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S U M Á R I O 

Conselho de Ministros 
Decreto n ° 5 /93 

Cna o Instituto Nacional de Viaçao 

Decreto n ° 6 /93 

Cna o Conselho Nacional de Viaçao 

CONSELHO DE M I N I S T R O S 

Decreto n° 5/93 
de 15 de Abril 

O crescimento do parque automovel no pais, o aumento 
do número de acidentes de viação e a prevalência de 
uma segurança rodoviana precana, impõem uma reorga-
nização dos Serviços de Viação, por forma a realizarem 
cabalmente as suas atribuições 

A experiência adquirida na realização das actividades 
dos Serviços de Viação ao longo dos últimos anos, mostrou 
que para o melhoramento do seu desempenho e necessário 
a sua transformação em instituição técnico cientifica dotada 
de personalidade jurídica e autonomia administrativa 

Nestes termos, ao abrigo da alínea d) do n ° 2 do ar 
tigo 153 da Constituição da Republica, o Conselho de 
Ministros decreta 

Artigo 1 É criado o Instituto Nacional de Viação, 
dotado de personalidade jurídica e autonomia administra-
tiva, cujo Estatuto Orgânico, var em anexo e faz parte 
integrante do presente decreto 

Art 2 O Instituto Nacional de Viação, também de-
signado por INAV, tem sede em Maputo e e uma institui 
ção subordinada ao Ministério dos Transportes e Com 
meações 

Art 3 Cabem ao INAV, nos domínios da circulaçao 
e da segurança rodoviaria, funções de planeamento regu 
lamentação e de coordenação das actividades de sinalizaçao 
e fiscalização, para a prossecução de uma politica eficiente 
em tais domínios, tçndo em conta as competências próprias 
das diversas entidades interessadas 

Art 4 O patrimonio das repartições de viaçao transita 
para o INAV 

Art 5 O Ministro dos Transportes e Comunicações de 
terminará por despacho, quais os funcionários do quadro 
do pessoal do Ministério dos Transportes e Comunicações 
e das Repartições de Viação que transitam para o INAV 
que serão integrados segundo categorias e funções ocupa 
cionais previstas no Anexo i do Decreto n° 41/90, 
de 29 do Dezembro, do Conselho de Ministros coadjuvado 
com o artigo 5 do mesmo decreto 

Art 6 O INAV assumira todos os direitos e obrigações 
derivados de actos praticados ou contratos celebrados pelas 
Repartições de Viação 

Aprovado pelo Conselho de Ministros 

Publique-se 

O Primeiro-Ministro, Mário Fernandes da Graça Ma 
chungo 

Estatuto Orgânico do Instituto Nacional de Viação 

CAPÍTULO I 

Natureza, definições e atribuições 

ARTIGO 1 
Natureza 

1 O Instituto Nacional de Viação, abreviadamente 
designado por INAV é uma instituição técnico cientifica a 
qual, nos domínios da circulação e da segurança rodoviaria, 
cabem funções de planeamento, regulamentação e de 
coordenação das actividades de sinalização e fiscalização 



para a prossecução de uma politica eficiente em tais 
domínios, tendo em conta as competências próprias das 
diversas entidades interessadas 

2 O INAV é uma instituição subordinada ao Ministério 
dos Transportes e Comunicações, dotada de personalidade 
jurídica e autonomia administrativa 

3 O INAV tem sede em Maputo, e Repartições em 
todas as províncias 

ARTIGO 2 

Definições 

Para efeitos do presente Estatuto os termos seguintes 
significam 

Trânsito Movimento de veículos, pessoas e animais 
que utilizam uma via de comunicação; 

Tráfego Conjunto de veículos, de pessoas ou merca-
dorias que circulam numa via de comunicação, 

Circulação rodoviária deslocação de pessoas, animais 
e veículos por uma via pública, 

Análise de tráfego Estudo sistematizado de todos os 
problemas decorrentes da circulação rodoviária, 

Ordenamento de trânsito Estabelecimento de regras 
para uma circulação ordeira, segura e prática, 

Regulamentação de tráfego Elaboração de regulamen-
tos e normas de trânsito 

ARTIGO 3 

Atribuições 

Para a prossecução do seu objecto, o INAV tem as 
seguintes atribuições 

a) Elaborar estudos de direito rodoviário e análise 
do tráfego, 

b) Estabelecer planos de ordenamento de tráfego, 
intervindo na regulamentação e na coordenação 
das actividades de sinalização e fiscalização de 
trânsito, 

c) Definir e aprovar métodos de formação de con-
dutores e instrutores de condução automóvel, 
procedendo aos respectivos exames, 

d) Licenciar, regulamentar e fiscalizar o funciona-
mento das escolas de condução, 

e) Aprovar os modelos e proceder a classificação dos 
veículos, 

f) Efectuar a matrícula dos veículos automóveis, 
g) Assegurar a inspecção dos veículos automóveis, 
h) Fiscalizar o cumprimento das disposições sobre o 

trânsito e segurança rodoviária, uniformizando 
o coordenando o exercício das acções de fisca-
lização das demais entidades competentes, para 
tal emitindo as necessárias instruções técnicas; 

i) Dar andamento aos processos de transgressões, 
/) Manter actualizado os cadastros dos condutores e 

dos veículos e prestar informações a eles rela-
tivos a outras entidades com competência de 
fiscalizar e controlar o trânsito rodoviário, sem-
pre que necessário, 

/) Promover o estudo das causas e factores inter-
venientes em acidentes de viação, 

m) Apoiar, técnica e administrativamente, a coorde-
nação das acções que visem a melhoria da se-
gurança rodoviária, tendo em conta as compe-
tências próprias das diversas entidades inferes 
sadas, 

n) Representar o país nas organizações internacionais 
de especialidade; 

o) Manter ligações com organismos congenéres nacio-
nais e estrangeiros, com vista a tratar de assun-
tos de natureza técnico-científica no âmbito das 
suas actividades, 

p) Promover a formação de quadros técnicos e de 
gestão específicos e necessários à realização 
das suas actividades, 

q) Realizar programas de educação publica em maté-
ria de segurança rodoviária, 

r) Emitir cartas de condução e livretes de circulação 

ARTIGO 4 

Receitas e despesas 

1 Constituem receitas próprias do Instituto as seguin-
tes 

a) Dotações do Orçamento Geral do Estado, 
b) Doações feitas por entidades nacionais e estran-

geiras, 
c) Receitas provenientes da cobrança dos serviços 

prestados ao público, 
d) Receitas provenientes da venda de estudos e publi-

cações do Instituto, 
e) Trinta por cento das multas sobre transgressões ao 

Código da Estrada 

2 Constituem despesas do Instituto 
a) Os encargos decorrentes do seu funcionamento, 
b) Os custos de aquisição, manutenção o conservação 

de bens ou serviços necessários ao funciona-
mento e do exercício das suas atribuições 

C A P Í T U L O I I 

Sistema orgânico 

ARTIGO 5 

Disposições gerais 

1 Constituem estrutura orgânica do INAV 
a) A Direcção; 

Os Departamento, 
c) As Repartições Provinciais de Viação 

ARTIGO 6 

Direcção 

1. A Direcção do INAV é assegurada por um Director 
coadjuvado por dois Directores-Adjuntos, com estatutos 
de Director Nacional e Directores Nacionais-Adjuntos, res-
pectivamente. 

2. A nomeação e cessação de funções dos directores do 
INAV são da competência do Ministro dos Transportes e 
Comunicações 

ARTIGO 7 

Funções do INAV 

1 São funções do INAV as seguintes 
a) Planificação e Estatística 
b) Segurança Rodoviária, 
c) Condutores, 
â) Veículos; 
e) Administração e Finanças 

2 As funções acima referidas organizam-se em Depar-
tamentos e Repartições Provinciais de Viação ao nível 
central e local, respectivamente 



3 Os Chefes de Departamento do INAV e das Repar 
tições de Viação são nomeados pelo Ministro dos Trans 
portes e Comunicações 

ARTIGO 8 
Repartições Provinciais de Viação 

1 As Repartições Provinciais de Viação constituem os 
orgaos locais do INAV, serão dirigidas por um Chefe da 
Repartição e serão constituídas pelas seguintes áreas 

a) Administrativa 
b) Segurança Rodoviaria 
c) Condutores 

d) Veículos 

2 As Repartições Provinciais de Viação subordinam se 
ao INAV 

3 Os Chefes das Repartições Provinciais sao os delega 
dos do director do INAV na província e a ele se subor 
dinam 

CAPITULO III 

Competências 
ARTIGO 9 

Atribuições do Director 

Compete ao Director do Instituto 
a) Dirigir e coordenai técnica e administrativamente 

a actividade do Instituto 
b) Representar o Instituto junto dos organismos na 

cionais e internacionais 
c) Garantir a elaboração dos planos do INAV bem 

como dos relatórios a serem presentes superior 
mente 

d) Exercer os poderes que lhe forem cometidos ou 
delegados pelo Ministro a que o INAV se subor 
dina 

ARTIGO 10 
Atribuições dos directores adjuntos 

Os Directores Adjuntos apoiarao o Director de acordo 
om os critérios a definir por Regulamento Interno 

ARTIGO 11 
Atribuições dos departamentos 

As atribuições dos departamentos serão definidas pelo 
Regulamento Interno nos termos do artigo 18 do presente 
decreto 

ARTIGO 12 
Atribuições das Repartições Provinciais de Viação 

Compete especialmente as das Repartições Provinciais 
de Viação 

а) Realizar os exames de condução de veículos auto 
moveis proceder ao registo dos condutores apro 
vados e emitir as respectivas carias, bem como, 
proceder a troca de cartas que a lei faculte 

b) Proceder por iniciativa propria ou a requerimento 
dos interessados a inspecção de veículos auto 
móveis e reboques e bem assim providenciar 
nos termos legais nos casos de falta de segu 
rança, fraude e outras irregularidades que se 
verifiquem a apreensão dos veículos, 

c) Verificar ou atribuir lotação ou carga util aos 
veículos automoveis inspeccionados, 

d) Efectuar a matricula dos veículos automoveis e 
reboques e emitir os respectivos livretes, 

é) Propor o cancelamento de cartas de condução e 
de livretes de circulação 

f) Registar os manifestos de veículos automóveis 
g) Fiscalizar o ensino de condução 
h) Proceder a cobrança voluntária ou coerciva das 

taxas mu/tas e outras receitas relativas ao 
Código de Estrada e legislação subsidiária, 

i) Contabilizar e escriturar as receitas e despesas da 
Repartição de Viação, 

j) Coligir os elementos estatísticos que dizem res, 
peito a actividade do sector, 

k) Remeter à sede do INAV os elementos referentes 
ao cadastro de condutores de veículos auto 
móveis e reboques e tudo o mais que interesse 
à centralização dos serviços, 

/) Remeter mensalmente ao Ministério do Interior a 
relação dos veículos automóveis matriculados e 
dos condutores aprovados no respectivo mês 

o) Promover o envio ao Ministério Publico dos autos 
de transgressão cujas multas não tenham sido 
pagas, 

p) Preparar e submeter a apreciação da Comissão 
Disciplinadora de Trânsito processos relativos 
aos acidentes e transgressões, 

q) Promover o estudo dos problemas de Viação e 
Trânsito e propor normas que garantam a me 
lhor segurança, 

r) Proceder a peritagem relativa aos acidentes de 
Viação, 

s) Informar ao publico os assuntos relativos a sina 
Iização das vias públicas, 

t) Elaborar o relatório anual da Repartição de Via 
ção 

CAPÍTULO IV 

Órgãos 
ARTIGO 13 

Disposição geral 

São orgãos do INAV os seguintes 
a) O Conselho Técnico, 

b) O Colectivo de Direcção 
c) O Conselho Consultivo 

ARTIGO 14 
Conselho Técnico 

1 O Conselho Técnico e dirigido pelo Director do 
INAV e tem ainda a seguinte composição 

a) Directores Adjuntos, 
b) Chefes de Departamento do INAV, 
c) Representante do Ministério do Interior, 
d) Representante do Ministério da C o n s t r u ç ã o e 

Águas, 
e) Representante do Ministério da Justiça, 

f) Representante do Ministério das Finanças 
g) Representante do Ministério da Saúde, 
h) Representante do Ministério da Educação, 
i) Representante do Ministério da Defesa Nacional, 
j) Representante do Ministério da Indústria e Ener 

gia, 
/) Quadros de outras instituições a serem convidados 

pela direcção do INAV 



2. Os representantes referidos nas alíneas c), d), e), f), 
g), h), i) e j) serão designados pelos seua respectivos minis-
tros. 

3 Compete ao Conselho Técnico dar parecer aos assun-
tos do INAV que careçam de harmonização inter-sectorial 
e propor as medidas julgadas pertinentes 

4. O Conselho Técnico reúne-se ordinariamente uma 
vez por trimestre e extraordinariamente sempre que razões 
ponderosas o justifiquem. 

ARTIGO 15 

Colectivo de Direcçao 
1 O Colectivo de Direcção é dirigido pelo Director do 

INAV, e tem a seguinte composição: 
a) Directores-Adjuntos; 
b) Chefes de Departamento 

2 O Colectivo de Direcção é um órgão de consulta per-
manente da direcção e dé acompanhamento das actividades 
e do funcionamento do INAV. 

ARTIGO 16 

O Conselho Consultivo 

1 O Conselho Consultivo é dirigido pelo Director do 
INAV e tem a seguinte composição: 

a) Directores-Adjuntos; 
b) Chefes de Departamento, 
c) Chefes das Repartições de Viação; 
d) Membros do Conselho Técnico 

2 O Conselho Consultivo é um. órgão de consulta da 
direcção e de acompanhamento das actividades e do 
funcionamento do INAV. 

3. O Conselho Consultivo reúne-se ordinariamente uma 
vez por ano. 

C A P I T U L O V 

Disposições finais 
ARTIGO 17 

Regime aplicável ao pessoal 
O pessoal do quadro do Instituto Nacional de Viação 

rege-se pelas normas legais aplicáveis aos funcionários do 
Estado. 

A R Í T I G O 18 

Regramento Interno 
O INAV reger-se-á por Regulamento Interno, a ser apro-

vado pelo Ministro dos Transportes e Comunicações 

Decreto n.o 6/93 
de 15 de Abril 

O processo de reorganização dos Serviços de Viação 
assume, na fase actual, tuna importância fundamental em 
Moçambique 

Reconhecendo esta importância, o Conselho de Minis-
tros criou pelo Decreto n° 5/93, de 15 de Abril, o Insti-
tuto Nacional de Viação, órgão dotado de personalidade 
jurídica e autonomia administrativa 

Porém, sendo a actividade do Instituto Nacional de Via-
ção de natureza técnica, impõe-se a criação de um órgão 

superior de coordenação de toda a política e sistema 
nacional de trânsito, a designar-se «Conselho Nacional de 
Viação». 

Nestes termos, ao abrigo da alínea d) do n ° 2 do ar-
tigo 153 da Constituição da República, o Conselho de 
Ministros decreta: 

Artigo 1 É criado o Conselho Nacional de Viação 
órgão consultivo e de coordenação de toda a política e 
sistema nacional de trânsito e viação 

Art. 2 — 1. O Conselho Nacional de Viação tem a se-
guinte composição 

a) Ministro dos Transportes e Comunicações, 
b) Ministro do Interior; 
c) Ministro da Construção e Águas, 
d) Ministro da Justiça; 
é) Ministro das Finanças; 
f) Ministro da Saúde; 
g) Ministro da Educação, 
A) Ministro da Defesa Nacional. 

2 O Conselho Nacional de Viação tem como Presidente 
o Ministro dos Transportes e Comunicações e como Vice-
-Presidente o Ministro do Interior ™ 

Art. 3. São competências do Conselho Nacional de 
Viação 

a) Propor modificações a legislação sobre o trânsito, 
b) Zelar pela unidade do sistema nacional de trânsito 

e pela observância da respectiva legislação; 
c) Dar parecer sobre os assuntos pertinentes ao trân-

sito nacional e internacional; 
d) Estudar e propor medidas capazes de propiciar o 

desenvolvimento da indústria de equipamento 
de sinalização e de montagem de veículos auto-
móveis, 

e) Dar parecer sobre a assinatura por Moçambique 
de actos internacionais relacionados com o trân-
sito; 

f) Aprovar a introdução de novas marcas, 
g) Aprovar os relatórios do INAV/concernentes aos 

programas mandatados pelo Conselho Nacional 
de Viação 

Art. 4 — 1. O Conselho Nacional de Viação terá uma 
Assessoria Técnica e um Secretariado 2. O Instituto Nacional de Viação será a Assessoria 
Técnica e o Secretariado do Conselho Nacional de Via-
ção. 

Art. 5 — 1. O Conselho reúne ordinariamente duas ve-
zes por ano e extraordinariamente sempre que convocado 
pelo Presidente ou sob proposta de alguns dos seus mem-
bros 

2 Para além dos membros de pleno direito poderão ser 
convocados a participar nas reuniões do Conselho Nacional 
de Viação, consoante os assuntos, outros quadros do apa-
relho de Estado e especialistas de reconhecido ménto das 
diferentes áreas que directa ou indirectamente se relacio-
nam com as matérias do Conselho 

Aprovado pelo Conselho de Ministros 

Publique-se 

O Primeiro-Ministro, Mário Fernandes da Graça Ma-
chungo 


