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BOLETIM DA REPUBLICA 
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPUBLICA DE MOÇAMBIQUE 

I M P R E N S A N A C I O N A L D E M O Ç A M B I Q U E 

A V I S O 

A matéria a publicar no «Boletim da Repú-
blica» deve ser remetida em cópia devidamente 
autenticada, uma por cada assunto, donde 
conste, além das indicações necessárias para 
e s se efeito, o averbamento seguinte, assinado 
e a u t e n t i c a d o : Para pub l icação n o «Bo let im 
da Repúbl ica». 

S U M Á R I O 

Ministério do Interior: 
Diploma Ministerial n.° 13/92: 

Concede a nacionalidade moçambicana, por naturalizaçao, a 
Raficudinkhan Mamodkhan. 

Ministério da Indústria e Energia: 
Despacho: 

Determina a reversão para o Estado das quotas e dos direitos 
delas emergentes da firma Ciclomontagens de Moçambique, 
Limitada, com sede em Maputo, pertencentes a Fonsecas, 
Limitada, Casa José Fabião, Limitada, Ciclo Nampula, Limi-
tada e Empresa Comercial de Megaza, SARL. 

Ministério dos Recursos Minerais: 
Despachos: 

Exonera Luís Jossene das funções de Director-Geral da 
Empresa Nacional de Carvão de Moçambique, E. E. (CAR-
BOMOC, E.E.). 

Nomeia Ernesto Trindade Costley White para, em comissão 
de serviço, exercer as funções de Director-Geral da Empresa 
Nacional de Carvão de Moçambique, E. E. (CARBOMOC, 
E.E.). 

Exonera Ernesto Trindade Costley White das funções de 
Director-Geral-Adjunto da Empresa Nacional de Carvão 
de Moçambique (CARBOMOC, E.E.). 

Ministérios do Comércio e das Finanças: 
Despacho: 

Integra na Empresa estatal Comércio Retalhista de Têxteis -
E.E., CORTE, vários estabelecimentos comerciais constan-
tes da lista anexa a este despacho. 

Ministério do Comércio: 
Despachos: 

Determina a cessação de funções de Director Nacional para 
a Planificação, Estudos e Projectos, Zacarias Cabul João 
Pedro Sumbane, técnico de planificação A principal. 

Determina a cessação de funções de Director Nacional-Adjunto 
de Relações Comerciais Internacionais, Silvestre Valente 
Sechene, técnico de comércio internacional A principal. 

Nomeia Fernando Sumbane Júnior, técnico de comércio inter-
nacional A principal, para o cargo de Director Nacional 
de Relações Internacionais. 

Ministério das Finanças: 
Diploma Ministerial n.° 14/92: 

Actualiza os montantes de emolumentos pessoais, transportes, 
subsídios de deslocação e ajudas de custo dos funcionários 
das Alfândegas. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.° 13/92 
de 22 de Janeiro 

O Vice-Ministro do Interior, verificando ter sido dado 
cumprimento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3 /75 , 
de 16 de Agosto, e no uso da faculdade que lhe é conce-
dida pelo artigo 12 da Lei da Nacionalidade, determina: 

E concedida a nacionalidade moçambicana, por natu-
ralização, a Raficudinkhan Mamodkhan, nascido a 
15 de Novembro de 1943, em Gogola - Diu -
Índia. 

Ministério do Interior, em Maputo, 27 de Dezembro 
de 1991. - O Vice - Ministro do Interior, Edmundo Carlos 
Alberto. 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E ENERGIA 

Despacho 

Fonsecas, Limitada, Casa José Fabião, Limitada, Ciclo 
Nampula, Limitada e Empresa Comercial de Megaza, 
SARL, são sócios da sociedade comercial por quotas de 
responsabilidade limitada sob denominação de Ciclomon-
tagens de Moçambique, Limitada, com sede em Maputo. 

Estes sócios, tendo tido parte activa ao seu serviço, 
injustificadamente deixaram de participar na vida daquela 
sociedade. 

Nestas condições, e nos termos do n.° 1 do artigo 22 do 
Decreto-Lei n.° 18/77, de 2 8 de Abril, determino: 

1. A reversão para o Estado das quotas e dos direitos 
delas emergentes dos seguintes sócios da sociedade comer-



cial denominada Ciclomontagens de Moçambique, Limi-
tada: 

- Fonsecas, Limitada, com o valor de três milhões 
e quinhentos mil meticais; 

— Casa José Fabião, Limitada, com o valor de um 
milhão de meticais; 

- Ciclo Nampula, Limitada, com o valor de quinhen-
tos mil meticais; 

- Empresa Comercial de Megaza, SARL, com o va-
lor de duzentos e cinquenta mil meticais. 

2. São revogadas e dadas sem quaisquer efeitos quais-
quer procurações emitidas por qualquer dos sócios refe-
ridos no n.° 1. 

Ministério da Indústria e Energia, em Maputo, 19 de 
Setembro de 1989. - O Ministro da Indústria e Energia, 
António José Lima Rodrigues Branco. 

MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS 

Despacho 

No uso da competência que me é conferida pelo disposto 
no n.° 1 do artigo 17 da Lei n.° 2/81, de 30 de Setembro, 
exonero Luís Jossene das funções de Director-Geral da 
Empresa Nacional de Carvão de Moçambique, E. E. (CAR-
BOMOC, E.E.), que havia sido nomeado por despacho 
ministerial de 1 de Junho de 1984, publicado no Boletim 
da República, 1.a série, n.° 44, de 30 de Outubro de 1985. 

O presente despacho produz efeitos a partir de 22 de 
Abril de 1991. 

Ministério dos Recursos Minerais, em Maputo, 25 
de Abril de 1991. - O Ministro dos Recursos Minerais, 
John William Kachamila. 

Despacho 

No uso da competência que me é conferida pelo disposto 
no n.° 1 do artigo 17 da Lei n.° 2/81, de 30 de Setembro, 
nomeio Ernesto Trindade Costley White para, em comissão 
de serviço, exercer as funções de Director-Geral da Em-
presa Nacional de Carvão de Moçambique, E. E. (CAR-
BOMOC, E.E.). 

Este despacho produz efeitos a partir de 22 de Abril 
de 1991. 

Ministério dos Recursos Minerais, em Maputo, 25 
de Abril de 1991. - O Ministro dos Recursos Minerais, 
John William Kachamila. 

Despacho 

No uso da competência que me é conferida pelo disposto 
no n.° 1 do artigo 17 da Lei n.° 2/81, de 30 de Setembro, 
exonero Ernesto Trindade Costley White das funções de 
Director-Geral-Adjunto da Empresa Nacional de Carvão 
de Moçambique, E.E. (CARBOMOC, E.E.). 

O presente despacho produz efeitos a partir de 22 de 
Abril de 1991. 

Ministério dos Recursos Minerais, em Maputo, 25 
de Maio de 1991. - O Ministro dos Recursos Minerais, 
John William Kachamila. 

MINISTÉRIOS DO COMÉRCIO E DAS FINANÇAS 

Despacho 

Os estabelecimentos comerciais constantes da lista anexa 
encontram -se revertidos a favor do Estado, de conformi-
dade com os despachos nela referidos. 

Feita a análise da respectiva viabilidade com vista à 
sua reestruturação, verificou -se que as mesmas não reúnem 
condições técnico - financeiras por forma a constituírem -se 
em unidades autónomas do sector estatal, considerando 
que já se integram no património da empresa estatal 
Comércio Retalhista de Têxteis - E. E., CORTE, desde 
o processo da formação desta. 

Nestes termos, os Ministros do Comércio e das Finanças, 
ao abrigo do disposto na 2.a parte do artigo 3 da Lei 
n.° 13/91, de 3 de Agosto, determinam: 

O património dos estabelecimentos comerciais constantes 
da lista anexa ao presente despacho, fica integrado na 
empresa estatal Comércio Retalhista de Têxteis - E. E. 
CORTE, criada por Diploma Ministerial n.° 71/90, de 8 
de Agosto. 

Maputo, 21 de Outubro de 1991. - O Ministro do 
Comércio, Daniel Filipe Gabriel Tembe. - O Ministro das 
Finanças, Eneas da Conceição Comiche. 

Publicações: 
BRs de despachos de intervencionamento e de reversão de 

quotas para o Estado, de lojas comerciais da CORTE, 
E. E. 

1 - Saratoga da Baixa 
Sita: Rua Joaquim l apa n.° 32 R/C. 

2 - Saratoga da Eduardo Mondlane 
Sita: Av. Eduardo Mondlane n.° 2110 R/C. 

- BR n.° 12 - I série, de 20 de Março de 1991. 
3 - Sociedade Comercial do Índico 

Sita: Rua dos Irmãos Roby n.° 193/195 R/C. 
- BR n.° 20 - I série, de 15 de Março de 1991. 

4 - Belita - Com sede na Beira 
Sita: Av. Eduardo Mondlane n.° 2921 R/C. 
— BR n.° 17 - 1 série, de 24 de Abril de 1991. 

5 - Njinguiritane - Ex-Casa Cantão 
Sita: Av. 25 de Setembro n.° 1698 R/C. 
— BR n.° 53 - I série, de 28 de Agosto de 1991. 

6 - Bazar Favorito (B. Choitram, Limitada) 
Sita Av. 25 de Setembro n.° 1712 R/C. 
— BR n.° 53 - I série, de 28 de Agosto de 1991. 

7 - Sapataria Presidente 
Sita: Rua Joaquim Lapa n.° 184 R/C. 

- BR n.° 38 - I série, de 18 de Setembro. 
8 - Fabião e Silva, Limitada (Baixa) 

Sita: Rua Consigliery Pedroso n.° 182 R/C. 
- BR n.° 20 - I série, de 15 de Maio de 1991. 



MINISTÉRIO DO COMÉRCIO 

Despacho 
Ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 11 do Decreto 

n.° 4/81, de 10 de junho, determino a cessação de funções 
de Director Nacional para a Planificação, Estudos e Pro-
jectos, Zacarias Tabul João Pedro Sumbana, técnico de 
planificação A principal. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 25 de Outubro 
de 1991. - O Ministro do Comércio, Daniel Filipe Gabriel 
Tembe. 

Despacho 

Ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 11 do Decreto 
n.° 4/81, de 10 de Junho, determino a cessação de funções 
de Director Nacional-Adjunto de Relações Comerciais In-
ternacionais, Silvestre Valente Sechene, técnico de comércio 
internacional A principal, por ter sido designado para 
outras funções. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 25 de Outubro 
de 1991. - O Ministro do Comércio, Daniel Filipe Gabriel 
Tembe. 

Despacho 

Ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 11 do Decreto 
n.° 4/81, de 10 de Junho, nomeio Fernando Sumbane 
Júnior, técnico de comércio internacional A principal, 
para o cargo de Director Nacional de Relações Internacio-
nais. 

Ministério do Comércio, em Maputo, 28 de Outubro 
de 1991. - O Ministro do Comércio, Daniel Filipe Gabriel 
Tembe. 

MINISTÉRIO DAS FIHANÇAS 

Diploma Ministerial n.° 14/92 
de 22 de Janeiro 

Havendo necessidade de proceder à actualização da ta-
bela de emolumentos aprovada por Portaria n.° 13 683, 
de 23 de Janeiro de 1960. 

Tendo em vista atribuir uma justa remuneração dos 
serviços, a preços correntes; 

Sob proposta da Direcção Nacional das Alfândegas; 
No uso das competências que lhe são atribuídas, o Mi-

nistro das Finanças determina: 
Artigo 1. São actualizados os montantes de emolumen-

tos pessoais, transportes, subsídios de deslocação e ajudas 
de custo dos funcionários das Alfândegas, a cobrar por 
serviços extraordinários prestados a requerimento das par-
tes, de conformidade com a tabela anexa a este diploma. 

Art. 2. Fica revogada na parte correspondente a tabela 
aprovada pela Portaria n.° 13 683, de 23 de Janeiro de 
1960. 

Ministério das Finanças, em Maputo, 30 de Novembro 
de 1991. - O Ministro das Finanças, Eneas da Conceição 
Comiche. 

Tabela de emolumentos pessoais, transportes, subsi-
do s de deslocação e ajudas de custo por serviços 
extraordinários, a requerimento de partes, prestados 
pelo pessoal das alfândegas 

C A P Í T U L O I 

Carreira técnica 
ARTIGO 1.° 

Por cada funcionário que efectuar entradas fiscais ou fechos, 
a bordo de navios a vapor ou a motor: 

De uma até quatro horas: 
Navios atracados 3 000,00 
Navios ao largo 6 000,00 

Cada hora a mais ou fracção 2 000,00 

Pelos mesmos serviços prestados a bordo de navios à vela, até 
100 t líquidas de arqueação, cobrar-se-á metade dos emolumentos 
acima indicados. 

(Em domingos e dias feriados, o dobro das quantias indica-
das, neste artigo; de noite, o dobro do emolumento relativo 
ao dia correspondente). 

ARTIGO 2.° 

Por cada funcionário que assistir a naufrágios ou outros sinis-
tros, por cada dia de vinte e quatro horas ou fracção: 

Nos portos 15 000,00 
Noutros locais 30 000,00 

ARTIGO 3 ° 

Reverificação, verificação, assistência a serviços de baldeação 
ou conferência de volumes em reexportação, transferência e trân-
sito, a requerimento das partes: 

I - Dentro das casas de despacho, antes ou depois 
das horas de expediente: 

A - Cada reverificação 2 000,00 

B - Cada verificação ou outro serviço: 
1. Pela primeira hora de serviço efectivo 2000,00 
2. Cada hora de serviço efectivo além da 

primeira ou fracção superior a quinze 
minutos 1000,00 

II - A saída dos depósitos gerais francos, 
depósitos garantidos e zonas francas, 
quer por terra quer por mar: 

A - Aeronaves e veículos automóveis - Vide n.° VIII. 
B - Locomóveis e tractores - Vide n.° XI. 
C - Madeira - Vide n.° IX. 
D - Maquinismos em volumes de peso superior a 

250 kg - Vide n.° X. 
E - Mercadorias não especificadas: 

1. Cada reverificação 2 000,00 

2. Cada verificação ou outro serviço: 
2.1 - Pela primeira hora de serviço 

efectivo 2 000,00 
22 - Cada hora de serviço efectivo 

além da primeira ou frac-
ção superior a quinze mi-
nutos 1000,00 

Quando as mercadorias, excepto minérios, 
forem transportadas em vagões ou embarcações 
de tráfego local contar-se-á uma reverificação 
e uma verificação por cada vagão ou embar-
cação. Para as mercadorias transportadas nou-
tros veículos contar-se-á uma reverificação e 
uma verificação pelo primeiro veículo e 50 
por cento da verba por cada veículo a mais 
que sair na mesma ocasião. 

Para os minérios transportados a granel os 
emolumentos a cobrar serão reduzidos a 25 por 
cento das verbas da alínea E. 



III - Nos armazéns de regime aduaneiro e 
nos estabelecimentos comerciais e 
industriais, compreendendo os res-
pectivos armazéns em regime livre, 
ou nos domicílios dos interessados: 

A - Dentro do perímetro da localidade onde fun-
ciona a estância aduaneira: 

1. Bagagens - Cada reverificação ou veri-
ficação 1000,00 

2. Chapas de vidro - Cada reverificação 
e verificação: 

а) Pela primeira caixa 3 000,00 
b) Por cada caixa a mais 500,00 

3. Outras mercadorias, com excepção de 
maquinismos compreendidos no n.° X: 

a) Cada reverificação 3 000,00 
b) Cada verificação ou outro ser-

viço: 
1) Pela primeira hora de 

serviço efectivo 3 000,00 
2) Cada hora de serviço 

efectivo além da pri-
meira ou fracção su-
perior a quinze minu-
tos 2 000,00 

B - Fora desse perímetro - O dobro das verbas 
indicadas na alínea A. 

IV - Nos outros locais: 
A - Dentro do perímetro da localidade onde fun-

ciona a estância aduaneira: 
1. Cada reverificação 3 000,00 
2. Cada verificação ou outro serviço: 

a) Pela primeira hora de serviço efec-
tivo 3 000,00 

b) Cada hora de serviço efectivo além 
da primeira ou fracção superior 
a quinze minutos 2 000,00 

B - Fora desse perímetro: 
1. Cada reverificação 6 000,00 
2. Cada verificação ou outro serviço: 

a) Pela primeira hora de serviço efec-
tivo 6 000,00 

b) Cada hora de serviço efectivo além 
da primeira ou fracção superior 
a quinze minutos 3 000,00 

V - Medição de tanques com óleos ou 
essências minerais por cada um: 

A - Dentro do perímetro da localidade onde fun-
ciona a estância aduaneira - Cada reveri-
ficação, verificação ou outro serviço 6 000,00 

B - Fora do perímetro - Cada reverificação, veri-
ficação ou outro serviço 10 000,00 

VI - Medição de navios -tanques com óleos 
ou essências minerais, qualquer que 
seja o seu fundeadouro, por cada um 

- Cada reverificação, verificação ou 
outro serviço 15 000,00 

VII - Embarcações: 
A - De menos de 100 t por cada uma - Cada re-

verificação, verificação ou outro serviço ... 10 000,00 
B - De 100 ou mais toneladas por cada uma -

Cada reverificação, verificação ou outro 
serviço 30 000,00 

VIII - Aeronaves e veículos automóveis men-
cionados na pauta de importação, 
com excepção dos motociclos, por 
cada um: 

Cada reverificação ou verificação 5 000,00 
(Esta taxa abrange a pesagem dos veículos, 

acessórios e ferramentas e mais actos inerentes 
à sua desalfandegarão). 

IX - Reverificação e verificação de ma-
deira: 

A - Cada reverificação 3 000,00 

B - Cada verificação ou outro serviço: 
1. Pela primeira hora de serviço efectivo 3000,00 
2. Por cada hora de serviço efectivo além 

da primeira ou fracção superior a 
quinze minutos 2 000,00 

X - Maqvinismos em volumes de peso supe-
rior a 250 kg: 

A - Dentro do perímetro da localidade onde fun-
ciona a estância aduaneira - Cada reverifi-
cação, verificação ou outro serviço: 

1. Pelo primeiro volume 2 000,00 
2. Por cada volume a mais 1000,00 

B - Fora do perímetro, o dobro da verba. 

XI - Locomóveis e tractores, por cada um: 
Cada reverificação ou verificação 3 000,00 

(Esta verba abrange todos os actos inerentes & 
sua desalfandegação). 

Nota A. - Quando os serviços a que se referem os n.°s III, IV, 
VII, VIII e X forem efectuados a mais de 50 km do perímetro 
da localidade onde funciona a estância aduaneira, as quantias a 
cobrar por cada funcionário da reverificação, verificação ou en-
carregado doutro serviço não podem ser inferiores a 25 000,00 
por dia. 

Nota B. - Quando o serviço se efectuar em embarcações de 
tráfego local contar-se-á uma reverificação e uma verificação por 
cada embarcação. 

Quando for efectuado em navios ancorados ao largo cobrar-se-á 
o dobro da verba. 

Nota C. - Em domingos e dias feriados cobrar-se-á o dobro 
das quantias indicadas neste artigo; de noite, o dobro dos emo-
lumentos relativos ao dia correspondente. 

ARTIGO 4.° 

Outros serviços a requerimento de partes: 
I - Vistorias para reconhecer da inavegabilidade das 

embarcações, cada uma: 
Director 50 000,00 
Peritos (cada) 30 000,00 
Escrivão 20 000,00 

Quando os peritos forem oficiais da Armada 
o emolumento será igual ao do Director. 

II - Outras vistorias, cada uma e a cada 
funcionário 6 000,00 

III - Desnaturações e inutilizações de quais-
quer mercadorias, lotações e cora-
ções de quaisquer óleos: 

A - Dentro do perímetro da localidade onde fun-
ciona a estância aduaneira - Pela assistência 
de cada funcionário: 

1. Pela primeira hora de serviço efectivo ... 3000,00 
2. Cada hora de serviço efectivo ou frac-

ção, além da primeira 2000,00 

B - Fora do perímetro da localidade onde fun-
ciona a estância aduaneira e até 50 km, o 
dobro das verbas, acima indicadas. 

C - A mais de 50 km do perímetro da localidade 
onde funciona a estância aduaneira, por cada 
dia de serviço ou fracção e a cada funcionário 25 000,00 

IV - Extracção de amostras, tomada de si-
nais na importação ou exportação 
temporárias e confrontações da reim-
portação e reexportação, pela assis-
tência de cada funcionário, além 



dos emolumentos correspondentes a 
reverificação e verificação quando 
houver lugar para estas operações: 

A - A saída dos depósitos gerais francos, depó-
sitos garantidos de natureza especial e zonas 
francas, quer por terra quer por mar 1000,00 

B - Noutros locais: 
1. Dentro do perímetro da localidade onde 

funciona a estância aduaneira 2 000,00 
2. Fora do perímetro da localidade onde 

funciona a estância aduaneira 4000,00 
3. A mais de 50 km do perímetro da locali-

dade onde funciona a estância adua-
neira - Ver parte final da nota A 
do artigo 3.° 

Quando se trate de taras vazias, importadas 
ou exportadas temporariamente, reexportadas ou 
reimportadàs, ou ainda de taras que, sujeitas a 
estes regimes, acondicionem mercadorias que não 
são verificadas pela Alfândega, os emolumentos, 
devidos são unicamente os correspondentes à 
tomada de sinais ou confrontações. 

V - Registo nos livros de movimento, con-
tagem e recebimento das importân-
cias referentes a bilhetes de despacho 
ou a outros documentos, e saida de 
mercadorias nos serviços efectuados 
dentro das estâncias aduaneiras, an-
tes ou depois de expediente ordiná-
rio, excluindo o serviço de bagagem 
de passageiros: 

A - Por cada um destes serviços e cada bilhete 1000,00 
B - Assistência dos directores das Alfândegas ou 

dos chefes das diversas estâncias aduaneiras 
aos servicos nelas efectuados fora das horas 
do expediente ordinário, por cada bilhete e 
por cada manhã ou tarde 3 000,00 

VI - Registo e exame de confrontacões dos 
veículos mencionados nos Decretos 
n.°s 29 278, de 23 de Dezembro de 
1938. 32 113, de 1 de Julho de 1942, 
e 35 636, de 11 de Maio de 1946, 
e processamento da respectiva do-
cumentação, durante a noite: 

Por cada veículo 

VII - Exames prévios: 
A - Locomóveis, tractores, aeronaves e veículos 

automóveis, com excepção dos motociclos, 
por cada um, mesmo que o exame prévio 
seja realizado em mais de um local 3 000,00 

B - Outras mercadorias: 
1. Dentro das estâncias aduaneiras, casas 

de despacho ou armazéns de empresas 
transportadoras, antes ou depois das 
horas de expediente ordinário - Por 
cada serviço: 

a) Pela primeira hora de serviço 
efectivo 3 000,00 

b) Cada hora de serviço efectivo 
ou fracção a mais 1000,00 

2. Noutros lugares, dentro do perímetro 
da localidade onde funciona a estân-
cia aduaneira, a qualquer hora du-
rante o dia - Por cada serviço: 

a) Pela primeira hora de serviço 
efectivo 4000,00 

b) Cada hora de serviço efectivo 
ou fracção a mais 1 500,00 

Fora do perímetro da localidade 
onde funciona a estância aduaneira 
e até 50 km cobra-se o dobro das 
verbas. Quando o serviço for efec-

tuado a mais de 50 km, a quantia a 
cobrar não pode ser inferior a 
15 000,00 por dia. 

VIII - Abertura ou fecho de armazéns alfan-
degados: 

Por cada operação 3000,00 

IX - Entrada fiscal ou fecho do expediente 
nos aeródromos ou aeroportos em 
que haja estância aduaneira, antes 
ou depois das horas do expediente 
normal, e nos campos em que não 
exista estância aduaneira, a qualquer 
hora do dia: 

Por cada serviço 10 000,00 

As horas do expediente normal das estâncias 
aduaneiras junto dos aeroportos regulam-se pelas 
dos serviços de aeronáutica. 

X - Serviços realizados no piquete: 
A - Revisão de bagagem, por cada navio, depois 

do pôr do sol: 

Até quatro horas: 
1. Ao chefe 10 000,00 
2. A cada funcionário 6 000,00 
3. Por cada hora a mais ou fracção 2 000,00 

B - Expediente do despacho de mercadorias por 
cada bilhete: 

A cada funcionário 3 000,00 

(Este emolumento acresce ao do n.° V deste 
artigo). 

C - Outros serviços por cada hora: 
1. Ao chefe 3 000.00 
2. A cada funcionário 3 000,00 

(Os emolumentos pelos serviços de 
verificação e reverificação no piquete 
serão cobrados conforme as verbas 
designadas no n.° 1 do artigo 3.°, se 
os serviços forem realizados dentro 
das horas do expediente da sede, e 
pelo dobro se se efectuarem fora des-
sas horas). 

Pelos serviços mencionados nas alí-
neas B e C, as verbas são reduzidas 
a 50 por cento quando realizados 
dentro das horas do expediente da 
sede. 

XI - Conferência de carga ou descarga de 
mercadorias, ou assistência a esses 
serviços fora das horas do serviço 
normal, por cada hora 3 000,00 

XII - Peritagem de avarias: 
A cada perito e por cada sessão 1 000,00 

XIII - Outros serviços não especificados nos 
números anteriores, efectuados além 
das horas do expediente ordinário 
ou fora dos lugares habituais de 
despacho, incluindo as visitas de 
completa descarga 3 000,00 

(Em domingos e dias feriados, o 
dobro das quantias indicadas neste 
artigo; de noite, o dobro dos emolu-
mentos relativos ao dia correspon-
dente). 

ARTIGO 5.° 

Despacho de encomendas postais que sejam passíveis de di-
reitos: 

Por cada volume 1 000,00 



CAPITULO II 

Serviços auxiliares 
A R T I G O 6 ° 

Assistentes como auxiliares dos funcionários aduaneiros no 
desempenho dos serviços mencionados nos seguintes artigos e 
números desta tabela: 

Artigo 1.° - Aos funcionários que auxiliarem o serviço: 

a) Até quatro horas 15 000,00 
b) Cada hora a mais ou fracção 1 000,00 

(Ao largo, o dobro do emolumento). 

Artigo 3 o: 
N.°s I e I I : 

a) Pela primeira hora de serviço efectivo 1 000,00 
b) Cada hota de serviço efectivo além da pri-

meira ou fracção superior a quinze mi-
nutos 600,00 

Para os minérios transportados a granel os emolu-
mentos a cobrar serão reduzidos a 25 por cento das 
verbas. 

N.° III : 
Dentro do perimetro da localidade onde 

funciona a estância aduaneira: 

a) Pela primeira hora de serviço efectivo .. 1 000,00 
b) Cada hora de serviço efectivo além da pri-

meira ou fracção superior a quinze mi-
nutos 600,00 

N.°s IV, V, VI e VII : 
Dentro do perímetro da localidade onde 

funciona a estância aduaneira: 

a) Pela primeira hora de serviço efectivo .. . 1 500,00 
b) Cada hora de serviço efectivo além da pri-

meira ou fracção superior a quinze mi-
nutos 600,00 

N.os VIII , IX, X e XI: 
A - Nos locais designados nos n.os I, 

II e III do artigo 3.°: 
a) Pela primeira hora de serviço efectivo . . . . 1 500,00 
b) Cada hora de serviço efectivo além da pri-

meira ou fracção superior a quinze mi-
nutos 600,00 

Artigo 4.°: 
N.os I, II, III, IV e XI : 

Dentro do perimetro da localidade onde 
funciona a estância aduaneira: 

a) Pela primeira hora de serviço efectivo . . . 1 500,00 
b) Cada hora de serviço efectivo além da pri-

meira ou fracção superior a quinze mi-
nutos 600,00 

Nos serviços prestados fora do pe-
rímetro da localidade onde funciona 
a estância aduaneira e até 50 km se-
rão os emolumentos elevados ao do-
bro. 

Quando o serviço for efectuado a 
mais de 50 km o emolumento não 
poderá ser inferior a 10 000,00 MT 
por dia. 

(Em domingos e dias feriados cobrar-se-á o 
dobro das quantias indicadas neste artigo; de 
noite, o dobro do emolumento relativo ao dia 
correspondente). 

A R T I G O 7 .° 

Outros empregados destes quadros, por tempo de serviço su-
perior a quinze minutos até uma hora: 

1. Patrões de embarcações 2 000,00 

2. Maquinistas e motoristas 2 000,00 
3. Contínuos, marinheiros e remadores 500,00 
4. Apalpadeiras 1 000,00 

(Em domingos e dias feriados, o dobro das quantias indicadas 
neste artigo; de noite, o dobro dos emolumentos relativos ao 
dia correspondente). 

CAPITULO III 

Serviço de polícia e fiscalização 
A R T I G O 8 .° 

I - Pela condução de mercadorias ou objectos sujeitos a fis-
calização ou cativos de direitos: 

A - Das alfândegas, delegações ou postos 
de despacho ou de quaisquer outros 
pontos, em terra, dentro da área ur-
bana onde se encontra situada a es-
tância aduaneira, até bordo de navios 
fundeados nos ancoradouros fiscais ou 
vice-versa 1 500,00 

B - Das alfândegas, delegações ou postos de 
despacho ou de quaisquer outros, pon-
tos, em terra, dentro da área urbana 
onde se encontra situada, até bordo 
dos navios fundeados fora dos anco-
radouros fiscais ou vice-versa 2 000,00 

C - De bordo de um navio para outro, 
quando ambos se achem fundeados 
dentro do mesmo ancoradouro fiscal 
ou atracados no mesmo cais 1 500,00 

D - De bordo de um navio para outro, 
quando estejam fundeados em dife-
rentes ancoradouros, ou atracados em 
cais diferentes, ou um atracado e 
outro fundeado 2 000,00 

E - De uma para outra estância aduaneira 
ou quaisquer pontos, num percurso 
até 2 km ... 1 500,00 

(As bagagens movimentadas entre 
duas estâncias aduaneiras distanciadas 
entre si até 2 km são isentas da taxa 
de acompanhamento). 

F - De uma para outra estância aduaneira 
ou quaisquer pontos, num percurso 
compreendido entre 2 a 10 km 6 000 00 

C - Para além de 10 km 500,00 
por km 

II - Pela conferência de volumes transbordados de 
uma embarcação para outra nos cais, ou atra-
cadas entre si, ao largo: 

a) Pela primeira hora de serviço efectuado 
ou fracção 4 000,00 

b) Por cada hora, além da primeira ou 
fracção 2 000,00 

III - Pela conferenc'a de carga embarcada em quais-
quer navios ou embarcações e com autorização 
superior: 

а) Nos cais, pontes ou embarcadouros fisca-
lizados ou não, das 18 às 24 horas e 
das 0 às 6 horas por cada navio ou 
embarcação e por cada período ou frac-
ção: 

Em navios ou embarcações até 50 t 3 000.00 
Idem, de 50 a 200 t . . 6 000,00 
Idem, de 200 a 1000 t . . . 10 000,00 
Idem, de mais de 1000 t 20 000,00 

b) Nos cais, pontes e embarcadouros não fis-
calizados, das 6 às 12 e das 12 às 
18 horas por cada navio ou embai ca-
ção e por cada período ou fracção 

Em navios ou embarcações até 50t 1 500,00 
Idem, de 50 até 200 t . 3 000.00 
Idem, de 200 a 1000 t 5 000,00 
Idem, de mais de 1000 t ... 10 000,00 

Os emolumentos a que se refere este artigo 
serão pagos pelos capitães dos navios e mestres 
das embarcações ou seus representantes legais 



que, nos termos regulamentares, deverão re-
querer licenças para carregar. 

Nos cais, pontes o u embarcadouros fiscali-
zados não é dev do qualquer emolumento pela 
conferência levada a efeito de sol a sol (das 
6 às 18 horas). 

IV - Pela assistência de oficiais da Polícia Fiscal e 
naufrágios ou outros sinistros marítimos - Por 
cada dia de vinte e quatro horas ou fracção: 

a) Ao comandante do corpo: 
Nos portos 15 000,00 
Noutros locais 30 000,00 

b) Aos oficiais subalternos: 
Nos portos 10 000,00 
Noutros locais 25 000,00 

V - Pela presença de outros elementos da Polícia 
Fiscal a naufrágios ou outros sinistros marí-
timos - Por cada dia de vinte e quatro horas 
ou fracção: 

a) Aos chefes de serviço: 
Nos portos 7 500,00 
Noutros locais 15 000,00 

b) Aos chefes de posto ou cabos: 
Nos portos 7 000.00 
Noutros locais 12 000,00 

c) Aos guardas: 
Nos portos 5 000,00 
Noutros locais 10 000,00 

VI - Serviço de vigilância de mercadorias descarre-
gadas para cais, pontes ou desembarcadouros, 
não fiscalizados, cativas de quaisquer imposi-
ções para o Estado, município ou qualquer 
outra entidade: 

Por cada guarda e por cada dia ou fracção 2 000,00 

VII - Serviço de fiscalização à saída das casas de pi-
quete para se reconhecer se as bagagens têm 
indicação de terem sido submetidas à revisão, 
quando esta for extraordinária: 

Por cada guarda e por cada navio 2 000,00 

Para o pessoal da Fiscalização Marítima e 
Fluvial serão cobrados emolumentos iguais aos 
do pessoal da Polícia Fiscal, quando concorra 
em serviço com este último, sendo os emolumen-
tos dos patrões e motoristas iguais aos dos ou 
chefes de posto e os dos remadores aos dos 
guardas. 

Em domingos e dias feriados, o dobro das 
quantias indicadas neste artigo; de noite, o do-
bro dos emolumentos relativos ao dia correspon-
dente, em relação aos serviços dos n.°s I, II, III , 
VI e VII. 

Observações 

1 - Os serviços extraordinários referentes a despachos de gé-
neros nacionais ou de mercadorias pertencentes ao Estado estão 
sujeitos, como os demais, aos emolumentos fixados na presente 
tabela. 

2 - Aos funcionários é expressamente proibido receber quais-
quer quantias de mão de partes, devendo só tirar contas e 
entregá-las, por intermédio do respectivo chefe, aos tesoureiros 
para que façam a cobrança. 

2.1 - Aos transportes, subsídios de deslocação e ajudas 
de custo é de aplicar o disposto nos artigos 309° e 310.° 
do Estatuto Orgânico das Alfândegas. 

3 - Nos serviços realizados dentro do perímetro da localidade 
das estâncias aduaneiras terão os funcionários direito a um 
subsídio de deslocação de 1000,00 MT por quilómetro ou fracção, 
contado, à ida e à volta, sempre que o serviço seja prestado a 
mais de 300 m das respectivas estâncias aduaneiras. 

3.1 - A menos de 300 m será cobrado o subsidio único 
de 1000,00 MT. 

3.2. - Fora das áreas compreendidas dentro do perímetro 
da localidade das estâncias aduaneiras, os transportes serão 
pagos pelos interessados conforme as tarifas de camionagem 
ou ferroviária, se o transporte for efectuado em camioneta 
ou caminho de ferro, onde os funcionários da carreira técnica, 
devem viajar em 1.a classe e os restantes nas classes corres-
pondentes às suas categorias, e pelos preços correntes se for 
utilizada outra via. 

3 3 - Se a distância dos terminais das carreiras, utilizada 
qualquer via, ao local onde se efectuar o despacho for supe-
rior a 300 m, as despesas de transporte serão acrescidas, para 
cada funcionário, do subsídio de deslocação de 2000,00 MT 
por quilómetro ou fracção quando o percurso for pela via 
ordinária, ou da importância despendida, conforme os preços 
correntes, se o percurso for efectuado utilizando outro meio 
de transporte. 

3.4 - No caso de o local não ser servido por carreiras 
regulares de transportes colectivos terá o funcionário direito 
a um subsídio de 1000,00 MT por quilómetro até ao perí-
metro da localidade e 2000,00 MT por quilómetro para além 
do perímetro até ao local de serviço, contado à ida e à volta. 

3.5 - Não serão devidos quaisquer transportes ou subsídios 
de deslocação quando as partes puserem à disposição dos 
funcionários os necessários meios de transporte, o que as 
mesmas deverão declarar quando requererem a realização dos 
respectivos serviços. 

4 - Quando os serviços forem prestados fora da estância adua-
neira, mas dentro do perímetro da localidade onde ela funciona, 
terão os funcionários direito ao abono de uma ajuda de custo 
nas seguintes condições: 

4.1 - Quadros técnico e auxiliar: 
Assistência superior a quatro horas até oito . 5 000,00 
Idem, mais de oito horas (por dia) 10 000,00 

Quando o serviço for prestado fora do perímetro da 
localidade onde funciona a estância aduaneira a ajuda 
de custo será: 

Assistência até quatro horas 5 000,00 
Idem, mais de quatro horas (por dia) 10 000,00 

4.2- Outros quadros: 
Assistência superior a quatro horas até oito ... 3 000,00 
Idem, mais de oito horas (por dia) 6 000,00 

Quando o serviço for prestado fora do perímetro da 
localidade onde funciona a estância aduaneira a ajuda 
de custo será: 

Assistência até quatro horas 3 000,00 
Idem, mais de quatro horas (por dia) 6 000,00 

Para efeito do abono de ajuda de custo conta-se o tempo gasto 
desde a partida até a chegada de regresso. 

5 - Quando por culpa dos próprios interessados, e não obstante 
dos funcionários incumbidos de desempenhar os serviços a que 
se refere a presente tabela, estes não puderem ser executados, 
cobrar-se-á metade do emolumento que for devido, bem como por 
inteiro, os respectivos transportes, ajudas de custo e subsídios 
de deslocação. 

6 - Os emolumentos, as despesas de transporte, os subsídios 
de deslocação e as ajudas de custo pertencem por inteiro aos 
funcionários que efectuarem os serviços. 

7 - Quando os serviços relativos a uma verificação forem de-
sempenhados em mais de um ponto computar-se-ão como verifi-
cações diversas, excepto nos casos em que a tabela prescreve que 
as verbas compreendem todos os actos inerentes à desalfandegação 
das mercadorias. 

8 - Para efeitos da cobrança dos emolumentos, uma verificação, 
reverificação ou outro serviço pode compreender mais de um 
bilhete de despacho referente à mesma mercadoria, contanto que 
os serviços sejam prestados num só local, na mesma ocasião ou 
sucessivamente, que a mercadoria pertença toda ao mesmo dono, 
que os despachos sejam de igual natureza e solicitados pelo 
mesmo despachante, exceptuando-se os casos em que as verbas 
da tabela se devem cobrar por cada unidade. 

9 - Não são devidos emolumentos pela verificação ou reveri-
ficação, nas estâncias aduaneiras da fronteira, de mercadorias de 
deterioração rápida, tais como peixe, aves, flores naturais, géneros 
alimentícios, etc., quando transportados por caminho de ferro, 
por camionagem ou outros veículos. 



10 - Não são devidos nas estâncias aduaneiras da fronteira 
terrestre, pelo serviço de conferência de transferência de merca-
dorias quando esse serviço seja realizado de sol a sol ou pela 
conferência do trânsito internacional a qualquer hora do dia ou 
da noite. Também não são devidos pelos serviços realizados de 
sol a sol na revisão de bagagem nas estâncias aduaneiras da fron-
teira marítima ou nos de assistência à descarga de mercadorias 
realizada para armazéns reais. 

11- Na conferência de reexportação, trânsito, transferência e 
baldeação de locomóveis, tractores, aeronaves e veículos automó-
ve.s cobram-se emolumentos do n.° VIII do artigo 3.° 

12 - Para os efeitos de execução dos serviços mencionados no 
n.° VI do artigo 4° é dispensado o pedido escrito, bastando a 
solicitação verbal do interessado. 

13 - Para efeito da cobrança de emolumentos pessoais conta-se 
somente o tempo de serviço prestado no local, e não o das via-
gens. Conta-se como serviço de dia o serviço prestado do nascer 
ao pôr do sol e como serviço de noite o serviço prestado desde 
o pôr ao nascer do sol. 

14 - Para efeito da cobrança de transportes ou de subsídios de 
deslocação, as d stâncias contam-se sempre a partir da estância 
aduaneira onde presta serviço o funcionário, salvo quando se 
tratar de serviços efectuados dentro da própria estância aduaneira. 

14.1- Aos domingos, dias feriados, de noite ou antes da 
abertura da estância aduaneira o subsídio de deslocação é de 
5000,00 MT. 

15 - Quando os serviços a requerimento de partes forem ini-
ciados de dia e se prolongarem pela noite, ou vice-versa, os 
emolumentos devidos pelo prolongamento são os correspondentes 
aS horas da noite ou dia, salvo interrupção superior a uma hora, 

hipóteses em que se principia a contar uma nova verificação, con-
ferência ou assistência. 

16 - Os serviços a requerimento de partes dentro ou fora das 
estâncias aduaneiras, antes ou depois das horas do expediente 
ordinário, têm verificação obrigatória. 

17 - Sempre que o pessoal da Guarda Fiscal ou outros quadros 
desempenhe serviços a requerimento de partes, que sejam da con-
ferência dos funcionários dos quadros técnico ou auxiliar adua-
neiros, os emolumentos a cobrar serão os do capítulo I desta 
tabela. 

18 - Ao pessoal da Polícia Fiscal que estiver em serviço a 
bordo dos navios ser-lhe-á por estes fornecida alimentação e 
alojamento apropriados, conforme a sua graduação. Se a alimen-
tação não puder ser fornecida em géneros ser-lhe-á paga a impor-
tância de 25 000,00 MT por cada dia ou fracção aos guardas. 

19 - Os emolumentos do pessoal da Polícia Fiscal são cobrados 
mediante guias processadas pela autoridade fiscal competente. 

20 - A entrada fiscal e desembaraço de lanchas e barcos ga-
solina até 15 líquidas de arqueação, fazendo tráfego de merca-
dorias dentro do mesmo distrito, são isentos de emolumentos 
do artigo 1.°, quando efectuados dentro das horas do expediente 
ordinário. O emolumento será, porém devido quando o interes-
sado por sua conveniência requerer o desembaraço ou a entrada 
fiscal das horas de expediente ordinário, de noite ou em dias 
feriados. 

2 1 - N a s estâncias aduaneiras do País que não disponham de 
armazéns para a recolha de mercadorias descarregadas, considera-se 
recinto aduaneiro os locais habituais de despacho. 

22 - O termo «dia» mencionado nesta tabela entende-se como 
o espaço de tempo decorrido entre as 6 e às 18 horas. 

23 - Considera-se feriado o dia de sábado de encerrado o expe-
diente. 

24 - As dúvidas e reclamações sobre a aplicação da tabom 
serão resolvidas pela Direcção Nacional das Alfândegas, com 
recurso para o Ministro das Finanças. 

Ministério das Finanças, em Maputo, 30 de Novembro de 1991. 
— O Ministro das Finanças, Enéas da Conceição Comiche. 


