo Interno (SCI).  

A modernização fez-se acompanhar pela criação de uma plataforma informática de 
suporte ao SISTAFE, o e-SISTAFE, que é constituído por vários módulos.  

Dando continuidade ao processo da reforma da Administração Financeira do Estado, 
o MEF identificou no actual SOE, a necessidade de integrar as funções de Planificação 
e Orçamentação num instrumento único, resultando na alteração da designação de 
Subsistema de Orçamento do Estado (SOE) para Subsistema de Planificação e 
Orçamentação (SPO).  

Para a implementação do Módulo de Planificação e Orçamentação (MPO), 
aplicação informática de apoio ao SPO, foram produzidos os documentos de 
conceitos e de requisitos, designadamente “Modelo Conceptual” e “Modelo de 
Negócio” respectivamente, que irão orientar o desenvolvimento do módulo.  

Pelo que o CEDSIF convida a todos os consultores singulares, nacionais ou 
estrangeiros, interessados a apresentarem a Manifestação de Interesse, podendo 
obter mais informações levantando os Termos de Referência disponíveis na Av. 



Guerra Popular n.º 20, 6º andar do Edifício CEDSIF, na Sala 609, em Maputo, ou 
solicitá-lo através do seguinte endereço electrónico: ugea@cedsif.gov.mz.  

Informa-se aos interessados, que está reservado o dia 11 de Outubro de 2018, às 10h 
no endereço acima referenciado para esclarecimento dos aspectos técnicos dos 
Termos de Referência.  

A apresentação das Respostas à solicitação de Manifestação de Interesse pelos 
interessados deverá ocorrer até às 10h do dia 24 de Outubro de 2018, no local 
acima indicado, sendo as respostas abertas 30 minutos depois em sessão pública.  

A presente contratação rege-se pelos procedimentos previstos no artigo 271 e 
seguintes, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 
5/2016, de 8 de Março”.  

 

 

Maputo, aos ___ de Outubro de 2018 

 

A Autoridade Competente 

 

________________________ 

(Ilegível)” 


