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S U M Á R I O 

Conselho de Ministros: 

Decreto n° 27/99; 
Aprova o Estatuto Orgânico, o Quadro de Pessoal, o Quadro de 

Funções de Comando, Direcção e Chefia e os Organigramas 
da PRM. 

Decreto n° 28/99: 

Aprova o Estatuto do Polícia. 

Decreto n° 29/99: 

Aprova a estrutura da tabela indiciária das remunerações dos 
membros da Polícia da República de Moçambique (PRM). 

Decreto n° 30/99: 

Aprova o texto da Pauta Aduaneira e das respectivas Instruções 
Preliminares. 

Decreto n° 31/99: 
Altera a Tabela de Taxas do Imposto sobre Consumos Específicos, 

aprovada pelo Decreto no 52/98, de 29 de Setembro. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n° 27/99 
de 24 de Maio 

Tornando-se necessário proceder a reorganização da 
Polícia da República de Moçambique (PRM) de modo a 
corresponder às exigências da garantia da ordem, 
segurança e tranquilidade públicas, o Conselho de 
Ministros, ao abrigo do disposto no artigo 12 da Lei n° 19/92, de 
31 de Dezembro e, no artigo 5 da Lei no 17/97, de 7 de Outubro, 
decreta: 

Artigo 1. São aprovados o Estatuto Orgânico, o Quadro 
de Pessoal, o Quadro de Funções de Comando, Direcção e 
Chefia e os Organigramas da PRM, anexos ao presente 
decreto, que dele fazem parte integrante. 

Art. 2. Compete ao Ministro do Interior, sob 
proposta do Comandante-Geral, aprovar o Regulamento 
Interno da PRM e outros regulamentos referidos 
neste decreto. 

Art. 3. São revogadas todas as disposições legais 
contrárias ao disposto no presente decreto. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 



Estatuto Orgânico da Polícia da República 
de Moçambique 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

ARTIGO 1 

Organização 

1. Para a realização dos objectivos e funções definidos na lei, 
a Polícia da República de Moçambique, abreviadamente de-
signada por P. R. M., organiza-se em unidades e sub-unidades: 

2. São unidades: 

a) O Comando-Geral; 
b) Os Comandos Provinciais; 
c) As Forças Especiais e de Reserva; 
d) Os Estabelecimentos de Ensino. 

3. São sub-unidades; 

a) Os Comandos Distritais; 
b) As Esquadras. 
c) Os Postos Policiais; 
d) Os Destacamentos das Forças Especiais e de Reserva. 

ARTIGO 2 

Criação e extinção de Sub-Unidades 

1. A criação e extinção de sub-unidades da PRM é efectuada 
por Despacho do Ministro do Interior, sob proposta do 
Comandante-Geral. 

2. A criação e extinção dos comandos distritais obedece à 
divisão administrativa. 

CAPÍTULO II 
Comando - Geral 

ARTIGO 3 
Composição 

1. O Comando-Geral da PRM é dirigido por um Comandante-
Geral coadjuvado por um Vice-Comandante-Geral. 

2. O Comando-Geral compreende: 

a) O Comando; 
b) O Conselho da PRM; 
c) O Conselho de Ética e Disciplina; 
d) A Direcção de Ordem e Segurança Pública; 
e) A Direcção de Investigação Criminal; 
f ) O Comando das Forças Especiais e de Reserva; 
g) A Direcção de Pessoal e Formação; 
h) A Direcção de Logística e Finanças; 

i) O Departamento de Estudos, Informação e Plano; 
j) O Departamento de Informação Interna; 
k) O Departamento de Relações Públicas; 
l) O Gabinete do Comandante; 

m) A Secretaria-Geral. 

ARTIGO 4 

Atribuições 

Constituem atribuições do Comando-Geral a organização 
direcção e o controlo da actividade administrativa e operativa da 
PRM a todos os níveis, com vista a garantir a execução das suas 
missões. 

ARTIGO 5 

Comando 
1. O Comando é um órgão de direcção da PRM, com funções 

administrativas e operacionais, reúne-se ordinariamente uma vez 
por semana e sempre que for convocado pelo Comandante-Geral 
da PRM. 

2. O Comando exerce as suas competências através da direcção 
singular dos seus membros nos níveis hierárquicos em que se 
encontram. 

3. O Comando compreende: 

a) O Comandante-Geral; 
b) O Vice-Comandante-Geral; 
c) Os Directores. 

4. Considerando a matéria em apreciação, o Comandante-
Geral pode convidar para participar nas reuniões outros elementos 

sempre que se julgue conveniente. 
5. Compete em especial ao Comando: 

a) Comandar, dirigir e chefiar ao nível mais alto da PRM; 
b) Analisar o estado de segurança e ordem pública; 
c) Perspectivar o desenvolvimento da PRM em toda a sua 

complexidade; 
d) Garantir a coordenação com as outras instituições; 

ARTIGO 6 

Comandante - Geral 

1. O Comandante-Geral é Inspector-geral, nomeado pelo 
Presidente da República, por um período de quatro anos prorrogável 
por uma única vez, sem prejuízo da faculdade de exoneração a 
todo o tempo e de passagem à reserva por limite de idade 
estabelecido no Estatuto do Polícia. 

2. Ao Comandante-Geral compete comandar, dirigir, coordenar 
e fiscalizar todos os órgãos da PRM. Compete-lhe em especial: 

a) Representar a PRM; 
b) Presidir ao Conselho da P. R. M; 

c) Praticar todos os actos respeitantes à nomeação, 
transferência, promoção, reserva, aposentação, 
exoneração, demissão, expulsão e reintegração do 
pessoal que lhe esteja directamente subordinado nos 
limites determinados por lei; 

d) Exercer o pooler disciplinar, nos limites determinados por 
lei; 

e) Fazer executar toda a actividade respeitante à organização, 
meios e dispositivos, operações, instrução e serviços 
técnicos, logísticos e administrativos da PRM; 

f ) Inspeccionar ou mandar inspeccionar os órgãos e serviços 
da P. R. M. em todos os aspectos da sua actividade; 



g) Dirigir a participação da P. R. M, na realização de 
compromissos decorrentes de acordos internacionais e 
das relações de cooperação policial com outros países; 

h) Exercer as competências delegadas pelo Ministro do 
Interior. 

3. Compete ao Comandante-Geral, ouvido o Conselho da 
P. R. M: 

a) Elaborar a proposta do Quadro de pessoal; 
b) Elaborar a proposta do orçamento da PRM; 
c) Elaborar a proposta do plano de formação do pessoal da 

PRM; 
d) Elaborar o plano da melhoria das condições de trabalho 

e de vida relativos ao pessoal da P. R. M. 

ARTIGO 7 

Delegação de Competências 

O Comandante-Geral pode delegar as suas competências, 
exceptuando as referidas nas alíneas b), c), d), g) e h) do n° 2 e no 
n° 3 do artigo 6. 

ARTIGO 8 

Vice-Comandante-Geral 
O Vice-Comandante-Geral é Comissário, nomeado pelo 

Presidente da República, por um período de quatro anos prorrogável 
por uma única vez, sem prejuízo da faculdade de exoneração a 
todo o tempo e de passagem à reserva por limite de idade 
estabelecido no Estatuto do Polícia, coadjuva o Comandante-
Geral no exercício das suas funções. 

ARTIGO 9 

Conselho da PRM 

1. O Conselho de PRM é um órgão consultivo do Copiandante-
Geral e é composto por membros designados por inerência de 

funções. 
2. São membros do Conselho da PRM: 

a) O Comandante-Geral, que preside; 
b)O Vice-Comandante-Geral; 
c) Os Directores; 
d) O Comandante do Comando das Forças Especiais e de 

Reserva; 
e) Os Comandantes Provinciais; 
f)Os Comandantes dos Estabelecimentos de Ensino. 

3. Considerando a matéria em apreciação, o Comandante-
Geral pode convidar para participar nas reuniões do Conselho da 

PRM, oficiais da PRM, técnicos ou outros elementos que se 
repute conveniente. 

ARTIGO 10 

Competências do Conselho da P. R. M 
Compete ao Conselho da P. R. M: 

a) Elaborar o projecto do seu Regulamento Interno; 
b) Dar parecer sobre todos os assuntos de natureza técnica 

que lhe sejam apresentados; 

c) Pronunciar-se sobre a proposta do Quadro de Pessoal; 
d) Pronunciar-se sobre a proposta do Orçamento da P R M; 
e) Pronunciar-se sobre o plano de formação Policial; 
f ) Pronunciar-se sobre questões fundamentais atinentes à 

melhoria das condições de trabalho e de vida relativos 
ao pessoal; 

g) Apreciar o mérito profissional e a situação disciplinar dos 
Oficiais Superiores e Generais da P R M; 

h) Preparar planos de contigência; 
i) Avaliar a situação da segurança pública. 

ARTIGO 11 

Funcionamento do Conselho da P R M 

1. O funcionamento do Conselho da P R M será objecto de 
Regulamento a aprovar pelo Ministro do Interior, sob proposta do 
Comandante-Geral. 

2. O Conselho da P R M reúne-se ordinariamente duas vezes por 
ano e extraordinariamente sempre que para tal for convocado 
pelo Comandante-Geral. 

ARTIGO 12 

Conselho de Ética e Disciplina 
1. O Conselho de Ética e Disciplina é um Órgão de carácter 

consultivo em matéria de ética e disciplina na dependência directa 
do Comandante-Geral e presidido por um Oficial General 
designando pelo Comandante-Geral. 

2. O Conselho de Ética e Disciplina é constituído por Oficiais 
Generais e Superiores da P R M, designados pelo Comandante-
Geral. 

3. A estrutura e funções do Conselho de Ética e Disciplina são 
fixados no Regulamento Disciplinar da P R M. 

ARTIGO 13 

Direcção de Ordem e Segurança Pública 

1. A Direcção de Ordem e Segurança Pública é responsável 
pela actividade de direcção e de preparação de técnicas e 
metodologias visando: 

a) A prevenção da prática de crimes, contravenções e outros 
actos contrários à lei e o desenvolvimento de acções 
com vista à garantia da Ordem, Segurança e 
Tranquilidade Públicas; 

b) A protecção de instituições públicas, de pessoas e bens, 
garantindo a ordem, segurança e tranquilidade públicas; 

c) A protecção das representações Diplomáticas, Consulados 
e outros locais similares ao abrigo do disposto em 
Convenções Internacionais; 

d) A organização do cadastro e controlo do cumprimento das 
disposições legais referentes ao uso, porte, 
transporte e armazenamento de armas de fogo, munições, 
explosivos, substâncias químicas, tóxicas e outras que 
representem perigo público; 

e) A garantia da observância e do cumprimento das 
disposições legais que regem a realização de reuniões, 
manifestações políticas e espectáculos públicos; 



f ) O apoio às autoridades judiciais, do Ministério Público e 
de Investigação Criminal na realização de diligências 
processuais; 

g) A garantia da protecção aos comboios de mercadorias e de 
passageiros, embarcações e aeronaves; 

h)O zelo pelo cumprimento das leis e regulamentos relativos 
ao trânsito de veículos e pessoas bem como a garantia 
da regulação do trânsito e a prevenção dos acidentes de 
trânsito rodoviário; 

i) A organização do cadastro das Empresas de Segurança 
Privada e controlo do seu funcionamento; 

j) Garantir a segurança dos estabelecimentos de prisão 
preventiva e zelar pelo cumprimento das normas 
relativas à matéria prisional; 

l) A inspecção, do ponto de vista operacional e de controlo, 
dos órgãos que estão na sua directa dependência. 

2. A Direcção de Ordem e Segurança Pública é dirigida por um 
Director, com a patente de Comissário, nomeado pelo Ministro 
do Interior sob proposta do Comandante-Geral. 

3. O Director da Ordem e Segurança Pública é substituído nas 
suas ausências e impedimentos pelo Chefe do Departamento de 
Operações, com a patente de Primeiro-Adjunto do comissário. 

4. A Direcção de Ordem e Segurança Pública compreende: 

a) O Departamento de Operações; 
b) O Departamento de Protecção; 
c) O Departamento de Trânsito; 
d) O Departamento de Comunicações e Informática; 
e) O Departamento de Administração Prisional; 
f ) O Departamento de Florestas, Fauna Bravia e Meio 

Ambiente. 

ARTIGO 14 

Direcção de Investigação Criminal 
1. A Direcção de Investigação Criminal é responsável pela 

actividade de direcção e de preparação de metodologias visando: 

a) A prevenção e investigação de actos de natureza criminal 
e realização de actividades atinentes à instrução 
preparatória dos processos-crime, nos termos da lei; 

b)A realização das diligências requisitadas pelas autoridades 
judiciais e do Ministério Público; 

c) exercício da vigilância e fiscalização de estabelecimentos 
e locais suspeitos ou propensos à preparação e execução 
de crimes ou a utilização dos seus resultados; 

d) A inspecção, do ponto de vista operacional e de controlo, 
dos órgãos que estão na sua directa dependência. 

2. A Direcção de Investigação Criminal é dirigida por um 
Director, com a patente de Comissário, nomeado pelo Ministro do 
Interior sob proposta do Comandante-Geral. 

3. O Director é substituído nas suas ausências e impedimentos 
pelo Chefe do Departamento de Instrução e Investigação, com a 
patente de Primeiro-Adjunto do comissário. 

4. A Direcção de Investigação Criminal compreende: 

a) Departamento de Instrução e Investigação; 
b) Departamento da Técnica Criminalística; 

c) Departamento do Arquivo e Registo Operativo; 
d) Departamento de Coordenação com a Interpol. 

ARTIGO 15 

Direcção de Pessoal e Formação 
1. À Direcção de Pessoal e Formação compete: 

a) Preparar o programa geral bem como, assegurar a gestão 
permanente de pessoal da PRM quanto à garantia do 
controlo previsional dos efectivos, operações de selecção 
e recrutamento, colocações, transferências de serviço e 
de carreira, promoções, exonerações, avaliações e 
outras; 

b)Assegurar o controlo centralizado e do funcionamento de 
um sistema de informação de apoio à gestão do pes-
soal, incluindo o registo, os documentos de identi-
ficação, processos individuais, dados biográficos e 
fichas de avaliação; 

c) Em colaboração com as Direcções do Comando-Geral, 
preparar a elaboração dê diplomas e regulamentos 
relativos ao pessoal, ao planeamento de estágios e 
cursos e ao quadro de funções; 

d) Inspeccionar os órgãos que estão na sua directa 
dependência. 

2. A Direcção de Pessoal e Formação é dirigida por um 
Director, com a patente de Comissário, nomeado pelo Ministro do 
Interior sob proposta do Comandante-Geral. 

3. O Director de Pessoal e Formação é substituído nas suas 
ausências e impedimentos pelo Chefe do Departamento de 
Administração e Gestão de Pessoal, com a patente de Primeiro-
Adjunto do comissário. 

4. A Direcção de Pessoal e Formação compreende: 
a) Departamento de Administração e Gestão de Pessoal; 
b) Departamento de Formação. 

ARTIGO 16 

Direcção de Logística e Finanças 
1. À Direcção de Logística e Finanças compete: 

a) Preparar e executar o plano de abastecimento, 
compreendendo fardamento, combustíveis e 
lubrificantes, rações e géneros alimentícios, 
equipamento de escritório e outros materiais de consumo 
corrente; 

b) Preparar e executar o plano geral de transportes para a 
P R M; 

c)Garantir o depósito e controlo do armamento e munições; 
d) Preparar a proposta do orçamento anual da P R M e 

simultaneamente, orientar e supervisar a elaboração e 
execução dos orçamentos dos Comandos Provinciais, 
Estabelecimentos de Ensino e Unidades Especiais; 

e) Preparar e executar o programa de obras e infra-estruturas 
para a P R M; 

f ) Preparar e executar o plano geral de saúde para a P R M; 
g) Inspeccionar os serviços que estão na sua directa 

dependência. 



2. A Direcção de Logística e Finanças é dirigida por ura 
Director, com a patente de Comissário, nomeado pelo Ministro 
do Interior sob proposta do Comandante-Geral. 

3. O Director de Logística e Finanças é substituído nas suas 
ausências e impedimentos pelo Chefe do Departamento de 
Logística, com a patente de Primeiro-Adjunto do comissário. 

4. A Direcção de Logística e Finanças compreende: 

G) Departamento de Logística; 
b) Departamento de Finanças; 
c) Departamento de Infra-Estruturas; 
d) Departamento de Saúde. 

ARTIGO 17 

Departamento de Estudos, Informação e Plano 

1. O Departamento de Estudos, Informação e Plano, exerce o 
apoio e a assistência ao Comandante-Geral, especialmente, nos 
seguintes aspectos: 

a) Pesquisa, recolha, processamento, análise, distribuição e 
arquivo de informações de natureza operacional 
necessárias ao desempenho da missão da P R M; 

b) Elaboração dos planos anuais e plurianuais de actividades 
da P R M; 

c) Coordenação e execução da actividade de inspecção e 
fiscalização de todas as actividades da P R M, nos termos 
da ordem de inspecção do Comandante-Geral; 

d) Acompanhamento permanente do desenvolvimento da 
técnica e doutrina policiais no plano nacional, regional 
e internacional; 

e) Realização de estudos, pareceres, bem como a elaboração 
de relatórios e outros trabalhos superiormente 
determinados. 

2. O Chefe do Departamento de Estudos, Informação e Plano, 
é um Primeiro-Adjunto do comissário, nomeado pelo Ministro do 
Interior sob proposta do Comandante-Geral. 

ARTIGO 18 

Departamento de Informação Interna 

1. Ao Departamento de Informação Interna compete: 

a) Proceder a pesquisa, recolha, análise, sistematização e 
distribuição de formações úteis à actividade de direcção 
da P R M aos vários níveis, assim como ao 
acompanhamento do comportamento dos membros da 
P R M nos aspectos de ética e deontologia profissional; 

b) Produzir dados úteis para a avaliação das condições da 
segurança interna da P R M; 

c) Estudar e executar as medidas de contra informação 
relativa à segurança e prestígio da P R M; 

d) Assegurar a coordenação com outros organismos de 
informação. 

2. O Chefe do Departamento de Informação Interna é um 
Primeiro-Adjunto do comissário, nomeado pelo Ministro do 
Interior sob proposta do Comandante-Geral. 

ARTIGO 19 

Departamento de Relações Públicas 

1. Ao Departamento de Relações Públicas compete: 

d) Assegurar a necessária informação ao público sobre a 
criminalidade e as acções desenvolvidas no âmbito da 
Ordem, Segurança e Tranquilidade Públicas e realização 
de programas educativos que contribuam para elevar a 
participação dos cidadãos na prevenção e combate ao 
crime; 

b) Estabelecer uma estreita ligação com os meios de 
comunicação social, no quadro da realização da missão 
da P R M; 

c) Promover a participação organizada das populações na 
prevenção e combate à criminalidade; 

d) Coordenar as actividades de cooperação internacional no 
quadro das políticas superiormente definidas. 

2. O Chefe do Departamento de Relações Públicas é um 
Primeiro-Adjunto do comissário, nomeado pelo Ministro do 
Interior sob proposta do Comandante-Geral. 

ARTIGO 20 

Gabinete do Comandante-Geral 

1. Ao Gabinete do Comandante-Geral compete: 

a) Elaborar a correspondência do Gabinete; 
b) Organizar e preparar os documentos para despacho do 

Comandante-Geral; 
c) Garantir a organização, a recepção, a expedição, a 

reprodução, a circulação, o arquivo e a segurança dos 
documentos do Gabinete do Comandante-Geral; 

d)Garantir a transmissão aos diversos sectores das orientações 
e instruções definidas pelo Comandante-Geral; 

e) Garantir o asseguramento, a coordenação e o controlo do 
apoio logístico e protocolar ao Comandante-Geral; 

f ) Supervisar a utilização e manutenção do equipamento 
afecto ao Gabinete do Comandante-Geral e providenciar 
que o mesmo se mantenha em devida ordem; 

g) Realizar outras actividades similares quando determinadas 
pelo Comandante-Geral. 

2. O Chefe do Gabinete do Comandante-Geral é um 
Superintendente principal, nomeado pelo Ministro do Interior, 
sob proposta do Comandante-Geral. 

ARTIGO 21 

Secretaria-Geral 

1. À Secretaria-Geral compete organizar e providenciar a 
recepção, expedição, circulação, reprodução, registo e arquivo de 
documentos do Comando-Geral. 

2. O Chefe da Secretaria-Geral é um Adjunto do Superintendente 
nomeado pelo Ministro do Interior, sob proposta do Comandante-
Geral. 



CAPÍTULO III 

Comandos Provinciais 

ARTIGO 22 

Definição e Localização 

1. Os Comandos Provinciais são órgãos de implantação terri-
torial que funcionam na directa dependência do Comando-Geral 
e têm sede nas respectivas capitais provinciais. 

2. Comando Provincial é dirigido por um Comandante Pro-
vincial, com a patente de Comissário ou Primeiro-Adjunto do 
comissário, nomeado pelo Ministro do Interior sob proposta do 
Comandante-Geral. 

3. O Comandante Provincial é substituído nas suas ausências 
ou impedimentos pelo Director de Ordem e Segurança Pública, 
com a patente de Primeiro-Adjunto de comissário ou de Adjunto 
do comissário. 

ARTIGO 23 

Composição 
O Comando Provincial compreende: 

a) O Comando; 
b) O Conselho Provincial da P R M; 
c) O Conselho Provincial de Ética e Disciplina; 
d) A Direcção de Ordem e Segurança Pública; 
e) A Direcção de Investigação Criminal;. 
f) A Direcção de Pessoal e Formação; 

g) A Direcção de Logística e Finanças; 
h) O Departamento de Estudos, Informação e Plano; 
j) O Departamento de Informação Interna; 
j) O Departamento de Relações Públicas; 
k) O Gabinete do Comandante Provincial; 
O A Secretaria. 

ARTIGO 24 

Comando 
1. Comando é um órgão de direcção da P R M, com funções 

administrativas e operacionais, reúne-se ordinariamente uma vez 
por semana e sempre que for convocado pelo Comandante Pro-
vincial. 

2. Comando exerce as suas competências através da direcção 
singular dos seus membros nos níveis hierárquicos em que se 
encontram. 

3. O Comando compreende: 
a) O Comandante Provincial; 
b) Os Directores. 

4. Considerando a matéria em apreciação, o Comandante 
Provincial pode convidar para participar nas reuniões outros 
elementos sempre que se julgue conveniente. 

5. Compete em especial ao Comando: 

a) Comandar, dirigir e chefiar a P R M ao nível provincial; 
b) Analisar o estado de segurança e ordem pública na 

província; 
c) Garantir a coordenação com as outras instituições ha 

província. 

ARTIGO 25 

Competências do Comandante Provincial 
Ao Comandante Provincial da P R M compete comandar, dirigir, 

coordenar e fiscalizar todos os órgãos e serviços da P R M a nível 
provincial. Compete-lhe em especial: 

a) Representar a P R M a nível da Província; 
b) Presidir ao Conselho Provincial da P R M; 
c) Exercer o poder disciplinar nos limites determinados no 

Regulamento Disciplinar da P R M e na legislação 
aplicável; 

d) Assegurar a cooperação com as autoridades 
administrativas, militares e judiciais em matéria de 
competência da P R M; 

e) Fazer executar as actividades respeitantes à organização, 
meios e dispositivos, operações, instrução e serviços 
técnicos, logísticos e administrativos da P R M a nível 
da Província; 

f ) Inspeccionar ou mandar inspeccionar os órgãos e serviços 
da P R M, ao nível provincial, em todos os aspectos da 
sua actividade; 

g) Dirigir, sob orientação do Comandante-Geral, a 
participação da P R M na realização de compromissos 
decorrentes de acordos internacionais e das relações de 
cooperação policial com os países vizinhos. 

CAPÍTULO IV 

Forças Especiais e de Reserva 
ARTIGO 26 

Composição 

1. As Forças Especiais e de Reserva são unidades e sub-
unidades da P. R. M. preparadas para missões especiais de garantia 

da ordem, segurança e tranquilidade públicas. 
2. As Forças Especiais e de Reserva compreendem: 

a) Força de Intervenção Rápida; 
b) Força de Guarda Fronteiras; 
c) Força de Protecção Marítima, Lacustre e Fluvial; 
d) Força de Protecção de Altas Individualidades. 

3. As Forças Especiais e de Reserva, são dirigidas por um 
Comandante, com a patente de Comissário, nomeado pelo Ministro 
do Interior sob proposta do Comandante-Geral. 

4. Nas suas ausências ou impedimentos o Comandante das 
Forças Especiais e de Reserva é substituído pelo Comandante da 
Força de Intervenção Rápida. 

ARTIGO 27 

Força de Intervenção Rápida 
1. A Força de Intervenção Rápida, é uma unidade especial e de 

reserva preparada e destinada, fundamentalmente, a combater 
situações de violência declarada, cuja resolução ultrapasse os 
meios normais de actuação, e é utilizada em: 

a) Acções de manutenção e reposição da ordem pública; 



b) Combate a situações de violência concertada; 
c) Coordenação com outras forças da P R M na manutenção 

da ordem, na acção contra a criminalidade violenta e 
organizada na protecção de instalações importantes e 
na segurança de altas entidades. 

2. A Força de Intervenção Rápida, poderá destacar forças em 
permanência ou reforçar, eventualmente, outros Comandos em 
acções de policiamento e manutenção da ordem pública, por 
determinação do Comandante-Geral. 

ARTIGO 28 

Força da Guarda Fronteira 

1. A Força da Guarda Fronteira é uma unidade operacional 
destinada fundamentalmente, a guardar e proteger a fronteira 
nacional. 

2. A Força da Guarda Fronteira, colabora com outras forças 
policiais na manutenção da ordem, na acção contra outras 
actividades criminosas, na protecção de instalações e na segurança 
de altas entidades, por determinação do Comandante-Geral. 

ARTIGO 29 

Força de Protecção Marítima, Lacustre e Fluvial 

A Força de Protecção Marítima, Lacustre e Fluvial é uma 
unidade especial, fundamentalmente, destinada a desempenhar 
as atribuições da P R M no espaço marítimo, lacustre e fluvial, 
nomeadamente: 

a) A garantia da Ordem, Segurança e Tranquilidade Públicas; 
b) A participação em actividades de salvamento; 

c) A garantia do apoio técnico às actividades de 
investigação e instrução. 

ARRIGO 30 
Força de Protecção de Altas Individualidades 

A Força de Protecção de Altas Individualidades é uma unidade 
operacional destinada, fundamentalmente, a realizar a segurança 
pessoal dos membros dos órgãos de soberania definidos nos 
termos da lei, bem assim a garantir a segurança das altas entidades 
estrangeiras de visita ao país. 

CAPÍTULO V 

Estabelecimentos de Ensino 
ARTIGO 31 

Organização e Funcionamento 
1. Os Estabelecimentos de Ensino da P. R. M dependem do 

Comandante-Geral. 
2. A criação, organização e funcionamento dos estabelecimentos 

de ensino da P R M são estabelecidos em diplomas próprios. 

ARTIGO 32 
Admissão aos Estabelecimentos de Ensino 

As condições de admissão e frequência dos cursos ministrados 
nos estabelecimentos de ensino da P R M são fixados em diplomas 
próprios. 

CAPÍTULO VI 

Sub-Unidades 

ARTIGO 33 

Comandos Distritais 

1. Os Comandos Distritais são órgãos de implantação territo-
rial que funcionam na directa dependência dos Comandos 
Provinciais e têm sede nas respectivas sedes de Distrito. 

2. O Comando Distrital é dirigido por um Comandante, 
coadjuvado por um Chefe da Secção de Operações que o substitui 
nas suas ausências ou impedimentos, com as patentes minímas de 
Inspector e Sargento principal, respectivamente, nomeados pelo 
Comandante-Geral, sob proposta do Comandante Provincial. 

ARTIGO 34 

Esquadras 

1. As Esquadras são órgãos de natureza operacional criadas em 
função da situação operativa policial com o objectivo de dar 
resposta imediata às preocupações de prevenção, investigação e 
combate à criminalidade. 

2. A Esquadra é dirigida por um Comandante, coadjuvado por 
um Chefe da Secção de Operações que o substitui nas suas 
ausências ou impedimentos, com as patentes minímas de Inspec-
tor e Sargento principal, respectivamente nomeados pelo 
Comandante-Geral, sob proposta do Comandante Provincial. 

3. As Esquadras são criadas nos grandes centros de aglomeração 
populacional, nomeadamente nas cidades. 

ARTIGO 35 

Postos Policiais 

1. Os Postos Policiais são órgãos de implantação territorial que 
funcionam nos Postos Administrativos na directa dependência 
dos Comandos Distritais. 

2. Dependendo da análise da situação operativa policial, poderão 
ser criados Postos Policiais de natureza operacional nas zonas 
urbanas e em centros industriais, comerciais e sociais quando se 
verificar que o nível das exigências operacionais não justifica a 
criação de uma Esquadra. 

3. Posto Policial é dirigido por um Chefe de Posto, com a 
patente minima de Sargento, nas suas ausências é substituído pelo 
membro da P R M que lhe segue nas precedências hierárquicas. 

ARTIGO 36 

Destacamentos das Forças Especiais e de Reserva 

Os Destacamentos das Forças Especiais e de Reserva são 
sub-unidades desdobradas no terreno de acordo com a 
situação operativa policial e obedecem à cadeia de comando 
estabelecida na orgânica de cada Comando de Força Especial e de 
Reserva. 



Quadro de Pessoal da P R M 
(a que alude o artigo 1 do decreto) 

A. Pessoal com Funções Policiais 

1. Escalão de Oficiais; 

Inspector-geral 1 

Comissário 8 
Primeiro-adjunto comissário 20 

Adjunto do comissário 44 
Superintendente principal 142 
Superintendente 401 
Adjunto do superintendente 676 
Inspector . 1182 
Subinspector 1721 
Aspirante-a-oficial 

2. Escalão de Sargentos: 

Sargento principal 3621 
Sargento 3796 

3. Escalão de Guardas 

Primeiro-cabo 10345 

Segundo-cabo 

Guarda 18015 

Total 39972 

B. Pessoal com Funções não Policiais 

Carreiras de Regime Geral 
Especialista 1 
Médico generalista interno de 1a 2 
Técnico superior de agro-pecuário N1 1 
Técnico superior de administração pública N2 4 
Técnico superior N2 6 

Técnico profissional em administração pública 9 
Técnico profissional 24 
Técnico . 2 
Técnico de saúde 1 
Assistente técnico 64 
Auxiliar administrativo 110 
Auxiliar técnico da saúde 22 
Operário 821 
Agente de serviço 93 
Auxiliar 186 

Total 1346 



FUNÇÕES PE COMANDO. DIRECÇÃO E CHEFIA 

(a que alude o artigo 1 do decreto) 

1. COMANDO GERAL 
FUNÇÕES 

PATENTES 
Comandante-geral Inspector-geral 
Vice Comandante-geral Comissário 
Director Comissário 

Chefe de Departamento 
Primeiro - adiu / comissário 
Adjunto do comissário 

Assessor do Comandante-geral Adjunto do comissário 
Chefe de Repartição Superintendente principal 
Chefe do Gabinete do Comandante-Geral Superintendente principal 
Chefe de Secção Superintendente 
Chefe da Secretaria Adjunto do superintendente 
Secretária executiva Adjunto do superintendente 
Chefe de secretariado 

inspector 

2. COMANDO PROVINCIAL 
FUNÇÕES 

A B 
Comandante provincial da P R M; Comissário Prim.adj.com 

Director; 
Prim.adi com 
Adi. comiss 

Adi.comiss 
Sup.princ 

Chefe de Departamento; Sup. princ Superint 
Chefe do Gabinete do cdte provincial da P R M; Superint Adj. superint 
Chefe de Repartição; Superint Adi. superint 
Chefe de Secção; Adj. superint inspector 
Chefe da Secretaria; Inspector Sarg. Princ 
Secretário do Comandante provincial. Sarg. Princ Sargento 

3. COMANDO DISTRITAL, ESQUADRA E POSTO 

FUNÇÕES A B C 
Comandante Distrital; Superint Adj. superint Inspector 
Comandante da Esquadra; Superint Adj. superint Inspector 
Chefe de operações; Adj. Superint Inspector Sarg. Princ 
Chefe de subinspencão da investigação criminal; Inspector 
Chefe de brigada de investigarão criminal; Sarg. Princ Sarq Princ Sarq. Princ 
Chefe de Posto policial Subinspect Sarg. Princ Sargento 
Chefe de secretaria; Sarg. Princ Sargento Sargento 



FUNÇÕES FORÇA DE 
INTERVEN. 

RÁPIDA 

FORÇA DE 
GUARDA 

FRONTEIRA 

FORÇA 
PROTEÇÃO. 
MARÍTIMA. 

LACUSTRE E 
FLUVIAL 

FORÇA DE 
PROTECÇÃO 

DE ALTAS 
INDIVIDUALI 

DADES 

Comandante de Forca ESP e de reserva: Prim.adi.comi Prim.adi.comi Adi.comiss. Adi.comiss. 

Chefe do Estado Maior de F. E. Reserva Adi.comiss. Adi.comiss. 

Chefe de Reparticão: Sup.principal Sup.principal Sup.principal Sup.principal 

Chefe de secção; Superintend Superintend Superintend Superintend 
Chefe da secretaria; Adi.superint Adi.superint Adi.superint Adi.superlnt 

Comandante de Sub ou de Regimento; Sup.principal Sup.principal Adi.superint Adj.superint 

Chefe do Estado Maior Superintend Superintend 

Chefe de Reparticão: Adi.superint Adi.superint 

Chefe de secção Inspector Inspector Inspector Inspector 

Chefe da Secretaria Sarg. prínc Sara.princ sargento sargento 

Comandante do batalhão Superintende 
Comandante de companhia: Adju.superint 

Adi. Comandante de companhia Inspector 

Comandante de pelotão; Subinspector 

Comandante de secção: Sargento 

Chefe do grupo: Primeiro-cabo 

5. ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

FUNÇÕES SUPERIOR BÁSICO ESPECIAL# 

Reitor/Comandante Comissário Prim adi.com Adj.comiss 
Vice-reitor / Vice-Comandante Prim adi.com Adj.comiss . 
Director pedagógico; Adj.comiss Sup.principal Sup.principal 
Director administrativo; Adj.comiss Sup.principal 
Chefe de área de ensino: Sup.principal Superintend 

Chefe de departamento; Sup.principal Superintend, Superintend 

Chefe.de gabinete do Reitor/Comandante Superintend Adj.superinte 

Chefe de repartição: Superintend Adj.superinte Adj.superinte 

Chefe de secção; Adj.superinte Inspector Inspector 

Chefe da secretaria: Inspector Subinspector Sara.principal 
Secretário do comandante. Saro,principal 
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Decreto n° 28/99 

de 24 de Maio 

A definição do regime estatutário aplicável aos membros da 
Polícia da República de Moçambique (P R M) constitui uma 
exigência da condição de membro da P R M e visa dotar um quadro 
normativo que responda adequadamente à organização, disciplina 
e hierarquia profissional próprios da P R M. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea b) do n° 1 do artigo 153 
da Constitição da República, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1. É aprovado o Estatuto do Polícia, adiante designado 
por Estatuto, anexo ao presente decreto e que dele faz parte 
integrante. 

Art. 2. - 1. Os tempos mínimos de permanência nas 
patentes e postos tidos como condição especial de promoção 
fixados no Estatuto só se aplicarão aos actuais membros da P R M 
após a promoção a patente ou posto prevista no contexto da 
reorganização do quadro de pessoal da P R M. 

2. Os níveis académicos requeridos aos actuais membros da 
P R M para o acesso as várias patentes e postos da carreira policial 
são, no mínimo, os seguintes: 

a) Para acesso a qualquer patente da categoria de oficial 
general e de oficial superior será exigida a 12a classe do 
ensino geral ou equivalente, acrescido de formação 
técnico-policial requerida ao exercício de funções no 
respectivo escalão; 

b) Para acesso a qualquer patente de categoria de oficial 
subalterno será exigida a 10a classe, acrescida de 
formação técnico-policial requerida ao exercício de 
funções no respectivo escalão; 

c) Para o acesso a qualquer posto da categoria de sargento e 
de guarda, será exigida a 7a classe ou equivalente, 
acrescida de formação técnico-policial requerida ao 
exercício de funções no respectivo escalão. 

3. Aos actuais membros da P R M que não possuam os níveis 
académicos e formação técnico-policial exigidos para o acesso a 
patente ou posto imediatamente superior, serão proporcionadas 
acções de formação adequadas aos seu escalão, patente ou posto. 

Art. 3. - 1. Enquanto não for possível garantir aos actuais 
membros da P R M oportunidades de acesso aos cursos de promoção 
previstos no Estatuto, os membros que não forem nomeados para 
sua frequência são dispensados desta condição especial de 
promoção. 

2. A dispensa de cursos de promoção, prevista no número 
anterior, cessará, em data a fixar por despacho do Ministro do 
Interior ouvido o Comandante-Geral da P R M, quando estiverem 
reunidas as condições que possibilitem a realização dos cursos de 
promoção nas patentes e postos previsto no Estatuto. 

Art. 4. Para todos efeitos, o tempo de serviço dos membros da 
P R M que à data da Independência Nacional, faziam parte da 
Polícia é contado a partir de 17 de Maio de 1975, data da criação 
do Corpo de Polícia de Moçambique, sem prejuízo de outras 
situações previstas na legislação aplicável. 

Art. 5. Fica revogada toda a legislação que contrarie o disposto 
no presente decreto. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se 

O Primeiro-Ministro, Manuel Pascoal Mocumbi. 

Estatuto do Polícia 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

ARTIGO 1 

(Âmbito) 
O Estatuto do Polícia, adiante designado por Estatuto, aplica-

se aos membros da Polícia da República de Moçambique (P R M) 
em qualquer situação de prestação de serviço. 

ARTIGO 2 

(Aquisição da qualidade de membro P R M) 

A qualidade de membro da P R M adquire-se com a conclusão, 
com bom aproveitamento, do curso de formação e a correspondente 
prestação do juramento previsto na Lei. 

ARTIGO 3 

(Compromisso de honra) 
1. O início do exercício de funções de comando, direcção, 

chefia e confiança conta-se a partir da data da tomada de posse. 
2. No acto da posse, deve ser lido o respectivo auto e o 

empossado deve prestar compromisso de honra. 
3. O compromisso de honra obedece à seguinte forma: 

Eu, juro por minha honra como Oficial / 
/ Sargento cumprir as ordens e os deveres policiais, de 
acordo com as leis e os regulamentos, contribuir com 
todas as minhas capacidades para o prestígio da P R M e 
serví-la com zêlo e eficiência no exercício das funções e 
tarefas que me são confiadas. 

ARTIGO 4 

(Contagem de tempo de serviço) 

1. Conta-se como tempo de serviço efectivo: 

a) O tempo da frequência de cursos de aperfeiçoamento e 
estágios; 

b) A duração normal do curso de ensino superior, em relação 
aos recém- admitidos da P R M, e depois de completados 
que sejam cinco anos de efectividade de serviço; 

c) A duração de afastamento compulsivo do serviço, desde 
que integrado por revisão do respectivo processo; 

d) O tempo da prestação da situação de reserva na efectividade 
de serviço; 

e) O da prestação de serviço em quaisquer funções públicas. 



2. Não será contado como tempo de serviço efectivo: 
a) Aquele em que o membro tiver permanecido em qualquer 
situação pela qual não tenha direito à remuneração; 
b)O tempo de cumprimento de pena de prisão; 
c)Aquele que como tal seja definido por legislação aplicável. 

ARTIGO 5 

(Ordem no quadro) 

1. O aproveitamento obtido no curso de formação referido no 
artigo 2, determina a posição do membro da P R M no quadro. 

2. A posição do membro da P R M no quadro pode ser alterada 
em consequência da aplicação dos sistemas de promoção, das 
penas criminais e ou disciplinares, assim como do que está 
estabelecido no presente Estatuto. 

ARTIGO 6 

(Termo de qualidade de membro da P R M) 

A qualidade de membro da P R M cessa por morte, aposentação, 
exoneração, demissão, expulsão ou perda da nacionalidade 
moçambicana. 

ARTIGO 7 

(Pedido de exoneração) 
1. O pedido de exoneração exige a satisfação dos requisitos 

seguintes: 
a)O cumprimento do tempo mínimo obrigatório de serviço 

efectivo em cada escala; 
b)A ausência de procedimento judicial e ou disciplinar 

pendente ou em curso e de cumprimento de sanções de 
natureza penal e ou disciplinar; 

c)O cumprimento do tempo mínimo obrigatório de serviço 
efectivo como consequência da participação nos cursos 
de aperfeiçoamento; 

2.O tempo mínimo obrigatório de serviço efectivo é de cinco 
anos para a escala básica e média e oito anos para a escala superior. 

3. O tempo mínimo obrigatório de serviço efectivo como 
consequência da participação no curso de aperfeiçoamento é de 
dois a cinco anos consecutivos dependendo do tipo do respectivo 
curso, sendo esta matéria regulada por despacho do Ministro do 
Interior. 

ARTIGO 8 

(Efeitos da perda de qualidade de membro da P R M) 

A perda da qualidade de membro da P R M implica a privação 
do exercício de deveres e gozo de direitos próprios de tal 
qualidade. 

CAPÍTULO II 

Hierarquia, Funções de Comando, Direcção, Chefia 
e Confiança 

ARTIGO 9 

(Finalidades) 

1. A hierarquia policial decorre da necessidade, em todas as 
circunstâncias, de se estabelecerem relações de autoridade e 
subordinação entre os membros da P R M. 

2. A hierarquia exprime-se pelas patentes, postos e antiguidade, 
previstos no presente Estatuto e na legislação aplicável. 

ARTIGO 10 
(Escaldes) 

Os membros da P R M agrupam-se, hierarquicamente, por 
ordem decrescente, nos seguintes escalões: 

a) Oficiais; 
b) Sargentos; 
c) Guardas. 

ARTIGO 11 

(Graus de patentes e postos) 

Os graus de patentes e postos da P R M, por ordem decrescente 
e as categorias em que se agrupam, são os seguintes: 

a) Oficiais generais: 

- Inspector-geral; 
- Comissário; 
- Primeiro-adjunto do comissário; 

b) Oficiais superiores: 

- Adjunto do comissário; 
- Superintendente principal; 
- Superintendente; 

c) Oficiais subalternos: 

- Adjunto do superintendente; 
- Inspector; 
- Subinspector; 
- Aspirante-a-oficial 

d) Sargentos: 

- Sargento-principal; 
- Sargento; 

e) Guardas: 

- Primeiro-cabo; 
- Segtindo-cabo; 
- Guarda. 

ARTIGO 12 

(Contagem de antiguidade) 

A antiguidade do membro da P R M em cada patente ou posto, 
conta desde a data fixada no respectivo documento oficial de 
promoção, 

ARTIGO 13 

(Antiguidade relativa) 

O membro da P R M da escala média é considerado mais antigo 
que o oriundo do curso superior em ciências policiais ou 
equivalente, promovido a patente igual à mesma data de promoção. 

ARTIGO 14 

(Escalas hierárquicas) 

As escalas hierárquicas dos membros da P R M são organizadas 
por ordem decrescente das patentes e postos e, dentro destes por 
antiguidade. 



ARTIGO 15 

(Hierarquia funcional) 

A hierarquia funcional é a que decorre dos cargos e funções 
profissionais, devendo respeitar a hierarquia dos membros da 
P R M, ressalvados os casos em que a lei determine de forma 
diferente. 

ARTIGO 16 

(Hierarquia em cerimónia) 
1. Em actos e cerimónias oficiais, os membros da P R M 

colocam-se por ordem hierárquica de patentes, postos e 
antiguidade, respeitando-se, porém, as precedências que, de acordo 
com as funções desempenhadas ou cargos exercidos pelos membros 
da P R M presentes, estejam consignados na lei. 

2. As precedências entre membros da P R M e civis em actos e 
cerimónias são estabelecidas nos termos das normas nacionais de 
protocolo. 

ARTIGO 17 

(Cargos policiais) 
Consideram-se cargos policiais, os lugares fixados na 

estrutura orgânica da P R M que correspondem ao de-
sempenho de funções organicamente definidas e cujo 
preenchimento está sujeito às condições atinentes à patente ou 
posto do membro da P R M, de acordo com os níveis de 
responsabilidade e qualificações exigidas. 

ARTIGO 18 

(Funções de comando, direcção e chefia) 

A função de comando, direcção ou chefia, traduz-se no exercício 
da autoridade que é conferida a um membro da P R M para 
comandar, dirigir, coordenar e controlar unidades, sub-unidades, 
forças, estabelecimentos e órgãos policiais. 

CAPÍTULO III 

Ingresso, Formação e Avaliação 

SECÇÃO I 

Ingresso 

ARTIGO 19 

(Escalas profissionais) 

1. A P R M tem às seguintes escalas profissionais: 

a) A escala básica, que íntegra os guardas e cabos oriundos 
de curso de formação básica policial; 

b) A escala média, que integra os sargentos e oficiais 
subalternos habilitados com os respectivos cursos de 
promoção; 

c)A escala superior, que integra os oficiais oriundos do curso 
superior ou equivalente. 

2. O ingresso e promoção dos membros da P R M ocorre nas 
escalas profissionais definidas na base dos requisitos previstos 
no presente Estatuto. 

ARTIGO 20 

(Requisitos gerais de ingresso) 

1. São requisitos gerais de ingresso na P R M: 

d) Ser cidadão moçambicano de nacionalidade originária; 
b) Ser voluntário; 
c) Gozar de sanidade mental, aptidão física e psicotécnica 

para o desempenho de funções policiais; 
d)Não ter sido expulso do Aparelho do Estado, aposentado 

ou reformado; 
e)Não ter sido condenado por crime a que corresponda pena 

de prisão maior, ou de prisão por crimes contra a 
segurança do Estado, ou pela prática de outros actos 
que devam considerar-se desonrosos e manisfestem 
incompatibilidade com o exercício de funções policiais; 

f ) Ter um comportamento cívico e moral idóneo; 
g) Ter habilitações literárias mínimas e exigíveis em cada 

convocatória; 

2. Os documentos comprovativos dos requisitos referidos no 
número anterior são designadamente: 

d) Certidão de nascimento; 
b) Atestado médico; 
c)Certidão do registo criminal; 
d) Atestado de residência; 
e)Certidão de habilitações literárias; 
f ) Declaração do candidato sob compromisso de honra de 

não ter sido expulso, aposentado ou reformado. 
g) Pedido de ingresso. 

ARTIGO 21 

(Requisitos especiais) 

1. São requisitos especiais para o ingresso na escala básica: 

a) Habilitações literárias mínimas de 10a classe, ou 
equivalente; 

b)Idade mínima de 19 anos e máxima de 30 anos; 
c) Serviço militar regularizado; 
d) Conclusão, com aprovação, do curso básico policial; 
e)Conclusão com aproveitamento do período de dois anos 

de estágio. 

2. São requisitos especiais para o ingresso na escala média: 
a)Habilitações literárias mínimas 12a classe, ou equivalente; 
b) Idade não superior a 42 anos; 
c)Tempo mínimo de 4 anos no posto de Primeiro-cabo; 
d) Conclusão, com aprovação do curso de Sargentos. 

3. São requisitos especiais para o ingresso na escala superior: 
a)Habilitações literárias mínimas a 12a classe ou equivalente; 
b)Ter idade mínima de 18 anos e máxima de 22 anos de idade 

para os civis; 
c) Ter idade mínima de 18 anos e máxima de 26 anos para os 

membros da P R M e ex - militares; 
d) Licenciatura, complementada por formação técnico-

policial adequada ao exercício de funções nesta escala. 
Neste caso a idade não deve ser superior a 35 anos; 



e) Conclusão, com aproveitamento, do curso superior de 
ciências policiais ou equivalente. 

SECÇÃO II 

Formação 

ARTIGO 22 

(Formação policial) 

1. A formação policial é a preparação técnico-profissional dos 
membros da P R M para a realização da missão da P R M. 

2. O sistema de formação policial garante a continuidade do 
processo de instrução e educação dos membros da P R M e realiza-
se através de cursos de formação, cursos de aperfeiçoamento e 

estágios. 
ARTIGO 23 

(Cursos de formação) 

Os cursos de formação são aqueles que se destinam a assegurar 
a preparação policial e os conhecimentos técnico-profissionais 
para o ingresso nas escalas profissionais da P R M. 

ARTIGO 24 

(Cursos de aperfeiçoamento) 

1. Cursos de aperfeiçoamento são aqueles que se destinam a 
capaci tar o membro da P R M para efe i tos de promoção , 
especialização e actualização. 

2. São previstos os seguintes cursos de aperfeiçoamento: 

a) Cursos de promoção, que se destinam a habilitar o 
membro da P R M para o desempenho de funções de 
nível de responsabilidade mais elevado, constituindo, 
nos termos fixados no presente Estatuto, condição 
especial de acesso à patente ou posto imediato; 

b) Cursos de especialização, que se destinam a obter ou 
melhorar os conhecimentos técnico-profissionais do 
membro da P R M, por forma a habilitá-lo para o exercício 
d e f u n ç õ e s , p a r a as q u a i s s e j a m r e q u e r i d o s 
conhecimentos específicos; 

c) Cursos de actualização, que se destinam a reciclar os 
conhecimentos técnico profissionais tendo em vista 
recuperar uma qualificação ou acompanhar a evolução 
da doutrina e da técnica policial; 

3. A frequência dos cursos da actualização pelos membros da 
P R M convocados tem carácter obrigatório. 

ARTIGO 25 

(Estágios) 

Os estágios são aqueles que se destinam: 

a) A completar a formação técnico-profissional anteriormente 
adquirida em cursos de formação; 

b)A preparar o membro da P R M para o exercício de funções 
específicas para que seja nomeado; 

c) A avaliar a capacidade do membro da P R M para o 
exercício novas funções. 

ARTIGO 26 

(Acesso à formação policial) 

1. Participam na formação policial os cidadãos moçam-
bicanos originários, que preencham requisitos do presente 
Estatuto e da lei. 

2. O ingresso nos estabelecimentos de ensino para os cursos de 
formação policial é efectuado na sequência dum anúncio público, 
mediante provas de admissão e com estrita observância dos 
princípios de igualdade, mérito, aptidão, publicidade e 
transparência. 

3. Os critérios e procedimentos de nomeação para os cursos de 
formação, são fixadas por despacho do Ministro do Interior. 

4. Os critérios e procedimentos de nomeação para os cursos de 
aperfeiçoamento e estágio são fixados por despacho do 
Comandante-Geral da P R M . 

ARTIGO 27 

(Equivalências) 

1.Para efeitos policiais podem ser concedidas pelo Ministro do 
Interior, equivalências a cursos ministrados em estabelecimentos 
de ensino policiais nacionais e estrangeiros. As equivalências 
dos cursos de nível superior são concedidas pelas instituições 
superiores competentes. 

2. Nos termos fixados em legislação própria podem ser 
concedidas equivalências entre cursos policiais e cursos 
ministrados em estabelecimentos oficiais nacionais e estrangeiros, 

ARTIGO 28 

(Valorização profissional) 

Com vista a valorização profissional e prestígio da P R M, o 
membro da P R M, por iniciativa própria, pode requerer a frequência 
de qualquer curso em estabelecimento de ensino oficial, sem 
prejuízo do serviço, devendo tal facto ser averbada no seu processo 
individual. 

SECÇÃO III 

Avaliações 

ARTIGO 29 

(Finalidade) 
1. As avaliações do membro da P R M visam assegurar uma 

justa progressão na carreira e uma correcta gestão dos recursos 
humanos, permitindo a elaboração da ordem de classificação, 
nomeadamente quanto a: 

a)Apreciação da aptidão para a promoção à patente ou posto 
superior; 

b) Apreciação do mérito para o exercício de determinados 
cargos e funções; 

c) Selecção de candidatos para promoção; 
d) Determinação de insuficiência de aptidões profissionais; 
e)Determinação de insuficiência de aptidão física e psíquica. 

2. Compete ao Ministro do Interior aprovar o Regulamento de 
Avaliações, sob proposta do Comandante-Geral. 



CAPÍTULO IV 

Carreiras e Promoções 

SECÇÃO I 

Disposições gerais 

ARTIGO 30 

(Carreira policial) 

1. A carreira policial é o conjunto hierarquizado de escalões ou 
classes de idêntico nível de conhecimentos e complexidade a que 
o membro da P R M tem acesso, de acordo com o tempo de serviço 
e o mérito. 

2. O escalão ou a classe é a posição que o membro da P R M 
ocupa na carreira policial, de acordo com o seu desenvolvimento 
profissional. 

ARTIGO 31 

(Princípios) 
A evolução na carreira policial orienta-se pelos seguintes 

princípios: 

a) Do primado da valorização policial: importância da 
formação policial, conducente à sua valorização humana 
e profissional e ao crescimento na carreira; 

b)Da universalidade: aplicabilidade a todos os membros da 
P R M; 

c) Do profissionalismo: capacidade de acção é de completa 
entrega à missão que exige conhecimentos técnico-
científicos e formação humanitária, segundo elevados 

padrões éticos, e prossupõe a obrigação de 
aperfeiçoamento contínuo, tendo em vista o desempenho 
das funções com zêlo e eficiência; 

d) Da igualidade de oportunidade: perspectivas de carreira 
semelhantes nos vários domínios de formação e 
promoção; 

e) Do equilíbrio: gestão integrada dos recursos humanos e 
financeiros de forma a ser obtida a coerência do 
efectivo global autorizado; 

f ) Da transparência: credibilidade dos métodos e critérios a 
aplicar; 

g) Da flexibilidade: adaptação oportuna à inovação e às 
transformações de crescente complexidade decorrentes 
do progresso científico, técnico, operacional e 
organizacional, com emprego flexível do pessoal. 

ARTIGO 32 

(Objectivos) 

O desenvolvimento da carreira policial visa a hierarquização 
dos membros da P R M nos diferentes escalões, através das 
patentes e postos, tendo em atenção os princípios mencionados 
no artigo anterior. 

ARTIGO 33 

(Modalidades de promoção) 

As modalidades de promoção são as seguintes: 
a)Habilitação com curso adequado; 
b) Antiguidade; 

c)Selecção; 
d) Escolha; 
e)A título excepcional. 

ARTIGO 34 

(Promoção baseada em curso) 

A promoção baseda em curso adequado, efectua-se por ordem 
de cursos e dentro do mesmo curso, por ordem decrescente de 
classificação nele obtida. 

ARTIGO 35 

(Promoção por antiguidade) 

A promoção por antiguidade consiste no acesso a patente ou 
posto imediatamente superior com observância da ordem de 
posicionamento, na escala de antiguidade, mediante a existência 
de vaga e à satisfação das condições de promoção. 

ARTIGO 36 

(Promoção por selecção) 

A promoção por selecção consiste na nomeação de candidatos 
para vagas existentes, decorrente de classificação por ordem 
resultante do aproveitamento obtido em cursos. 

ARTIGO 37 

(Promoção por escolha) 

1. A promoção por escolha consiste no acesso à patente ou 
posto imediatamente superior, mediante existência de vaga, 
independentemente da posição do membro da P R M na escala de 
antiguidade. 

2. A promoção por escolha deve ser fundamentada em critérios 
definidos por despacho do Ministro do Interior, ouvido o 
Comandante-Geral da P R M. 

ARTIGO 38 

(Promoção a título excepcional) 

1. Com carácter extraordinário e atendendo aos méritos 
excepcionais dos membros da P R M que tenham cessado 
definitivamente a situação de serviço activo, poderá ser decidida 
a promoção a título honorífico ou póstumo. 

2. As promoções a título excepcional não implicam benefícios 
económicos de qualquer espécie nem facultam o exercício de 
funções correspondentes ao posto ou patente. 

ARTIGO 39 

(Condições de promoção) 

1. Para ser promovido, o membro da P R M tem de satisfazer as 
condições gerais e especiais de promoção. 

2. Para a promoção a qualquer patente ou posto, devem ser 
observadas cumulativamente as seguintes condições gerais: 

a) Cumprimento dos tempos mínimos de serviço efectivo; 
b) Cumprimento dos tempos mínimos de comando, direcção 

e chefia fixados por despacho de Ministro do Interior, 
sob proposta do Comandante-Geral; 



c) Ter sido avaliado de acordo com o disposto no presente 
Estatuto, ou declarado apto para a promoção quando 
esta for por selecção excepto para as patentes de 
Inspector-geral e Comissário; 

d) Aptidão física e psíquica. 

3. São condições especiais de promoção: 

a) Selecção, mediante os sistemas de avaliação para os 
cursos de promoção a Primeiro-adjunto do comissário, 
Superintendente e Adjunto do superintendente da escala 
média; 

b) A aprovação no respectivo curso de promoção. 

ARTIGO 40 

(Verificação das condições de promoção) 

A verificação da satisfação das condições gerais de promoção 
é feita através: 

a) Da avaliação individual positiva, conforme previsto no 
presente Estatuto; 

b) Do curriculum, com a indicação das diversas funções 
desempenhadas; 

c) Do registo disciplinar; 
d) De outros documentos constantes do processo individual. 

ARTIGO 41 

(Não satisfação das condições de promoção) 

1. A decisão sobre a não satisfação das condições de promoção 
é da competência: 

a) Do Ministro do Interior, ouvido o Comandante-geral, no 
caso das promoções a oficial general e dos oficiais 
generais; 

b) Do Comandante-Geral da P R M, ouvidos os Directores, no 
caso das restantes promoções; 

2. A decisão mencionada no número anterior deve ser 
devidamente fundamentada e comunicada ao respectivo membro 
da P R M; 

3. O membro da P R M que não satisfaça qualquer das condições 
de promoção é preterido da mesma. 

4. O membro da P R M que na mesma patente ou posto e em dois 
anos consecutivos, seja preterido por não satisfazer as condições 
de promoção, é dela definitivamente excluída. 

ARTIGO 42 

(Contestações) 

1. O membro da P R M considerado como não satisfazendo as 
condições de promoção pode apresentar, por via hierárquica, no 
prazo de 30 dias a contar da respectiva notificação, a sua 
contestação por escrito, acompanhada dos documentos que entenda 
por convenientes. 

2. No prazo de 45 dias, contados a partir da data de entrada da 
contestação, esta será decidida pela entidade competente e 
notificada ao interessado, 

ARTIGO 43 

(Exclusão temporária de promoção) 

O membro da P R M pode ser excluído temporariamente da 
promoção, ficando numa das seguintes situações: 

a) Demorado; 
b) Preterido. 

ARTIGO 44 

(Demora na promoção) 

1. A demora na promoção tem lugar nos seguintes casos: 
a) Quando a promoção esteja dependente de decisão judicial 

ou processo disciplinar; 
b) Quando a verificação da aptidão física ou psíquica esteja 

dependente de observação clínica, tratamento médico, 
convalescência ou parecer da competente junta médica; 

c) Quando o membro da P R M não tenha satisfeito as condições 
especiais de promoção por razões que não lhe sejam 
imputáveis. 

2. O membro da P R M demorado é promovido logo que cessem 
os motivos que determinaram a demora na promoção, 
independentemente da existência de vaga, indo ocupar na escala 
de atinguidade da nova patente ou posto a mesma posição que 
teria se a promoção ocorresse sem demora. 

ARTIGO 45 

(Preterição na promoção) 

1. A preterição na promoção tem lugar quando se verifique 
qualquer das circunstâncias seguintes: 

a) Não satisfação de qualquer das condições gerais de 
promoção; 

b) Não satisfação de qualquer das condições especiais de 
promoção por razões que sejam imputáveis ao candidato; 

c) Nos demais casos em que a lei expressamente o determine. 

2. O membro da P R M preterido, logo que cessam os motivos 
que determinaram a sua preterição, passa a ser apreciado, para 
efeitos de promoção à patente ou posto imediato, em igualdade de 
circunstâncias com os membros de igual patente ou posto, salvo 
o disposto no n° 4 do artigo 41 do presente Estatuto. 

ARTIGO 46 

(Despachos de promoção) 

1. As promoções dos oficiais da P R M, serão feitas: 

a) Por despacho do Presidente da República, no caso de 
promoções a oficial general e dos oficiais generais, 
bem como a oficial superior e dos oficiais superiores; 

b) Por despacho do Ministro do Interior, no caso de promoção 
a oficial subalterno e dos oficiais subalternos, 

c) Por despacho do Comandante-Geral no caso de promoção 
dos guardas e sargentos. 

2. As promoções de sargentos e guardas não carece de publica-
ção no Boletim da República. 



SECÇÃO II 

Carreiras Policiais 

ARTIGO 47 

(Designação de carreiras) 

As carreiras policiais designam-se de: 

a) Oficiais; 
b) Sargentos: 
c) Guardas; 

ARTIGO 48 

(Carreira de oficiais) 
1. Para o acesso a carreira de oficiais é exigido uma das 

seguintes condições: 

a) Formação superior em ciências policiais; 
b) Licenciatura complementada por formação técnico-

policial adequada ao exercício de funções neste escalão; 
c) Satisfação dos requisitos de ingresso previstos no presente 

Estatuto. 

2. A carreira de oficiais destina-se, essencialmente, ao exer-
cício de comando de forças e unidades, direcção ou chefia de 
órgãos e estabelecimentos, e ao desempenho de funções técnicas 
que requeiram elevado grau de qualificação, ou especialização, 
bem como ao exercício de funções de natureza diplomática no 
estrangeiro. 

ARTIGO 49 

(Carreira de sargentos) 
1. O acesso à carreira de sargentos exige a aprovação no curso 

de promoção de sargentos e a satisfação de todos os requisitos de 
promoção a este escalão. 

2. A carreira de sargentos destina-se, ao exercício de funções 
de comando e chefia de natureza executiva, de carácter técnico, 
administrativo, logístico e de instrução. 

ARTIGO 50 

(Carreira de Guardas) 

1. O acesso à carreira de guardas realiza-se com base na 
observância dos requisitos de ingresso definidos neste 
Estatuto. 

2. A carreira de guardas, destina-se ao desempenho de serviços 
operacionais e serviços internos. 

SECÇÃO III 

Promoções 

ARTIGO 51 

(Inspector - geral) 

É promovido a patente de Inspector-geral, por escolha, o 
oficial general que for nomeado para ocupar o cargo de 
Comandante-Geral, sendo o despacho de promoção o mesmo da 
nomeação. 

ARTIGO 52 

(Promoção a Comissário) 
As promoções a patente de Comissário serão feitas por escolha 

de entre os Primeiro-adjuntos do comissário com um mínimo de 
dois anos de efectividade de serviço na patente. 

ARTIGO 53 

(Promoção a Primeiro-adjunto do comissário) 

As promoções a patente de Primeiro-adjunto do comissário 
serão feitas, por escolha após a selecção e curso de promoção, de 
acordo com as vagas existentes e de entre os Adjuntos do comissário 
com um mínimo de cinco anos de efectividade de serviço na 
patente. 

ARTIGO 54 

(Promoção a Adjunto do comissário) 
As promoções a patente de Adjunto do comissário serão feitas, 

por selecção, de acordo com as vagas existentes, de entre os 
Superintendentes principais com um mínimo de cinco anos de 
efectividade de serviço na patente. 

ARTIGO 55 

(Promoção a Superintendente principal) 

As promoções a patente de Superintendente principal, serão 
feitas por antiguidade, de acordo com as vagas existentes, de entre 
os Superintendentes com um mínimo de cinco anos de efectividade 
de serviço na patente. 

ARTIGO 56 

(Promoção a Superintendente) 
As promoções a patente de Superintendente serão feitas, por 

selecção e curso de promoção de acordo com as vagas existentes, 
de entre os Adjuntos do superintendente com um mínimo de cinco 
anos de efectividade de serviço na patente. 

ARTIGO 57 

(Promoção a Adjunto do superintendente) 

1. As promoções a Adjunto do superintendente na escala 
superior, serão feitas por antiguidade, de entre os Inspectores com 
um mínimo de quatro anos de efectividade de serviço na patente. 

2. As promoções a Adjunto do superintendente na escala 
média, serão feitas por escolha, após selecção e curso de promoção, 
de acordo com as vagas existentes, de entre os Inspectores com 
um mínimo de três anos de efectividade de serviço na patente, 
com idade não superior a 47 anos. 

ARTIGO 58 

(Promoção a Inspector) 

1. As promoções a patente de Inspector na escala superior, 
serão feitas por antiguidade de acordo com as vagas existentes, de 
entre os Subinspectores com um minímo de quatro anos de 
efectividade de serviço na patente. 



2. As promoções a patente de Inspector na escala média, serão 
feitas por antiguidade, de acordo as vagas existentes entre os 
Subinspectores com um mínimo de três anos de efectividade de 
serviço na patente. 

ARTIGO 59 

(Promoção a Subinspector) 
1. As promoções a patente de Subinspector na escala superior, 

serão feitas aos finalistas, com aproveitamento, de curso superior 
em ciências policiais. 

2, As promoções a patente de Subinspector na escala média, 
serão feitas com a conclusão, com aproveitamento, do curso de 
promoção, de entre os Sargentos principais com um minímo de 
cinco anos de efectividade de serviço na patente e com a idade não 
superior a 45 anos. 

ARTIGO 60 

(Aspirante - a - oficial) 
São Aspirantes-a-oficial os alunos cadetes admitidos ao curso 

superior de ciências policiais. 

ARTIGO 61 

(Promoção a Sargento principal) 

As promoções ao posto de Sargento principal serão feitas por 
antiguidade, de entre os Sargentos com um minímo de cinco anos 
de efectividade de serviço no posto. 

ARTIGO 62 

(Promoção a Sargento) 

As promoções ao posto de Sargento serão feitas de entre os 
Primeiros-cabos que reúnam cumulativamente os seguintes 
requisitos: 

a) Ter um minímo de quatro anos de efectividade de serviço 
no posto de Primeiro-cabo; 

b) Ter a 12a classe de habilitações literárias, ou equivalente; 
c) Ter idade não superior a 42 anos; 
d) Ter concluído, com aproveitamento, o curso de promoção. 

ARTIGO 63 

(Promoção a Primeiro - cabo) 

As promoções ao posto de Primeiro-cabo serão feitas por 
antiguidade, de entre os Segundos-cabos com um minímo de um 
ano de efectividade de serviço no posto. 

ARTIGO 64 

(Promoção a Segundo - cabo) 

As promoções ao posto de Segundo-cabo serão feitas de entre 
os Guardas, que reúnam cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) Ter um mínimo de dois anos de efectividade de serviço no 
posto de Guarda; 

b)Ter idade não superior a 36 anos; 
c) Ter concluído com aproveitamento, o curso de promoção. 

ARTIGO 65 

(Promoção a Guarda) 

As promoções ao posto de Guarda serão feitas de entre os 
Guardas estagiários, que concluam, com bom aproveita-
mento o período de estágio. 

CAPÍTULO V 

Devedores e Direitos 

SECÇÃO I 

Deveres 

ARTIGO 66 

(Respeito à legalidade) 

O membro da P R M deve agir com estrito respeito à Constituição 
e demais leis. 

ARTIGO 67 

(Neutralidade e imparcialidade) 
O membro da P R M, no exercício das suas funções, 

deve actuar com absoluta neutralidade política e impar-
cialidade e, em consequência, sem descriminação alguma por 
motivo de raça, religião, opinião, cor, origem étnica, lugar de 
nascimento, nacionalidade, filiação partidária, grau de 
instrução, posição social ou profissional. 

ARTIGO 68 

(Integridade) 

O membro da P R M deve actuar com integridade e dignidade, 
devendo abster-se de todo o acto que manche a ética e deontologia 
requeridas pelas suas funções. 

ARTIGO 69 

(Hierarquia e subordinação) 

O membro da P R M obriga-se a cumprir com exactidão e 
prontidão as ordens e instruções dos seus superiores hierárquicos, 
sempre que as mesmas não sejam ilegais. 

ARTIGO 70 

(Discrição na actuação) 

O membro da P R M, no exercício da sua função, deve impedir 
qualquer prática abusiva, arbitrária ou discriminatória que traga 
consigo violência física ou moral. 

ARTIGO 71 

(Postura correcta) 

O membro da P R M deve observar uma postura correcta e 
esmerada na sua relação com os cidadãos, aos quais procurará 
auxiliar e proteger, sempre que as circunstâncias o aconselharem 
ou quando tal for requerido. 



ARTIGO 25 

(Oportunidade, congruência e proporcionalidade) 

O membro da P R M, no exercício das suas funções, deve actuai 
com a decisão necessária, e sem demora quando disso depender 
que se evite um dano grave, imediato e irreparável, regendo-se ao 
fazê- lo , pe los p r inc íp ios de opor tun idade , c o n g r u ê n c i a e 
proporcionalidade na utilização dos meios ao seu alcance. 

A R T I G O 73 

(Uso da força e de arma de fogo) 

O membro da P R M somente utilizará a força e armas de fogo 
nas situações em que existe um risco racionalmente grave para a 
sua vida, integridade física ou de terceiras pessoas, ou naquelas 
circunstâncias em que possa pressupor um risco grave para a 
segurança pública e em conformidade com os princípios referidos 
no artigo anterior. 

A R T I G O 74 

(Tratamento dos detidos) 
1. O membro da P R M , deve identificar-se como tal, no momento 

de execução de uma detenção. 

2. O membro da P R M deve velar pela vida e integridade física 
das pessoas por ele detidas ou que se encontrem sob sua custódia, 
assim como respeitar a honra e a dignidade das mesmas. 

3. O membro da P R M deve velar pela segurança e protecção 
dos bens das pessoas referidas no número anterior. 

4. O membro da P R M deve observar com a devida diligência 

os trâmites, prazos e requisitos processuais exigidos, quando 

proceder à detenção de uma pessoa. 

A R T I G O 75 

(Dedicação profissional) 

O membro da P R M deve levar a cabo as suas funções com 
dedicação, devendo intervir sempre em qualquer momento e 
lugar em que se encontre de serviço ou não, e m defesa da lei, da 
ordem e segurança pública. 

A R T I G O 76 

(Sigilo profissional) 

1. O membro da P R M deve guardar um rigoroso segredo 

relativamente a todas as informações sob o seu conhecimento por 

motivo ou no desempenho das suas funções. 

2. O membro da P R M não é obr igado a revelar as fontes de 
informação, salvo se o exercício das suas funções ou a lei lhe 
impuserem outra actuação. 

A R T I G O 77 

(Dever de identificação) 

O membro da P R M, quando fardado, deve ostentar em lugar 

visível, a sua identificação, nos termos a regular por despacho do 

Ministro do Interior. 

ARTIGO 78 

(Responsabilidade) 

O membro da P R M é pessoal e directamente responsável pelos 
actos que na sua actuação profissional levar a cabo, infringindo 
normas legais e regulamentares que regem a actividade policial e 
os princípios enunciados nos artigos anteriores, sem prejuízo de 
responsabilidade do Estado nos termos da lei. 

ARTIGO 79 

(Incompatibilidade) 

1. É vedado aos membros da P R M: 

a)Proferir declarações ou manifestar publicamente apoio a 
qualquer partido politico; 

b) Exercer cargos partidários; 
c)Usar insígnias ou distintivos identificativos de partidos 

políticos, 
d) Promover ou prejudicar interesses de qualquer partido 

político; 
e) Organizar greves e executar manifestações grevistas; 

f ) Ter interesses sociais numa empresa de segurança privada. 

2. O membro da P R M na efectividade do serviço não pode, por 
si ou interposta pessoa, exercer quaisquer actividades civis 
relacionadas com as suas funções policiais ou com o equipamento, 
armamento, infra-estrutura e reparação de materiais destinados à 
P R M. 

SECÇÃO II 

Direitos 

ARTIGO 80 

(Direitos, liberdades e garantias) 

O membro da P R M goza de todos os direitos, liberdades e 
garantias reconhecidas aos demais cidadãos, sem prejuízo das 
restrições previstas por lei. 

ARTIGO 81 

(Formação, progressão na carreira e distinções) 

1. O membro da P R M tem direito a ascender na carreira 
profissional nos termos definidos no presente Estatuto. 

2. O membro da P R M tem direito a receber treino e formação 
geral, cívica, científica, técnico-profissional inicial e permanente 
adequados ao pleno exercício das funções e missões que lhe forem 
atribuídas. 

3. O membro da P R M tem direito a ser premiado, distinguido 
e condecorado nos termos da legislação aplicável. 

ARTIGO 82 

(Garantias de defesa) 

1. O membro da P R M tem direito a apresentar petições e 
queixas, a título individual e através das vias hierárquicas 
competentes. 



3. O membro da P R M tem direito a ser informado das 
apreciações ou avaliações desfavoráveis, emitidas a seu respeito, 
pelos superiores hierárquicos sobre o seu desempenho profissional, 
sempre que aquelas se encontrem registadas em documentos, por 
forma a influenciar na avaliação individual. 

ARTIGO 83 

(Patrocínio judiciário) 

1. O membro da P R M tem direito a assistência e patrocínio 

judiciário, em todos-os processos crime em que seja arguido ou 

ofendido, na sua honra e dignidade, em virtude de factos 

relacionados com o serviço. 

2. O Comandante-Geral providenciará pela contratação de 

advogado, para assumir a defesa do membro da P R M de 

mandado criminalmente nos termos do número anterior. 

ARTIGO 84 

(Regime penitenciário) 

O cumprimento da prisão preventiva e das penas privativas de 

liberdade pelo membro da P R M, ocorrerá em estabelecimentos 

prisionais comuns, em regime de separação dos restantes detidos 

ou presos, 

ARTIGO 85 

(Remuneração) 
1. O membro da P R M tem direito a vencimentos e suplementos 

previstos na legislação aplicável. 

2. Sem prejuízo dos descontos previstos na legislação aplicável, 

os vencimentos e suplementos dos membros da P R M não sofrem 

redução de qualquer espécie. 

3. Os instruendos têm direito, durante o curso de formação 

básica, a um subsídio nos termos da legislação aplicável. 

4. O membro da P R M tem direito, durante a frequência de 

curso de formação e de aperfeiçoamento, a um subsídio a ser 

fixado por despacho conjunto dos Ministros do Interior e do Plano 

e Finanças. 

ARTIGO 86 

(Vencimentos em regime excepcional) 
O oficial general que ocupa o cargo e exerce as funções de 

Comandante-geral, ou de Vice-Comandante-geral, após a cessação 
de funções, mantém a totalidade de vencimento, desde que 
tenham exercido a função durante o seu mandato. 

ARTIGO 87 

(Assistência médica, medicamentosa e hospitalar) 

O membro da P R M e sua família têm direito à assistência 

médica, medicamentosa e hospitalar, bem como de meios 

auxiliares de diagnósticos, nos termos a afixar em despacho 

próprio; 

ARTIGO 25 

(Apoio social) 

O membro da P R M e sua família têm direito ao apoio social 
através dos Serviços Sociais da P R M, de acordo com o estabelecido 
no regulamento próprio. 

ARTIGO 89 

(Habitação) 

1. Têm direito a habitação por conta do Estado, os oficiais 
generais e os que estão no desempenho das funções de Comandante -
Geral, Vice-Comandante-Geral, Comandante Provincial, 

Comandante Distrital, Comandante de Esquadra e Comandante 
de Posto Policial. 

2. O membro da P R M tem direito a habitação em bairros 
policiais ou alojamento nas condições definidas por despacho do 
Ministro do Interior. 

ARTIGO 90 

(Transporte) 

1. O Comandante-Geral e o Vice-Comandante-Geral, no 
exercício das suas funções, têm direito a viatura protocolar e os 
oficiais generais têm direito a viatura de serviço. 

2. Os oficiais da P R M têm direito a adquirir uma viatura 
pessoal em termos idênticos aos estabelecidos para os funcionários 
do Estado, no Decreto n° 4/88, de 8 de Abril, e do respectivo 
regulamento. 

3. O membro da P R M tem, para o desempenho de determinadas 
funções policiais e consoante o cargo exercido, direito a transporte, 
nos termos da legislação aplicável. 

4. O regime de utilização de meios de transportes públicos 
colectivos pelos membros da P R M, será definido por despacho 
próprio. 

ARTIGO 91 

(Fardamento) 

1. O membro da P R M tem direito a receber fardamento 
completo, previsto no Regulamento de Uniforme, 

2. Será abonado subsídio de fardamento, a fixar por despacho 
conjunto dos Ministros do Interior e do Plano e Finanças, aos 
oficiais superiores e generais. 

ARTIGO 92 

(Uso e porte de arma) 

1. O membro da P R M tem direito ao uso e porte de arma de 
defesa pessoal nos termos a fixar por despacho do Ministro do 
Interior. 

2. O disposto no número anterior, não se aplica ao pessoal a 
quem tenha sido aplicada pena disciplinar de aposentação 
compulsiva. 

ARTIGO 93 

(Cartão de identificação) 
O membro da P R M usará cartão de identificação a aprovar por 

despacho do Ministro do Interior. 



ARTIGO 94 

(Livre trânsito) 

O membro da P R M, em acto de ou missão de serviço, tem 
entrada livre em todos lugares onde se realizem reuniões públicas 
ou, onde seja permitido o acesso público mediante o pagamento 
de uma taxa ou, uma realização de certa despesa ou apresentação 
de bilhete que qualquer pessoa possa obter. 

ARTIGO 95 

(Aumento de tempo de serviço) 

1. Sem prejuízo do que estiver previsto noutra legislação, o 
membro da P R M no escalão de guardas ou sargentos, enquanto 
se mantiver em serviço de carácter operacional, beneficia de um 
aumento de 25% em relação a todo o tempo de serviço efectivo 
na P R M. Este aumento de tipo de serviço não produz qualquer 
efeito em matéria de promoção por antiguidade. 

2. As condições e critérios de aquisição do direito referido no 
número anterior serão fixados por despacho do Ministro do 
Interior. 

ARTIGO 96 

(Subsídio de representação e classes em viagem) 

As matérias sobre o subsídio de representação e classes em 
viagens serão objecto de tratamento por despacho conjunto dos 
Ministros do Interior, da Administração Estatal e do Plano e 
Finanças 

ARTIGO 97 

(Pensões) 

1. Serão de regulamentação própria as seguintes matérias: 
a) Pensão de sobrevivência; 
b)Pensão de aposentação extraordinária. 

ARTIGO 98 

(Outros direitos) 

Constituem outros direitos do membro da P R M: 

a)Exercer a função para a qual foi nomeado e usar uniforme 
definido nos termos do Regulamento de Uniforme; 

b) Gozar as honras, regalias e precedências inerentes à 
patente ou posto, cargo e função atribuída; 

c) Desenvolver actividades de criação cultural, 
designadamente literária, artística ou científica, com 
salvaguarda dos seus direitos de autor; 

d) Beneficiar de protecção especial para sí, cônjuge, 
descendentes e bens, sempre que razões ponderosas o 
exijam; 

é) Não ser prejudicado no vencimento e outras regalias 
inerentes à sua função, patente ou posto, em virtude de 
nomeação ou eleição; 

f) Beneficiar de ajudas de custo ou regalias fixadas para o 
cargo que exerça ou patente que ostente, em caso de 
deslocação em missão de serviço. 

SECÇÃO III 

Faltas e Licenças 

ARTIGO 99 

(Regime geral) 

1. O membro da P R M está sujeito ao regime de faltas e licenças 
aplicável aos funcionários dp Estado. 

2. O regime de faltas e licenças para os membros da P R M 
a frequentar cursos nos estabelecimentos de ensino, é o definido 
nos respectivos regulamentos internos e na legislação 
aplicável. 

ARTIGO 100 

(Ordem de preferência) 
A concessão da licença anual será feita no período de preferência 

do interessado, quando tal período resulte impossível seguir-se-á a 
seguinte ordem: 

a) O membro da P R M com mais tempo sem gozar a licença 
anual; 

b) O membro da P R M com mais dias de licença por gozar; 
c) O membro da P R M com maior antiguidade. 

ARTIGO 101 

(Licença por motivo de transferência) 

1. A licença por motivos de transferência é concedida ao 
membro da P R M transferido. 

2. O prazo de apresentação no destino conta-se a partir da data 
do despacho de transferência com a seguinte duração: 

a) Três dias se a transferência for dentro da mesma 
localidade; 

b)Dez dias se a transferência for dentro da mesma província; 
c) Quinze dias quando a transferência for para a província 

limítrofe; 
d) Vinte dias quando a transferência for para uma outra 

província. 

ARTIGO 102 

(Licença para estudos) 
1. A licença para estudos pode ser concedida, por despacho 

ministerial, para efeitos de frequência de curso, cadeiras ou 
estágios, em estabelecimento médio ou superior de ensino, 
policial ou não, dentro ou fora do país, com interesse para a P R M 
e de que resulte valorização profissional e técnica do membro da 
P R M. 

2. O membro da P R M a quem tenha sido concedida licença 
para estudos, deverá apresentar, nas datas que lhe forem 
determinadas, os documentos comprovativos do aproveitamento 
escolar. 

3. A licença para estudos pode ser cancelada pelo Ministro do 
Interior, quando for considerado insuficiente o aproveitamento 
escolar do membro da P R M a quem a mesma tenha sido concedida. 

4. A licença para estudos conta como tempo de serviço 
efectivo. 



ARTIGO 103 

(Licença ilimitada) 

1. A licença ilimitada pode ser concedida por um período não 
inferior a um ano, ao membro da P R M nas seguintes situações: 

a) Decorridos 8 ou 5 anos de serviço efectivo, após o 
ingresso na carreira de oficiais ou de sargentos e guardas 
respectivamente; 

b) Em qualquer momento, ao membro da P R M na situação 
de reserva; 

c) Para outros os casos, do tempo mínimo previsto no n° 3 do 
artigo 7 do presente Estatuto. 

2. O membro da P R M na situação de licença ilimitada pode 
interrompê-la, sea mesma lhe tiver sido concedida há mais de um 
ano. 

3 O membro da P R M na situação de licença ilimitada pode 
requerer a passagem a situação de reserva, desde que reúna as 
condições previstas no artigo 110 do presente Estatuto. 

4. O membro da P R M, no activo só pode estar na situação de 
licença ilimitada até 5 anos seguidos, após q que, passa à reserva 
ou, se a ela não tiver direito, é abatido dos quadros da P R M. 

5. O membro da P R M na situação de licença ilimitada fica: 

a) Sem o direito de auferir os seus vencimentos e outras 
remunerações; 

b) Privado do uso de uniforme, distintivos e insígnias da 
P R M, bem como do uso do cartão de identificação 
policial; 

c) Privado da contagem de tempo de serviço a seu favor, para 
efeitos de aposentação; 

d) Impedido de promoção. 

6. A concessão da licença ilimitada é da competência do 
Ministro do Interior, e não pode ser concedida à mesma pessoa 
por mais de duas vezes. 

CAPÍTULO VI 

Regime Especial de Actividade e de Inactividade 

SECÇÃO I 

Disposições gerais 

ARTIGO 104 

(Regime geral) 
O membro da P R M rege-se pelos regimes especiais de actividade 

e de inactividade previstos no Estatuto Geral dos Funcionários do 
Estado. 

ARTIGO 105 

(Situações) 
O membro da P R M, em função da disponibilidade para o 

serviço, pode encontrar-se numa das seguintes situações: 

a) Activo; 

b) Reserva; 
c) Aposentação. 

ARTIGO 106 

(Efectividade de serviço) 

A situação de efectividade de serviço caracteriza-se pelo 
exercício efectivo de cargos e funções próprios de posto ou 
patente, nos casos e condições previstos no presente Estatuto è 
demais legislação aplicável. 

ARTIGO 107 

(Activo) 

Considera-se na situação de activo o membro de P R M na 
efectividade de serviço, que não se encontre nas situações de 
reserva ou aposentação, 

ARTIGO 108 

(Reserva) 

1. Reserva é a situação para que transita o membro da P R M no 
activo, desde que verificadas as condições estabelecidas neste 
Estatuto, mantendo-se no entanto disponível para o serviço. 

2. O membro da P R M na reserva pode encontrar-se na 
efectividade de serviço ou fora de efectividade de serviço. 

3. Os efectivos da P R M na situação de reserva não são fixos. 

ARTIGO 109 

(Aposentação) 

Aposentação é a situação para que transita o membro da P R M 
no activo ou na reserva, desde que verificadas as condições 
estabelecidas neste Estatuto e na legislação aplicável. 

SECÇÃO II 

Reserva 

ARTIGO 110 

(Condições de passagem à reserva) 

Transita para a situação de reserva o membro da P R M que; 

a) Atinja o limite de idade estabelecido para a respectiva 
patente ou posto; 

b) Tenha 20 ou mais anos de tempo de serviço efectivo, o 
requeira e lhe seja deferido; 

c) Declare por escrito, desejar passar à reserva depois de 
completar 30 anos de tempo de serviço; 

ARTIGO 111 

(Limites de idade) 

Os limites de idade de passagem à reserva para os membros 
da P R M, nas várias patentes e postos, são os seguintes; 

a) Escalão de oficiais: 

• Inspector-geral 58 anos 
• Comissário 56 anos 
• Primeiro-adjunto comissário 56 anos 
• Adjunto do comissário 54 anos 

• Superintendente principal 53 anos 



• Superintendente 52 anos 
• Adjunto do superintendente .. 52 anos 
• Inspector 52 ou 50 anos na escala 

superior e média respectivamente; 
• Subinspector 52 ou 50 anos na escala 

superior e média respectivamente. 

b) Escalão de sargentos 

• Sargento principal 50 anos 
• Sargento 50 anos 

c) Escalão de guardas 

• Primeiro-cabo 50 anos 
• Segundo-cabo 50 anos 
• Guarda... 50 anos 

ARTIGO 112 

(Outras condições de passagem à reserva) 

Transita ainda para a situação de reserva o membro da P R M 
que seja abrangido pelas seguintes condições: 

1. No caso de Primeiro-adjunto de comissário e de Comissário, 
quando completarem quatro anos de serviço na patente 
e satisfizerem as condições indicadas na alínea a) do 
artigo 111 do presente Estatuto. 

2. O membro da P R M em qualquer patente ou posto, que seja 
preterido na promoção à patente ou posto imediato, nos 
termos do n° 4 do artigo 41 do presente Estatuto. 

ARTIGO 113 

(Prestação de serviço na reserva) 

1. Por despacho do Ministro do Interior, serão fixados 
anualmente os cargos e funções a preencher com o pessoal na 
situação de reserva. 

2. Os cargos e funções referidos no número anterior, serão 
preenchidos pelos membros da P R M nomeados por iniciativa da 
instituição policial, se especiais necessidades de serviço o 
justificarem, ou a pedido do interessado. 

3. Ao membro da P R M na situação de reserva em efectividade 
de serviço não devem, em princípio, ser cometidas funções de 
comando, direcção ou chefia. 

ARTIGO 114 

(Pedido de passagem à reserva) 

Anualmente, será fixado por despacho do Ministro do Interior, 
o número de membros da P R M a passar à situação de reserva a 
pedido próprio, nos termos do presente Estatuto. 

ARTIGO 115 

(Data de passagem à situação de reserva) 

1. A data de passagem à situação de reserva, tem lugar na data 
fixada em documento oficial que promova a mudança de situação. 

2. Compete aos órgãos de gestão de pessoal providenciar no 
sentido do processo de passagem à reserva ser concluído no prazo 

máximo de 45 dias, após a data em que o membro da P R M tenha 
sido abrangido por tal situação. 

3. A transição para a situação de reserva do membro da P R M 
no escalão de oficiais, é objecto de publicação em boletim da 
República e na Ordem de Serviço, com menção do cálculo da 
remuneração a que o membro da P R M tem direito e a data a partir 
da qual o membro da P R M vence a referida remuneração. 

4. A passagem à situação de reserva de sargentos e guardas, não 
carece de publicação no Boletim da República. 

ARTIGO 116 

(Suspensão da passagem à reserva) 

1. A passagem à situação de reserva de um membro da P R M 
que atinge o limite de idade para a respectiva patente ou posto, é 
suspensa quando se verifique a existência de uma vaga à patente 
ou posto superior em data anterior, e de cujo preenchimento possa 
resultar a sua promoção, por escolha ou antiguidade. 

2. A suspensão da passagem à reserva, cessa logo que a vaga 
referida no número anterior seja preenchida sem lhe ter cabido a 
promoção. 

ARTIGO 117 

(Remuneração na reserva) 
1. O membro da P R M na situação de reserva tem direito a uma 

remuneração calculada com base na patente ou posto e tempo de 
serviço, tal como definido neste Estatuto e suplementos que a lei 
define como extensivos à esta situação. 

2. O membro da P R M que, ao transitar para a situação de 
reserva, tenha completado 30 anos de tempo de serviço, tem 
direito a receber remuneração de montante igual à do membro da 
P R M com a mesma patente ou posto no activo. 

3. Ao membro da P R M que transitar para a situação de reserva 
e que, por razões que não lhe sejam imputáveis, não tenha 
completado 30 anos de tempo de serviço será dada a possibilidade 
de completar aqueles anos de serviço na situação de reserva na 
efectividade de serviço, desde que o requeira. 

4. Nos casos em que ao membro da P R M na situação de reserva 
seja, nos termos da lei, permitido desempenhar funções públicas 
ou prestar serviços em empresas públicas ou entidades equiparadas 
e o vencimento correspondente seja superior à remuneração da 
reserva, o montante deste será reduzido a um terço. 

SECÇÃO III 

Aposentação 

ARTIGO 118 

(Passagem à aposentação) 

1. A situação de aposentação do membro da P R M é regulada 
no Estatuto Geral dos Funcionários de Estado, pelas normas 
constantes do presente Estatuto e demais legislação aplicável. 

2. Transita para a situação de aposentado, o membro da P R M 
na situação de activo ou reserva, que: 

a) Tenha completado 60 anos de idade, e pelo menos 15 anos 
de serviço; 



b)Tendo prestado 10 ou mais anos de serviço, seja julgado 
incapaz para todo o serviço pela junta médica; 

c) Tendo completado 35 anos de serviço ou 55 anos de idade 
e, neste último caso, com pelo menos 15 anos de 
serviço; 

d) Complete, seguida ou interpoladamente, seis anos na 
situação de reserva, fora de efectividade de serviço. 

CAPÍTULO VII 

Deslocações e Transferências 

ARTIGO 119 

(Regime geral) 

Quanto às deslocações e transferências, sem prejuízo do disposto 
no presente Estatuto, o membro da P R M está sujeito ao regime 
geral decorrente da legislação aplicável aos funcionários do 
Estado. 

ARTIGO 120 

(Princípios de colocação) 

1. A colocação dos membros da P R M, é efectuada por nomeação 
e obedece aos seguintes princípios: 

a) Transparência e igualdade de oportunidade; 
b) Primado da satisfação das necessidades de serviço; 
c) Satisfação das condições de promoções; 
d) Aproveitamento da capacidade técnico-profissional, 

avaliada em função da competência e experiência 
adquiridas; 

e) Conciliação, na medida do possivel, das vontades e 
interesses individuais com os interesses da instituição 
policial. 

2. O Ministro do Interior aprovará, sob proposta do Comandante-
Geral, o Regulamento de Colocações e Transferências. 

CAPÍTULO VIII 

Disposições Finais 

ARTIGO 121 

(Pessoal contratado) 

Para o desempenho de funções especializadas de natureza não 
policial e não previstos no quadro orgânico, poderá o Comandante -
Geral, mediante autorização do Ministro do Interior, celebrar 

contratos com pessoal devidamente habilitado, nos termos da lei 
geral, sujeito à disponibilidade orçamental. 

ARTIGO 122 

(Regime disciplinar) 

Em matéria disciplinar, o membro da P R M está sujeito ao 
Regulamento Disciplinar da P R M. 

ARTIGO 123 

(Continências e honras) 

Em matéria de continências e honras, o membro da P R M pauta 
o seu procedimento por regulamento próprio a aprovar por 
despacho do Ministro do Interior, sob proposta do Comandante -
Geral. 



MODELO DE CARREIRA POLICIAL 



Decreto n° 28/99 
de 24 de Maio 

Tornando-se necessário ajustar a remuneração dos membros 
da Polícia da República de Moçambique (P R M), no quadro da 
organização e estruturação do sistema das Carreiras e 
Remunerações aplicáveis aos funcionários do Estado, nos termos 
da alínea g) do n° 1 do artigo 153 da Constituição da República de 
Moçambique, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1. É aprovada a estrutura da tabela indiciária das 
remunerações dos membros da Polícia da República de 

Moçambique (P R M), anexa ao presente decreto e que dele faz 
parte integrante. 

Art. 2. O montante do índice 100 da tabela indiciária referida 
no artigo anterior é fixado em 814 500,00 MT. 

Art. 3. O presente decreto entra em vigor em 1 de Abril de 1999. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 



Estrutura da Tabela Indiciária a que 
alude o artigo 1 do decreto 

Escalões - índices 
Categorias 1 2 3 4 

5 
6 7 8 9 10 11 12 

Inspector - geral 1183 1231 1280 
Comissário 973 1012 1052 
Primeiro adjunto do comissário 935 973 1012 

io
r 

Adjunto do comissário 584 607 632 657 

pe
r 

Superintendente principal 462 480 499 519 

Su
 

Superintendente 427 444 462 480 
Adjunto do superintendente 395 410 427 444 
Inspector 365 379 395 410 
Subinspector 337 351 365 379 
Adjunto do superintendente 300 312 324 337 
Inspector 267 277 288 300 

di
a Subinspector 256 267 277 288 

M
e 

Aspirante a oficial 137 160 180 203 
Sargento principal 167 173 180 187 195 203 
Sargento 148 154 160 167 173 180 

ca
 Primeiro-cabo 127 132 137 142 148 154 160 167 

as
i 

Segundo-cabo 112 117 122 127 132 137 142 148 154 160 

B Guarda 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142 148 154 



Decreto n° 30/99 
de 24 de Maio 

A introdução dos Impostos sobre o Valor Acrescentado e sobre 
os Consumos Específicos dita a necessidade de se proceder à 
alteração da Pauta Aduaneira, tendo em vista actualizá-la de 
forma a acolher aqueles novos impostos. Adicionalmente, as 
modificações que se vêm introduzindo na legislação aduaneira, 
aconselham a que as Instruções Preliminares da Pauta sejam 
revistas de forma a torná-las consistentes com os princípios a que 
aquela legislação obedece. 

Neste contexto, é necessário introduzir algumas modificações 
nas classificações por classes de alguns produtos, bem como 
incorporar as alterações que foram decididas pelo Conselho 
Superior Técnico Aduaneiro e homologadas pelo Ministro do 
Plano e Finanças durante o período que decorreu desde a aprovação 
do Decreto n° 42/96, de 15 de Outubro. 

Nestes termos, usando da competência que lhe é atribuída pelo 
n° 4 do artigo 10 da Lei n° 3/87, de 19 de Janeiro, o Conselho de 
Ministros decreta: 

Artigo 1. É aprovado o texto da Pauta Aduaneira e das respectivas 
Instruções Preliminares, em anexo, os quais fazem parte integrante 
do presente decreto. 

Art. 2. A nomenclatura da Pauta Aduaneira é aplicável na 
importação e exportação de bens que entram ou saem do território 
aduaneiro do País e constitui a base para a elaboração das 
estatísticas do comércio externo. 

Art. 3. - 1. O valor resultante da cobrança da Taxa de Serviços 
Aduaneiros é consignado às Alfândegas. 

2. O Ministro do Plano e Finanças aprovará a aplicação da 
receita resultante da Taxa de Serviços Aduaneiros, sob proposta 
do Director Nacional das Alfândegas, 

Art. 4. Nos despachos de importação e exportação serão contadas 
as seguintes imposições, quando devidas: 

a) na importação: direitos aduaneiros, taxa de serviços 
aduaneiros, sobretaxa, imposto sobre consumos 
específicos e imposto sobre o valor acrescentado, nos 
termos descritos nas Instruções Preliminares da Pauta 
Aduaneira e taxa de radiodifusão; 

b) na exportação: direitos aduaneiros, taxa de serviços 
aduaneiros e sobretaxa, nos termos descritos nas 
Instruções Preliminares da Pauta Aduaneira. 

Art. 5. Fica o Ministro do Plano e Finanças autorizado a 
proceder às adaptações que se vierem a mostrar necessárias à 
Pauta Aduaneira, ouvido o Conselho Superior Técnico 
Aduaneiro, podendo proceder à alteração da classificação dos 
códigos pautais por classes e introduzir sobretaxas, em casos 
provados de práticas de "dumping". 

Art. 6. Ficam revogados o Decreto n° 42/96, de 15 de 
Outubro, e todos os instrumentos legais que se encontrem em 
vigor à data de publicação do presente decreto e que contrariem 
o que nele está disposto. 

Art. 7. Este decreto entra em vigor no dia 1 de Junho de 1999. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Instruções Preliminares da Pauta Aduaneira 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

ARTIGO 1 

(Definições) 

Para efeitos destas Instruções Preliminares da Pauta Aduaneira, 
abreviadamente designadas como "IPP", entende-se por: 

1. País - a República de Moçambique; 
2. Território Aduaneiro - todo o espaço geográfico em que 

a República de Moçambique exerce a sua soberania; 
3. Direitos e demais imposições - impostos, taxas e outros 

tributos que incidem sobre o valor das mercadorias a 
importar ou a exportar e cuja cobrança esteja a cargo 
das Alfândegas; 

4. Pauta aduaneira - tabela obedecendo a uma estrutura 
própria e à nomenclatura do Sistema Harmonizado de 
Designação e Codificação de Mercadorias, onde se 
descrevem as mercadorias, e na qual constam as 
imposições a pagar no acto da importação ou ex-
portação; 

5. Importação - a entrada de mercadorias no território 
aduaneiro; 

6. Exportação - a saída de mercadorias do território adua-
neiro; 

7. Controlo aduaneiro - conjunto de medidas destinadas a 
assegurar a observância das leis e regulamentos do País 
nas entradas ou saídas dos bens no/do território 
aduaneiro, e cuja aplicação compete às autoridades 
aduaneiras, 

ARTIGO 2 

(Classificação Pautal) 
A classificação pautal das mercadorias efectuar-se-á de 

acordo com as Regras Gerais para a Interpretação do Sistema 
Harmonizado, constantes do Quadro I que faz parte integrante das 
presentes Instruções Preliminares. 

ARTIGO 3 

(Discordância do texto) 
Se houver discordância entre o texto da pauta aduaneira e o 

disposto nas IPP, prevalece o estabelecido no texto da pauta. 

ARTIGO 4. (Valor aduaneiro na importação 
e exportação) 

1. O valor aduaneiro é o preço normal das mercadorias 
susceptível de ser atribuído no caso de uma venda ou compra em 
mercado livre entre um comprador e um vendedor, independentes 
um do outro. 

2. Para efeitos de importação, a determinação do valor aduaneiro 
reporta-se à data da aceitação da declaração de importação e 
pressupõe a inclusão no preço de todas as despesas relacionadas 
com a venda da mercadoria até à sua entrega, no local de entrada 
no País, incluindo a cobrança do seguro e do frete (CIF). 



3. Para efeitos de exportação, a determinação do valor aduaneiro 
reporta-se ao valor da data da aceitação da declaração da 
exportação e pressupõe a inclusão no preço de todas as despesas 
relacionadas com a exportação até ao momento do embarque 
(FOB). 

4. Aceitar-se-á como valor aduaneiro, quer na importação, 
quer na exportação, o preço indicado na factura, desde que: 

a) os dados indicados na mesma, de acordo com as normas 
do comércio internacional, identifiquem expressamente 
o tipo e características da mercadoria, origem, 
especificações técnicas completas, conforme a 
nomenclatura pautal, moeda, valor, quantidades, 
marcas, modelos, números de série, unidades, 
contentores, peso, capacidade, metragem, taras, 
tambores, atados, fardos e/ou outros elementos 
julgados relevantes para efeitos aduaneiros; e 

b) obedeça às regras fixadas para a determinarão do preço 
normal, não deixando assim quaisquer dúvidas quanto 
à exactidão dos elementos fornecidos. 

5. A Alfândega pode sempre exigir quaisquer outros 
documentos relativos à compra / venda ou importação / 
/ exportação das mercadorias, nomeadamente contratos, desenhos 
e resenhas da quantidade e qualidade dos componentes de 
aparelhos, máquinas e instalações. 

6. Sempre que as Alfândegas não concordarem com o valor 
aduaneiro declarado das mercadorias, podem proceder à sua 
reavaliação ou recorrer aos serviços de empresas, instituições ou 
profissionais habilitados para o efeito. 

7. O conceito de valor aduaneiro aplica-se igualmente a todos 
os bens que entram ou saem do território aduaneiro, 
independentemente do regime de aquisição, ou do regime aduaneiro 
que lhes é aplicável, bem como às mercadorias isentas ou com 
taxa de direitos de 0%. 

ARTIGO 5 

(Disputa entre o declarante e as Alfândegas) 
No caso de ocorrência de disputas sobre a valorização da 

mercadoria ou a sua classificação pautal, excluindo as referentes 
a processos enviados para procedimento judicial, poderá o 
declarante solicitar a saída das mercadorias, através do pagamento 
da garantia correspondente às maiores imposições devidas e a 
submissão do processo à estância de decisão do Conselho Técnico 
de Arbitragem. 

ARTIGO 6 

(Cálculo das imposições) 
1. As taxas constantes das colunas de tributação incidem sobre 

o valor expresso em moeda nacional. 
2. Os impostos que incidem sobre a importação de bens são: 

a) Direitos aduaneiros - o valor tributável para o seu cálculo 
é o valor aduaneiro; 

b) Taxa de Serviços Aduaneiros (T S A) - nos termos previstos 
no artigo 8 ; 

c) Sobretaxa - o valor tributável para o seu cálculo é o valor 
aduaneiro, adicionado dos direitos aduaneiros ou T S A, 
conforme relevante; 

d) Imposto sobre consumos específicos - o valor tributável 
para o seu cálculo é o total do valor aduaneiro, adi-
cionado dos direitos aduaneiros ou T S A, conforme 
relevante, e da sobretaxa, caso seja aplicável; 

e) Imposto sobre o V valor Acrescentado (IVA) - o valor 
tributável, para o seu cálculo é o valor aduaneiro, 
adicionado dos direitos de importação ou TSA, conforme 
relevante, da sobretaxa e do imposto sobre consumos 
específicos. 

3. Os impostos que incidem sobre a exportação de bens são: 
a) Direitos aduaneiros - o valor tributável para o seu cálculo 

é o valor aduaneiro; 
b) Taxa de Serviços Aduaneiros (TSA) - nos termos 

previstos no artigo 8; 
c) Sobretaxa - o valor tributável para o seu cálculo é o valor 

aduaneiro adicionado dos direitos aduaneiros ou da 
TSA, conforme relevante. 

ARTIGO 7 

(Taxa de Direitos Aduaneiros na Exportação de Bens) 
É fixada em 0% a taxa de direitos incidente sobre a exportação 

de bens. 
ARTIGO 8 

(Taxa de Serviços Aduaneiros) 
1. A Taxa de Serviços Aduaneiros (TSA) é devida pelos 

serviços prestados ou postos à disposição pelas Alfândegas aos 
utilizadores, nos regimes normais de importação e exportação, 
excluindo os referidos nos nos 1, 2 e 5 a 7 do Quadro IX destas IPP. 

2. O pagamento da TSA encontra-se incluído na taxa de 
direitos aduaneiros. 

3. Se a importação ou exportação de bens for isenta do 
pagamento de direitos aduaneiros, ou se a taxa de direitos sobre 
eles incidente for de 0%, é devido o pagamento de TSA. 

4. A Taxa de Serviços Aduaneiros é, em Meticais, o equiva-
lente a 50 dólares americanos por cada operação de importação ou 
exportação. 

5. Esta taxa poderá ser alterada através de despacho do Ministro 
do Plano e Finanças. 

ARTIGO 9 

(Taxa de Câmbio) 
A taxa de câmbio a usar pelas Alfândegas na conversão de 

moeda externa a Meticais, será estabelecida semanalmente, e 
corresponderá à taxa de câmbio média publicada pelo Banco de 
Moçambique na sexta-feira de cada semana, ou no dia útil 
imediatamente seguinte, acrescida de 1%. 

ARTIGO 10 

(Alteração das taxas de direitos e demais imposições) 
1. As mercadorias estão sujeitas às taxas do regime pautal em 

vigor no dia da aceitação da declaração. 
2. Quando haja alteração das taxas de direitos e demais 

imposições, as mercadorias cujas imposições já tenham sido 
pagas ou garantidas, mas que continuem sujeitas à acção 
aduaneira, são cativas das taxas do anterior regime pautal. 

3. Às importações temporárias que forem transformadas em 
definitivas aplicar-se-ão as taxas e regime pautal da data da 
aceitação da declaração de importação definitiva. 

4. Às mercadorias apreendidas em virtude das leis aduaneiras, 
que terminem por sentença absolutória ou cujas participações 
não sejam julgadas procedentes, aplicar-se-ão os menores direitos 
e demais imposições. 



ARTIGO 11 

(Alteração das características dos veículos) 

1. A alteração das características dos veículos, face às constantes 
da declaração de importação, que conduzam à alteração da 
posição pautal aplicável sem o pagamento das imposições 
aduaneiras devidas, é punida pela lei aduaneira. 

2. Os veículos nas condições referidas no n° 1 que forem 
objecto de transformação após a sua entrada no consumo, não 
podem novamente ser aprovados pelos serviços competentes, 
para circulação no País, sem o pagamento prévio dos direitos e 
demais imposições adicionais devidos, que lhes competiriam 
pagar se fossem importados com as características adquiridas 
depois da respectiva transformação. 

CAPÍTULO II 

Origem dos Bens 

ARTIGO 12 

(Origem) 

1. Entende-se por País de origem, aquele onde a mercadoria 
for produzida ou manufacturada, ou onde sofreu a última 
transformação indus rial relevante. Para o efeito deste número, 
considera-se relevante a transformação industrial que implique a 
adição ou agregação de valor de no mínimo 35% do valor final 
do bem. 

2. Exceptua-se do previsto no número anterior as situações 
em que o País tenha ratificado Tratados ou Acordos Internacionais 
com disposições diferentes das contidas naquele número 

3 As operações e os processos a seguir indicados, são 
insuficientes para conferir a origem ao produto 

a) Empacotamento, embalagem, locação, escolha, bem 
como outros processos de preparação para transporte e 
venda de mercadorias; 

b) Diluição ou mistura; 
c) Simples montagem ou combinação de operações; 
d) Outras pequenas operações, tais como: operações 

ornamentais ou acessórias à produção de têxteis, 
desmantelamento ou montagem, reparações e alterações, 
lavagem, esterilização, etiquetagem, rotulagem de 
produtos ou embalagens, etc. 

4. As dúvidas suscitadas quanto à origem das mercadorias, em 
virtude de transformações industriais sofridas no País de 
procedência, serão resolvidas pelo Conselho Superior Técnico 
Aduaneiro. 

ARTIGO 13 

(Prova de origem) 
1. A origem das mercadorias importadas prova-se pelos 

documentos que legalmente as devem acompanhar. 
2. O título de propriedade que tenha declaração de origem 

poderá ser documento bastante para a sua prova. Tratando-se de 
mercadorias recebidas por via postal, a certificação poderá fazer-
se pelos selos ou carimbos apostos nos volumes ou na 
respectiva documentação. 

3. Se algum dos documentos que acompanham as mercadorias 
apresentar indícios contrários à presunção estabelecida, será 
exigido o certificado de origem. 

ARTIGO 14 
(Emissão de certificados de origem) 

1. Os certificados de origem das mercadorias importadas 
devem, em regra, ser passados pela missão consular ou comercial 
moçambicana no País de origem, ou por entidades cuja 
competência para tal, tenha sido reconhecida em Tratados, 
Convenções ou Acordos de comércio, ratificados pelo País, 

2. Os certificados das mercadorias a exportar devem ser 
passados pela autoridade reconhecida em Moçambique para 
realizar estas funções, 

CAPÍTULO III 

Taras 
ARTIGO 15 

(Taras) 
1. Para efeitos pautais considera-se tara, o conjunto de 

invólucros e matérias que acompanham a mercadoria, no 
momento do despacho, necessário para q seu acondicionamento 
ou melhor resguardo durante o transporte. 

2. Consideram-se taras exteriores, além do invólucro ex-
terno, aquelas que, abrangidas imediatamente por esse 
invólucro, contenham a mercadoria no seu conjunto, isto é, que 
não acondicionem separadamente, em volumes parciais, 
mercadorias contidas no volume total, 

3. São sempre consideradas taras exteriores as caixas 
componentes dos atados, e bem assim os cestos ou outros 
acondicionamentos semelhantes, que resguardem garrafões ou 
outros artefactos da mesma natureza. 

4. Designam-se por taras interiores, aquelas que não satis-
façam o disposto no número anterior 

ARTIGO 16 

(Tributação das taras) 
1. As taras importadas para o acondicionamento de mercadorias, 

excepto se forem objecto de importação temporária, serão 
tributadas como mercadorias sendo cativas do pagamento dos 
direitos e demais imposições incidentes de acordo com a respectiva 
posição pautal, 

2. As taras exteriores e interiores de natureza diferente da 
definida no artigo 15, ou de valor superior às habitualmente 
empregues no acondicionamento das mercadorias, são tributadas 
como artefactos sujeitos aos respectivos direitos e demais 
imposições, incluindo os tambores metálicos. 

3. Exceptuam-se do disposto nos nos 1 e 2 deste artigo, sendo 
livres de direitos e demais imposições: 

a) Os garrafões de grés ou de vidro, empalhados ou não, e 
quaisquer outras taras exteriores de uso habitual 
acondicionando vinhos, azeites, óleos, ácidos minerais 
e outras mercadorias; 

b) A serradura, as aparas, a casca de arroz, a palha, o pó de 
talco e outras matérias, quando soltas e utilizadas para 
acondicionamento de mercadorias, que não sejam 
propriamente invólucros nem sua embalagem interna, 
as quais não são incluídas no peso líquido; e 

c) As taras interiores e exteriores de uso habitual, não 
especialmente designadas no texto da Pauta. 

4. O valor das taras de mercadorias sujeitas a direitos e demais 
imposições, inclui-se no valor aduaneiro das mercadorias 
quando essas taras não tenham designação especial no texto da 
pauta. 



CAPÍTULO IV 

Avarias nos Bens 
ARTIGO 17 

(Avaria de Mercadorias) 
Para efeitos aduaneiros, considera-se avaria o dano sofrido 

pelas mercadorias do qual resulte diminuição do seu valor face 
ao que teria em bom estado. 

ARTIGO 18 

(Reconhecimento da avaria) 
1. A avaria deve ser reconhecida por dois árbitros, um dos 

quais, funcionário aduaneiro nomeado pelo chefe da respectiva 
estância aduaneira e outro pelo importador. 

2. Quando os dois árbitros não cheguem a acordo, o chefe 
da delegação aduaneira recorrerá aos serviços de empresas, 
instituições ou profissionais habilitados para o efeito para 
desempate. 

3. No caso de mercadorias em mau estado que possam afectar 
a saúde pública, o chefe da estância aduaneira requisitará o exame 
das mesmas pela autoridade sanitária competente, a expensas do 
dono ou consignatário das mercadorias, procedendo-se conforme 
parecer adequado daquela autoridade. Se as mercadorias forem 
inutilizadas, lavrar-se-á o competente auto que ficará arquivado 
na estância aduaneira. 

ARTIGO 19 

(Abatimento nas mercadorias avariadas) 
1. Às mercadorias avariadas é concedido abatimento nos 

direitos e demais imposições devidas na importação, nos termos 
definidos neste artigo, desde que seja provado que a avaria não é 
da responsabilidade do dono ou consignatário das mercadorias. 

2. O montante do abatimento será proporcional à diferença 
entre o valor das mesmas no acto do despacho e o seu valor em 
bom estado, sendo porém indispensável, para se conceder 
tal abatimento, que a avaria exceda 25% do valor da mercadoria 
em bom estado. 

3. No caso de avaria de produtos alimentares, medicamentos 
ou substâncias medicinais, excepto se aplicável o reaproveitamento 
previsto no artigo 21, as mesmas serão destruídas, nos termos 
regulamentares, lavrando-se os respectivos termos. Neste caso, 
ao invés de abatimento proporcional, o abatimento será total. 

ARTIGO 20 

(Despacho das mercadorias avariadas) 

1. Aos donos ou consignatários das mercadorias parcialmente 
avariadas é permitido separar a parte boa da parte danificada. 

2. O dono ou consignatário das mercadorias poderá despachar 
a parte boa, introduzindo os bens no consumo ou, reexportando-
os. 

3. Os custos decorrentes do reconhecimento da avaria ou da 
destruição das mercadorias são da inteira responsabilidade do 
dono ou consignatário das mercadorias. 

4. Quando se verificar abandono das mercadorias avariadas, e 
estas sejam medicamentos ou substâncias medicinais, proceder-
se-á de imediato à sua destruição com observância do preceituado 

na lei. Tratando-se de outras mercadorias, seguir-se-á o regime 
normal estabelecido para casos de abandono. 

ARTIGO 21 

(Produtos alimentares avariados) 
1. Os produtos alimentares avariados, impróprios para 

consumo humano, mas utilizáveis para alimentação de animais 
ou para quaisquer outros fins, poderão ser submetidos a despacho 
pelo importador, nas condições seguintes, sem prejuízo da 
classificação que lhes competir de acordo com o texto da pauta: 

a) Se a mercadoria é susceptível de ser utilizada unicamente 
na alimentação de animais, depois de devidamente 
beneficiada ou misturada com outras é classificada 
como forragens; 

b) Se a mercadoria puder ser industrialmente utilizada, 
depois de convenientemente desnaturada, incidirão 
sobre ela as taxas que neste estado lhe competirem. 

2. Se a mercadoria não for susceptível de beneficiação que a 
torne própria para a alimentação de animais nem utilizável para 
fins industriais, ou outros fins, proceder-se-á à sua destruição, 
nos termos do no 3 do artigo 18. 

ARTIGO 22 

(Meios de transporte avariados) 
1. O meio de transporte, não matriculado no País e neste 

entrado sob regime de importação temporária é considerado 
irrecuperável se não puder ser reparado ou se as despesas de 
recuperação excederem o seu valor. 

2. O proprietário do meio de transporte definido no n° 1, 
poderá: 

a) Optar pela reexportação; 
b) Optar por que o meio de transporte fique no País. Neste 

caso, para efeitos aduaneiros, será realizada pelas 
Alfândegas a avaliação para fins de determinação do 
valor aduaneiro. 

3. No caso mencionado no n° 2, alínea b) do presente artigo, 
são devidos direitos e demais imposições sobre o valor aduaneiro 
determinado na avaliação. 

4. Se o meio de transporte for abandonado, este é considerado 
perdido a favor do Estado, devendo ser entregue às Alfândegas 
por quaisquer entidades que o detenham. A não entrega às 
Alfândegas do meio de transporte acima referido constitui infracção 
à lei aduaneira. 

5. As despesas de avaliação ou transporte para as Alfândegas 
do meio de transporte de que trata este artigo correm por conta do 
declarante da importação temporária. 

CAPÍTULO V 

Regimes especiais de importação e exportação 
ARTIGO 23 

(Mercadorias proibidas na importação e exportação) 

1. É proibida a importação das mercadorias constantes do 
Quadro II, anexo às IPP, e de quaisquer outras cuja proibição 
venha indicada em legislação especial, incluindo a contida nas 
Convenções Internacionais ratificadas pelo País. 

2. É proibida a exportação das,mercadorias constantes do 
Quadro III anexo a estas instruções preliminares, e de quaisquer 



outras cuja proibição venha indicada em legislação especial, 
incluindo a contida nas Convenções Internacionais ratificadas 
pelo País. 

ARTIGO 24 

(Mercadorias sujeitas a procedimentos especiais na 
importação e exportação) 

1.Têm procedimentos especiais na importação as mercadorias 
constantes do Quadro IV, anexo às IPP, e quaisquer outras que 
venham a ser mencionadas em legislação especial, incluindo as 
Convenções Internacionais ratificadas pelo País. 

2. Têm regime especial na exportação as mercadorias 
constantes do Quadro V anexo às IPP, e quaisquer outras que 
venham a ser mencionadas em legislação especial, incluindo as 
Convenções Internacionais ratificadas pelo País. 

ARTIGO 25 

(Importação temporária) 

1. A importação temporária é a entrada no território aduaneiro 
de mercadorias com um fim diferente do consumo, que 
permaneçam temporariamente no país, e que se destinam a 
posterior reexportação. 

2. É permitida a importação temporária das mercadorias 
constantes do Quadro VI anexo às IPP, mediante garantia das 
imposições devidas, observados os limites de tempo constantes 
no referido quadro. 

3. Só é permitida a importação temporária de mercadorias com 
marcas e números de registo fabrico que permitam a confrontação 
no acto de reexportação dessas mesmas mercadorias. As marcas 
e números de registo devem constar do despacho de importação 
temporária. 

4. As garantias a que alude o n° 2 serão estabelecidas em função 
das imposições devidas, por despacho, segundo a tabela seguinte: 

Imposição cm USD % da garantia a prestar 
Até 5000 100 % 

Igual ou maior que 5000 mas menor que 10 000 75% 

Igual ou maior que 10 000 mas menor que 20 000 50% 

Igual ou maior que 20 000 mas menor que 50 000 25% 

Igual ou maior que 50 000 mas menor que 100 000 10% 

Igual ou maior que 100 000 mas menor que 1 000 000 5% 

Acima de 1 000 000 5% ou montante 
a determinar pelo 
Director Nacional 
das Alfândegas, sob 
requerimento do 

interessado 

5% ou montante 
a determinar pelo 
Director Nacional 
das Alfândegas, sob 
requerimento do 

interessado 

5. Os prazos previstos no Quadro VI, poderão ser prorrogados 
apenas uma vez por igual período, mediante pedido do interessado 
e sob autorização do Director Nacional das Alfândegas. 
Exceptua-se deste princípio o material previsto no n° 13 do 
Quadro VI, cuja prorrogação só poderá ser efectuada mediante 
confirmação da entidade competente do Estado. 

6. Os chefes das estâncias aduaneiras podem autorizar em 
situações excepcionais e devidamente justificadas uma tolerância 
de 15 dias face aos prazos enunciados no n° 5 deste artigo. 

7. Sem prejuízo dos prazos legalmente fixados, quando for 
indeferido o pedido de prorrogação de prazo de permanência em 
regime de importação temporária, as mercadorias nesta situação 
deverão ser reexportadas dentro 15 dias, ou, se tal não for 
possível, entrar em regime de depósito aduaneiro. 

8. Findo os prazos previstos nos números anteriores, o bem 
terá que ser reexportado ou introduzido no consumo. O não 

cumprimento deste preceito constitui infracção à lei aduaneira e 
dará lugar à apreensão do bem. 

ARTIGO 26 
(Importação temporária de veículos ) 

1. O regime de importação temporária é aplicado 
exclusivamente: 

a) Veículos automóveis acompanhados ou não de reboques, 
rolotes, auto caravanas, barcos de recreio, motocicletas 
e velocípedes sem motor, que entrem no território 
aduaneiro em viagem de turismo, ou de negócios 
conduzidos por cidadãos sem residência em 
Moçambique; 

b) Veículos comerciais de transporte de mercadorias e 
passageiros, pertencentes a empresas não sediadas em 
Moçambique, desde que autorizados a desenvolver a 
respectiva actividade pelo Ministério dos Transportes e 
Comunicações; 

c) Veículos automóveis para usos especiais, quando 
importados para serem utilizados em obras pertencentes 
ao Estado, ou afectos a projectos aprovados pelo 
Governo, ou ainda destinados à exploração mineira. 

2. O prazo para a importação temporária de veículos obedece 
ao previsto no Quadro VI das IPP e a prorrogação daquele prazo 
obedece aos princípios estabelecidos no n° 4 do artigo 25. 

3. Os veículos descritos no n° 1 deste artigo, que se encontrem 
em regime de importação temporária não podem ser emprestados, 
alugados, trocados, doados ou de qualquer forma alienados a 
favor de terceiros. 

4. O regime de importação temporária de que trata este artigo 
não é aplicável aos meios de transporte, independentemente do 
seu tipo, com matrícula estrangeira, conduzidos ou pertencentes 
a cidadãos nacionais ou estrangeiros, pessoas singulares ou 
colectivas com residência na República de Moçambique, mesmo 
quando possuam uma outra residência num país estrangeiro 
Neste caso, os veículos são autorizados a atravessar a fronteira 
mediante a emissão de uma Guia de Circulação Rodoviária, pela 
estância aduaneira de entrada, devendo o condutor apresentar-se 
no prazo de 48 horas na sede da Alfândega para iniciar a tramitação 
necessária à importação definitiva, sendo proibida a circulação 
dos veículos após o prazo de 48 horas acima mencionado. A 
circulação fora do prazo acima referido dará lugar à apreensão do 
meio de transporte, permitindo-se, no entanto, a sua regularização 
nos 30 dias subsequentes mediante o pagamento de uma multa por 
transgressão. Findo este prazo o veículo será perdido a favor do 
Estado. 

ARTIGO 27 
(Importação em remessas) 

Os aparelhos, máquinas e instalações quando importadas em 
partes e/ou peças podem gozar mesmo assim da classificação 
pautal do produto final, desde que se observe as seguintes 
formalidades: 

a) O importador obrigar-se-á por meio termo de 
responsabilidade, a realizar a importação de todo o 
aparelho, máquina ou instalação em prazo determinado, 

b) Os direitos e demais imposições correspondentes à 
classificação pautal das partes recebidas em cada 
remessa serão objecto de garantia; 

c) Se, no prazo previsto na alínea a) deste artigo, não tiver 
sido realizada a importação de todo o aparelho, 
máquina ou instalação, liquidar-se-ão os direitos e 
demais imposições da parte importada, de harmonia 
com a classificação referida na alínea b). 



A R T I G O 2 8 

(Exportação temporária) 
É permitida a exportação temporária das mercadorias 

mencionadas no Quadro VII anexo às IPPe, de quaisquer outras 
que venham a constar de disposição legal. 

ARTIGO 29 

(Reimportação) 
Pode ser concedido o regime de reimportação, sem pagamento 

de direitos e demais imposições, às mercadorias constantes do 
Quadro VIII, anexo às IPP. 

ARTIGO 30 

(Prazo para reimportação) 
1. As mercadorias exportadas temporariamente deverão ser 

reimportadas, em regra, no prazo de um ano, o qual só poderá 
ser prorrogado pelo Director Nacional das Alfândegas, por 
motivos justificados. 

2. O excesso de prazo até 30 dias será considerado como 
transgressão fiscal, e, acima deste, punível de acordo com 
legislação especial nos termos da lei. 

ARTIGO 31 

(Leasing) 
1 Os equipamentos e os meios de transporte importados por 

uma entidade sediada em Moçambique com o fim de efectuar 
contratos de "leasing" podem beneficiar dos incentivos previstos 
no presente artigo. 

2. Nas situações previstas no n° 1, os direitos e demais 
imposições que são devidas pela importação do bem são divididos 
pelo número de anos do leasing, determinando-se, assim, o 
montante a ser pago em cada ano de direitos e demais imposições 
pela entidade que concede o "leasing". 

3. A facilidade referida no número anterior deve ser solicitada 
pelos interessados antes da importação do bem seguindo os 
mesmos procedimentos que estão previstos para a concessão de 
isenções. Só após a aprovação pelo Departamento de Regimes 
Aduaneiros do plano de amortização se poderá efectuar a pré-
declaração correspondente. 

4. Se os bens de que trata o n° 1 deste artigo se destinam a ser 
reexportados pela entidade que concede o "leasing" em 
Moçambique, aplicam-se as seguintes regras: 

a) Far-se-á um despacho de importação temporária; 
b) Aplica-se o previsto nos nos 2 e 3 deste artigo; 
c) No acto de reexportação o bem é avaliado pelas Alfândegas 

e determinado o seu valor aduaneiro no estado em que 
se apresenta; 

d) Sobre o valor referido na alínea c) são determinadas as 
imposições correspondentes; 

e) Estando pagas a totalidade das imposições determinadas 
no despacho de importação temporária e sendo a 
entidade que concede o "leasing" capaz de produzir as 
provas respectivas, o Director Nacional das 
Alfândegas autorizará o reembolso do valor determinado 
na alínea d) deste número; 

f ) Não estando pagas a totalidade das imposições determinadas 
no despacho de importação temporária, a reexpor-
tação do bem pode apenas ser feita após o pagamento 
pela entidade que concede o "leasing" do valor 

correspondente às imposições determinadas no despacho 
de importação temporária diminuídas do valor 
determinado na alínea d) deste número. 

5. Se os bens de que trata o n° 1 deste artigo não se destinam a 
ser reexportados pela entidade que concede o "leasing" em 
Moçambique, aplica-se de igual modo o previsto nos nos 1 e 2 deste 
artigo, mas far-se-á um despacho de importação definitiva. 

6. O não pagamento das prestações previstas na n° 2 deste 
artigo, por parte da entidade que concede o "leasing", constitui 
infracção à lei aduaneira e dará lugar à imediata apreensão do 
bem. 

7. O gozo dos incentivos previstos no n° 2 deste artigo fica 
condicionado à apresentação pela entidade que concede o "leasing" 
do documento comprovativo de que o bem está coberto por um 
seguro. Se este requisito não for cumprido será cancelada a 
prerrogativa de diferimento do pagamento das imposições, devendo 
a entidade que concede o "leasing" proceder à sua liquidação 
imediata. 

8. São elegíveis para os benefícios previstos neste artigo os 
bens de equipamento afectos ou a afectar ao investimento produtivo 
ou serviços de manifesto interesse económico, nos termos do 
artigo 3 do Decreto n° 45/94, de 12 de Outubro, que regula o 
contrato de locação financeira (leasing). 

9. No caso em que durante o período de "leasing" ocorra 
destruição ou inutilização do bem a ele sujeito, a obrigação de 
pagamento das imposições devidas mantém-se sendo a entidade 
que concede o "leasing" a parte responsável por satisfazer essa 
obrigação, seja com fundos próprios seja através do accionamento 
do seguro referido no n° 7 deste artigo. 

10. Não são, em nenhum caso, elegíveis para os benefícios 
previstos neste artigo os bens adquiridos em regime de "leasing" 
a empresas que sejam sediadas fora de Moçambique. 

CAPÍTULO VI 

Importação de Bens com Benefícios Pautais 

ARTIGO 32 

(Bens importados com benefício pautal) 

Podem gozar de benefício pautal no pagamento de direitos e 
demais imposições, as mercadorias e artigos constantes do 
Quadro IX anexo às IPP e quaisquer outras que venham a ser 
consignadas em disposição legal pelo Ministro do Plano e Finanças. 

ARTIGO 33 

(Dispensa de formalidades) 

Os bens referidos nos nos 5 a 7 do Quadro IX, anexo às IPP, 
com excepção dos sujeitos a registo, serão desalfandegados com 
dispensa das formalidades normais de despacho, quando verificada 
pela Alfândega a existência das condições exigidas para a 
atribuição do regime de isenção. 

ARTIGO 34 

(Alteração de uso no caso de bens importados com 
benefício pautal) 

1. A concessão de um benefício pautal na importação de bens 
obriga ao uso dos mesmos apenas para o fim para o qual o 
benefício foi concedido. 



2. No acto da solicitação do benefício pautal o requerente 
assinará a declaração na qual se compromete a não dar aos bens 
uso diferente daquele para o qual o benefício é solicitado. 

3. A alienação de bens importados com benefício pautal 
obedece aos seguintes requisitos: 

a) Autorização do Director Nacional das Alfândegas; e 
b) Pagamento de direitos e demais imposições aduaneiras, 

sendo o valor aduaneiro para a sua determinação o que 
o bem detém na altura da alienação. 

4. A parte responsável pelo cumprimento dos normativos 
previstos neste artigo, incluindo o pagamento de quaisquer 
imposições devidas, é sempre o beneficiário a quem foi concedido 
o benefício pautal no despacho de importação do bem. 

5. O pagamento de direitos e demais imposições não será 
devido se os bens forem alienados em favor de entidades que 
gozem de benefícios pautais na importação desses mesmos bens, 
sendo contudo necessária a autorização prévia do Director Nacional 
das Alfândegas. 

6. O não cumprimento das regras de alienação previstas neste 
artigo dá lugar a: 

a) Pagamento imediato de todas as imposições aduaneiras 
devidas corvo se não tivesse havido qualquer benefício, 
servindo de base para o seu cálculo o valor aduaneiro do 
bem no acto do despacho de importação; e 

b) Levantamento de processo fiscal, nos termos da legislação 
aduaneira. 

ARTIGO 35 

(Viajantes) 
Para efeitos de bagagem considera-se viajante qualquer pessoa 

que entra ou sai do território nacional, sendo aplicáveis os 
seguintes conceitos: 

1. O viajante é não residente, se não tem residência habitual 
no território nacional ou nele entra para permanecer 
temporariamente; 

2. O viajante é residente no território nacional, se nele 
permanecer mais de cento e oitenta dias em cada 
período de 360 dias, ou se nele possuir residência 
permanente, ainda que possua outra residência num 
país estrangeiro; 

3. O viajante é, também, residente no território nacional, se 
regressa definitivamente ao País, após ter residido 
temporariamente no estrangeiro. 

ARTIGO 36 

(Controlo aduaneiro de bagagem) 
1. As bagagens ou quaisquer objectos transportados pelos 

viajantes estão sujeitos ao controlo aduaneiro. 
2. A revisão da bagagem pode ser por amostragem, completa 

ou pessoal. 
3. Os funcionários em serviço de revisão de bagagem 

poderão quando necessário, exigir aos viajantes á apresentação do 
passaporte ou de outros documentos de identificação e do bilhete 
de passagem, bem como de facturas ou de outros documentos 
relativos às mercadorias que transportam. 

4. A revista pessoal dos viajantes deve ser conduzida por 
funcionários do mesmo sexo do viajante e quando houver razões 
de suspeita da prática de uma infracção aduaneira. Esta revista 

será conduzida de forma a causar o mínimo possível de incómodos 
ao viajante. 

ARTIGO 37 

(Bagagem) 
1. Considera-se bagagem para efeitos aduaneiros, os bens 

pessoais que o viajante transporta consigo nas suas deslocações 
internacionais. 

2. São isentas de direitos e demais imposições as bagagens dos 
viajantes que se encontrem nas situações a seguir descritas: 

a) Se desloquem temporariamente ao País, em turismo ou em 
viajem de negócios, para os bens referidos na alí-
nea a) do número seguinte; 

b) Venham fixar domicílio na República de Moçambique, 
no que se refere aos bens descritos nas alíneas a) e b) 
do número seguinte; 

c) Os funcionários civis ou militares e estudantes que, em 
missão de serviço público ou de estudo, hajam 
permanecido fora do País, por espaço superior a um 
ano, no que se refere aos bens descritos nas alíneas a) 
e b) do número seguinte; 

d) Os funcionários do Estado que tenham saído do País, em 
missão de serviço inicialmente prevista para ser por 
mais de um ano, mas que tenham o seu regresso antes 
de decorrido esse prazo, por motivos de serviço do 
Estado; no que se refere aos bens descritos nas 
alíneas a) e b) do número seguinte; 

e) Os viajantes que saem do país para fixar residência no 
estrangeiro, no que respeita aos bens descritos nas 
alíneas a) e b) do número seguinte; 

f ) Os viajantes frequentes, definidos como os que fizeram 
pelo menos uma travessia fronteiriça de entrada nos 
últimos trinta dias, no que respeita aos bens descritos na 
alínea a) do número seguinte. 

3. Considera-se bagagem para efeitos do número anterior, 
desde que em quantidades e qualidades razoáveis que não revelem 
finalidades comerciais: 

a) Os objectos de uso pessoal constituídos por artigos 
novos ou usados, de que o viajante possa ter necessidade 
para seu uso próprio durante a viajem, com exclusão 
de quaisquer bens que denotem fins comerciais, 
Incluem-se neste âmbito: 

(i) O vestuário, objectos de uso pessoal, livros e 
ferramentas, instrumentos e utensílios da 
profissão do viajante (máquinas de escrever, 
computadores, osciloscópios, etc.); 

(ii) Aparelhos portáteis usados tais como: máquinas 
fotográficas, de filmar, aparelhos de televisão, 
de radiodifusão e de gravação ou reprodução de 
som; e 

(iii) rolos de películas, filmes ou disquetes. 

b) Os móveis, roupas e outros objectos de uso doméstico. 



4. Os funcionários referidos nas alíneas c) e d) do n° 2 deste 
artigo para gozarem da isenção têm que cumprir as seguintes 
formalidades: 

a) Apresentar na Alfândega uma declaração dos bens 
devidamente assinada, com a assinatura reconhecida, 
sendo dispensada da última formalidade se a assinatura 
puder ser verificada no passaporte do passageiro; 

b) Apresentar certificado probatório, passado por uma 
entidade de nível hierárquico não inferior a Director 
Nacional, do Ministério da respectiva tutela, atestando 
que a sua ausência, no estrangeiro, por período superior 
a um ano, se deveu a razões de serviço ou de estudo. 
Para os funcionários referidos na alínea d) do n° 2, o 
certificado deve atestar, também, que o seu regresso foi 
determinada por razões de serviço do Estado; 

c) Apresentar certificado probatório (certificado de bagagem), 
passado pela autoridade consular moçambicana do 
País de procedência, de que os móveis, roupas e mais 
objectos de uso doméstico, devidamente relacionados, 
constituem há mais de um ano o recheio de sua casa, 
nesse País. 

5. Os viajantes referidos nas alíneas b) e e) do n° 2 deste artigo, 
para gozarem da isenção têm que cumprir as seguintes 
formalidades: 

a) Apresentar na Alfândega uma declaração dos bens 
devidamente assinada, com a assinatura reconhecida, 
sendo dispensada da última formalidade se a assinatura 
puder ser verificada no passaporte do passageiro; 

b) O Documento de Autorização de Residência em 
Moçambique (DIR), para os viajantes referidos na 
alínea b) do n° 2. 

6. Para os viajantes referidos nas alíneas a)e f ) do n° 2 deste 
artigo a concessão da isenção é feita no acto de apresentação da 
bagagem sendo dispensadas quaisquer outras formalidades. 

7. As falsas declarações, quanto ao preceituado neste artigo, 
constituem infracção à lei aduaneira e os bens a que elas se 
referem serão imediatamente apreendidos e perdidos a favor do 
Estado. 

ARTIGO 38 

(Separados de bagagem) 
1. Os objectos, artefactos e equipamentos, pertencentes ao 

passageiro, que o acompanhem, mas que não se enquadrem no 
conceito de bagagem nos termos do artigo 37, são considerados 
separados de bagagem. 

2. A importação de separados de bagagem poderá seguir o 
regime simplificado de importação de mercadorias podendo 
efectuar-se o despacho simplificado na fronteira de entrada, desde 
que o valor das importações não ultrapasse o estabelecido na lei 
para este sistema. 

3. O sistema simplificado poderá também aplicar-se aos 
separados de bagagem relativos aos viajantes não frequentes, 
definidos nos termos do n° 2, alínea f ) do artigo 37, desde que o 
seu valor não ultrapasse os limites previstos na lei. 

4. Acima dos limites referidos nos nos 2 e 3 a importação segue 
o regime geral de importação, processando-se um Documento 
Único - DU, com dispensa de inspecção pré-embarque e de 
apresentação de pré-declaração. 

ARTIGO 39 

(Prazo para importação de bagagem não acompanhada) 

1. A entrada livre de direitos e demais imposições das 
bagagens que não acompanham os passageiros é de cento e 
oitenta dias, contados a partir da data da chegada do viajante ao 
País. 

2. Em casos excepcionais, devidamente justificados e a pedido 
do interessado, poderá ser autorizado o desembaraço da bagagem, 
antes da chegada do viajante, sob autorização do Director Nacional 
das Alfândegas. 

ARTIGO 40 

(Bagagem de tripulantes) 
1. É obrigatória a submissão às Alfândegas da bagagem dos 

tripulantes. 
2. Por tripulante entende-se, todo o pessoal que opera nos 

meios de transporte utilizados no tráfego internacional em 
efectivo exercício das suas funções, designadamente o pessoal 
que presta serviço nos transportes rodoviários de mercadorias e 
nos comboios e autocarros das linhas internacionais, o pessoal 
de voo das companhias de navegação aérea e o pessoal 
navegante das companhias de navegação marítima. 

ARTIGO 41 

(Franquia aos viajantes) 
1. São concedidas franquias fiscais aos bens contidos nas 

bagagens pessoais dos viajantes procedentes do estrangeiro, 
desde que se trate de importações desprovidas de carácter 
comercial, isto é, que apresentem carácter ocasional e respeitem 
exclusivamente a mercadorias destinadas a uso pessoal ou 
familiar do viajante. 

2. Os limites da franquia referida no número anterior, por 
viajante, é a seguinte: 

a) Produtos do tabaco - 400 cigarros, ou 100 cigarrilhas, 
ou 50 charutos, ou 250 gramas de tabaco para fumar; 

b) Bebidas alcoólicas - 1 litro de bebidas espirituosas e 
2.25 litros de vinho; 

c) Perfumes - 50 ml de perfume ou 250 ml de água de 
toucador; 

d) Especialidades farmacêuticas - quantidades consideradas 
razoáveis para consumo próprio; e 

e) Outros artigos até, ao valor de 200 USD ou equivalente. 
3. Os viajantes menores de 18 anos não beneficiam de 

qualquer franquia relativamente às mercadorias referidas nas 
alíneas a.) e b). 

4. Os viajantes frequentes e os tripulantes não beneficiam das 
franquias previstas neste artigo. 

ARTIGO 42 

(Artesanato transportado por viajantes) 
É autorizada a saída ou entrada no território aduaneiro, sem 

quaisquer formalidades, de artesanato, transportado por viajantes, 
em quantidades consideradas razoáveis, como recordações e que 
não denotem fins comerciais. 



ARTIGO 43 

(Bens não considerados bagagem) 
Não são considerados bagagem para os efeitos do artigo 37, 

os veículos e as armas 

ARTIGO 44 

(Excepções ao previsto no artigo 43 ) 

1. Ao cidadão que venha residir no País é autorizada a 
importação de uma arma de caça e no máximo cem cartuchos, 
isenta de direitos e demais imposições, desde que aquela lhe 
pertença há mais de um ano e seja devidamente autorizado pelo 
Ministério do Interior. 

2. Aos cidadãos nacionais, maiores de 18 anos, que tenham 
permanecido no estrangeiro por tempo superior a um ano é 
permitida a importação de uma viatura automóvel ligeira, isenta 
de direitos e demais imposições, desde que a mesma seja sua 
pertença, no País de procedência há mais de 180 dias. O benefício 
acima descrito poderá ser substituído pela importação de uma 
viatura automóvel ligeira em estado novo, directamente para 
Moçambique, sendo nestas circunstâncias o benefício concedido 
a redução de 75% das imposições devidas pela importação da 
viatura. 

3. Aos cidadãos estrangeiros que venham pela primeira vez 
instalar-se em Moçambique, é permitida a importação de uma 
viatura automóvel ligeira, isenta de direitos e demais imposições, 
desde que a mesma seja sua pertença há mais de um ano, no País 
de procedência. O benefício acima descrito poderá ser substituído 
pela importação de uma viatura automóvel ligeira em estado 
novo, directamente para Moçambique, sendo nestas circunstâncias 
o benefício concedido a redução de 50% das imposições devidas 
pela importação da viatura. 

4. A isenção dos bens referidos nos nos 1 a 3 do presente artigo 
deverá ser solicitada através de um formulário modelo I 1, no 
Departamento de Regimes Aduaneiros da DNA, e posteriormente 
despachado através de um Documento Único de importação - DU 
e isento de inspecção pré-embarque. 

5 O prazo, no qual a isenção referida no número anterior 
deverá ser requerida, é de 60 dias, após a chegada do peticionário 
da isenção ou 30 dias após a concessão da autorização de residência, 
para os cidadãos estrangeiros. 

6 As importações referidas neste artigo, ficam sujeitas ao 
preceituado no artigo 34 destas IPP. 

CAPÍTULO VII 

Regras Gerais no Transporte de bens que entram ou saem 
do território aduaneiro 

ARTIGO 45 

(Transporte rodoviário) 
1. Quando as mercadorias sejam transportadas por via 

rodoviária, é obrigatório o uso de meios de transporte 
susceptíveis de serem selados pela estância aduaneira de 
fronteira. 

2. Para efeitos do disposto neste artigo, as mercadorias devem 
apresentar-se no compartimento de carga do meio de transporte, 
acondicionadas de tal modo que, uma vez aposto o selo aduaneiro 
na fronteira de entrada, não seja possível ter acesso ao mesmo sem 
a violação do referido selo. 

3. Depois de conferidos os volumes pelo manifesto e a 
conformidade deste com as facturas, emitir-se-á uma guia de 
circulação através da qual, o meio de transporte é expedido com 
destino à Alfândega onde se processará o competente desembaraço 
aduaneiro. 

4. Em casos excepcionais ou sempre que as Alfândegas 
acharem conveniente, quando pela sua natureza as mercadorias 
não sejam susceptíveis de serem seladas, será autorizado o seu 
acompanhamento fiscal, devendo o importador suportar o 
encargo respectivo. 

5. Constitui infracção fiscal punível nos termos da legislação 
aduaneira, a violação do selo a que se refere o n° 2. 

ARTIGO 46 

(Transporte aéreo) 
1. As aeronaves procedentes do estrangeiro, devem aterrar 

num aeroporto internacional, salvo se as autoridades competentes 
lhes tiverem designado um outro aeródromo, caso em que as 
autoridades aduaneiras têm que ser avisadas pelas entidades 
responsáveis pelo aeroporto, com antecedência face à chegada da 
aeronave 

2. Imediatamente após a chegada das aeronaves ao aeroporto, 
o comandante ou o representante da companhia transportadora 
apresentará à alfândega um manifesto por cada procedência de 
carga embarcada, com a designação dos respectivos destinos. 

ARTIGO 47 

(Transporte marítimo) 

1. Os navios que derem entrada nos portos do País não devem 
comunicar fisicamente com terra ou com qualquer embarcação, 
antes de ser efectuada a respectiva visita aduaneira. 

2. O comandante do navio deverá ser portador de exemplares 
originais dos manifestos de carga destinados ao porto, carga em 
trânsito e documentos de desembaraço aduaneiro do último porto 
escalado. 

ARTIGO 48 

(Transporte ferroviário) 
Os comboios que chegam ao País trazendo mercadorias, 

deverão apresentar na estância aduaneira de fronteira o mani-
festo correspondente à carga que transporta. 

CAPÍTULO VIII 

Abreviaturas usadas no texto da Pauta Aduaneira 
ARTIGO 49 

(Tabela de abreviaturas 1) 
As abreviaturas referidas no texto da pauta aduaneira sob o 

título "Unid." deverão ser lidas de acordo com a tabela 
seguinte: 

Tabela de Abreviaturas 1 
BRT Toneladas brutas de 

arqueação (2, 8316 m3) 
C/K Número de quilates (1 quilate 

métrico= 2x10-4 Kg) 
CE/EL Número de elementos 
100 P/ST 100 unidades 
CT/L Capacidade de carga útil em 

toneladas métricas 



G Grama 
GIF/S Grama isótopos cindíveis 
KG 90% SDT Quilograma de matéria seca a 90% 
KG H202 Quilograma de peróxido de 

hidrogénio 
KG K20 Quilograma de Óxido de potássio 
KG KOH Quilograma de hidróxido de potássio 

(potassa cáustica) 
KG MET. AM. Quilograma de metilamina 
KG N Quilograma de azoto 
KG Na OH Quilograma de hidróxido de sódio 

(soda cáustica) 
KG/NET EDA Quilograma peso líquido escorrido 
KG P205 Quilograma de pentóxido de difósforo 
KG U Quilograma de urânio 
1 000 KWh 1 000 Kilowatt-hora 
L Litro 
L ALC. 100% Litro de álcool puro (100%) 
1 000 L 1 000 litros 
M Metro 
M2 Metro quadrado 
M3 Metro cúbico 
1 000 M3 1 000 metros cúbicos 
1 000 P/ST 1 000 unidades 
P/ST Número de unidades 
PA Número de pares 
TJ Terajoule (poder calorífico superior) 
TON Tonelada 

Por capacidade de carga útil em toneladas métricas (CT/ 
PL), entende-se a capacidade de carga de uma embarcação 
expressa em toneladas métricas, com abstracção das mercadorias 
transportadas a título de provisões de bordo (carburantes, 
ferramentas, víveres, etc.). Da mesma forma, as pessoas 
transportadas (pessoal e passageiros), bem como as 
respectivas bagagens, não entram no cálculo da capacidade de 
carga útil. 

ARTIGO 50 

(Tabela de abreviaturas 2) 
As abreviaturas constantes das colunas da pauta aduaneira, 

deverão ser lidas de acordo com a tabela seguinte: 

Tabela de Abreviaturas 2 
Unid. Unidades de Medida 
C. Classe de Class i f icação das 

Mercadorias 
DIR Direitos Aduaneiros de Importação 
CONS Imposto sobre Consumos Específicos 
IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado 

ARTIGO 51 

(Tabela de abreviaturas 3 ) 

As abreviaturas constantes das colunas assinaladas com "C.", 
correspondente à Classe de Classificação das Mercadorias, deverão 
ser lidas de acordo com a tabela seguinte: 

Tabela de Abreviaturas 3 
M Matérias-primas 
I Produtos intermediários 
K Bens de capital 

C Bens de consumo 
E Bens essenciais 
N Combustíveis, cuja estrutura de preços 

é estabelecida administrativamente 
W Energia eléctrica 

QUADRO I 

Regras Gerais para Interpretação do Sistema 
Harmonizado 

(Conforme o artigo 1 da Convenção do Sistema 
Harmonizado) 

A classificação das mercadorias na nomenclatura rege-se pelas 
seguintes regras: 

1. Os títulos das Secções, Capítulos e Subcapítulos tem apenas 
valor indicativo. Para efeitos legais, a classificação é determinada 
pelos textos das posições e das Notas de Secção e de Capítulo e, 
desde que não sejam contrárias as referidas posições e Notas, 
pelas regras seguintes: 

2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição, 
esse artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde 
que apresente, no estado em que se encontra as 
características essenciais do artigo completo ou 
acabado. Abrange igualmente o artigo completo ou 
acabado, ou como tal considerado nos termos das 
disposições precedentes, mesmo que se apresente 
desmontado ou por montar; 

b) Qualquer referência a uma matéria em determinada 
posição diz respeito a essa matéria, quer em estado 
puro, quer misturada ou associada a outras matérias. 
Da mesma forma, qualquer referência a obras de uma 
matéria determinada, abrange as obras constituídas 
interna ou parcialmente dessa matéria. A classificação 
destes produtos misturados ou artigos compostos 
efectua-se conforme os princípios enumerados na 
Regra 3. 

3. Quando pareça que a mercadoria possa classificar-se em 
duas ou mais posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer 
outra razão, a classificação deve efectuar-se da forma seguinte: 

a) A posição mais específica prevalece sobre as mais 
genéricas. Todavia, quando duas ou mais posições se 
refiram, cada uma delas, apenas uma parte das matérias 
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo 
composto, ou a apenas um dos componentes sortidos 
acondicionados para venda a retalho, tais posições 
devem considerar-se, em relação a esses produtos ou 
artigos, como igualmente específicas, ainda que uma 
delas apresente uma descrição mais precisa ou com-
pleta da mercadoria; 

b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias 
diferentes ou constituídas pela reunião de artigos 
diferentes e as mercadorias apresentadas em sortido 
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação 



não se possa efectuar pela aplicação da Regra 3 a), 
classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a 
característica essencial, quando for possível realizar 
esta determinação; 

c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efectuar 
a classificação, a mercadoria classifica-se pela posição 
situada em último lugar na ordem numérica dentre as 
susceptíveis de validamente se tomarem em 
consideração. 

4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação 
das Regras acima enunciadas, classificam-se na posição 
correspondente aos artigos mais semelhantes. 

5. Além das posições precedentes, as mercadorias abaixo 
mencionadas estão sujeitas às Regras seguintes: 

a) Os estojos para aparelhos fotográficos, para instrumentos 
musicais, para armas, para instrumentos de desenho, 
para jóias e receptáculos semelhantes, especialmente 
fabricados para conterem um artigo determinado com 

os artigos a que se destinam, classificam-se com estes 
últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido 
com tais artigos. Esta Regra, todavia, não diz respeito 
aos receptáculos que confiram ao conjunto a sua 
característica essencial; 

b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens 
contendo mercadorias classificam-se com estas últimas 
quando sejam do tipo normalmente utilizado para o seu 
acondicionamento. Todavia, esta disposição não se 
aplica às embalagens que sejam claramente susceptíveis 
de utilização repetida. 

6. A classificação de mercadoria nas subposições de uma 
mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos 
dessas subposições e das Notas de subposições respectivas, assim 
como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-
se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Para 
os fins da presente Regra, as Notas de Secção e de Capítulo são 
também aplicáveis, salvo disposição em contrário. 



INSTRUÇÕES PRELIMINARES DA PAUTA ADUANEIRA 

Q U A D R O II 

MERCADORIAS PROIBIDAS - I M P O R T A Ç Ã O 
( V i d é , artigo 23 número 1 das I P P ) 

01 Mercadorias com marcas de fabrico, de comércio ou de proveniência falsas e livros e obras artísticas, 
quando sejam de edições contrafeitas; 

02 Objectos, fotografias, discos, gravações de som e/ou imagem e fitas cinematográficas de material 
pornográfico ou outros materiais que forem julgados ofensivos da moral e dignidade públicas; 

03 Imitações de fórmulas de franquia postal usadas no País; 

04 Medicamentos e produtos alimentares, nocivos à saúde pública; 

05 Produtos alimentares nocivos à saúde pública, que não possam ser reprocessados para outros fins; 

06 Bebidas alcoólicas destiladas que contenham essência ou produtos químicos reconhecidos como 
nocivos, tais como: absinto, aldeído benzóico, badia, éteres silicitos, hissopo e tuinana; 

07 Veículos automóveis das posições pautais 87 02 a 87 04 90 e motocicletas da posição 87 11, com mais de cinco anos contados 
desde a atribuição da primeira matrícula, excepto se constituírem bagagem nos termos previstos no artigo 44 das IPP, ou se 
importados temporariamente nos termos do artigo 26 das IPP e demais preceitos aplicáveis a este tipo de importações; 

08 Estupefacientes e substâncias psicotrópicas excepto quando importadas para usos hospitalares; 

09 Outras mercadorias cuja proibição de importação seja estabelecida por legislação especial. 

QUADRO III 

MERCADORIAS PROIBIDAS - EXPORTAÇÃO 
(Vidé, artigo 23 número 2 das IPP) 

01 Produtos alimentares que não satisfaçam as condições estabelecidas na legislação vigente ou que 
se apresentem em mau estado de conservação; 

02 Lataria manufacturada com terneplate, servindo de embalagem a outros produtos que não sejam 
óleos minerais; 

03 Mercadorias com falsas marcas de fabrico, de comércio ou de proveniência, em contravenção das 
leis e tratados vigentes; 

04 Marfim e obras de marfim, salvo quando a exportação esteja expressamente autorizada por 
disposição especial; 

05 Notas e moedas com curso legal no País, além dos limites definidos pelo Banco de Moçambique; 

06 Colecções e obras de arte que constituam património artístico ou cultural nacional, à excepção do 
previsto no artigo 42 das IPP; 

07 Outras mercadorias cuja exportação seja proibida por legislação especial. 



INSTRUÇÕES PRELIMINARES DA PAUTA ADUANEIRA 

QUADRO IV 

MERCADORIAS COM REGIME ESPECIAL - IMPORTAÇÃO 

(Vidé, artigo 24 número 1 das IPP) 

01 Animais, despojos e produtos animais que não podem ser importadas sem autorização 
dos Serviços de Veterinária; 

02 Plantas, raízes, tubérculos, bolbos, estacas, ramos, gemas, olhos, botões, frutas e 
sementes, mel e outros produtos agrícolas, bem como as respectivas embalagens, as 
quais ficam sujeitas a inspecção fitossanitária antes da sua desalfandegação; 

03 Cartas de jogar, que devem ser seladas nos termos da legislação em vigor; 

04 Medicamentos, mediante autorização dos Serviços de Saúde ou de Veterinária consoante 
os casos, excepto os transportados como bagagem para uso próprio; 

05 Armas, explosivos e artifícios pirotécnicos, pólvoras físicas ou químicas mediante 
autorização da Polícia da República de Moçambique; 

06 Mercadorias cuja importação esteja condicionada no texto da pauta; 

07 Mercadorias cuja isenção ou tributação especial seja condicionada ao seu uso e que 
possam ter outras aplicações, nos termos da legislação em vigor; 

08 Mercadorias importadas de países com os quais haja acordos ou tratados de comércio 
que prevejam tributação especial; 

09 Selos e valores selados, fiscais ou postais em uso no País, que só podem ser importadas 
pelo Estado; 

10 Substâncias venenosas ou tóxicas e drogas estupefacientes, ou seus preparados, que 
só podem ser importados mediante autorização dos Serviços de Saúde; 

11 Roupas usadas, mediante prévia fumigação, salvo quando acompanhadas de certificado 
idóneo de desinfecção; 

12 Ouro, prata e platina, em moeda, em barra ou em lingote, que só podem ser importados 
pelo Banco de Moçambique, nos termos da legislação em vigor; 

13 Notas e moedas estrangeiras quando importadas por instituições bancárias devidamente 
autorizadas; 

14 Notas e moedas nacionais com curso legal no Pais que só podem ser importadas pelo 
Banco de Moçambique; 

15 Mercadorias que venham receber no País qualquer beneficiação, aperfeiçoamento ou 
conserto, destinando-se à reexportação; 

16 Pneumáticos usados , carcaças para recauchutagem e outros pneumáticos recauchutados 
ou usados das posição pautais 40 12 10 e 40 12 90 10, 40 12 90 90, sujeitos a autorização 
pelo Ministério dos Transportes e Comunicações. 



INSTRUÇÕES PRELIMINARES DA PAUTA ADUANEIRA 

QUADRO V 

MERCADORIAS COM REGIME ESPECIAL - EXPORTAÇÃO 

(Vidé, artigo 24 número 2 das IPP) 

01 Animais, despojos e produtos animais, que só podem ser exportados com prévia 
autorização dos serviços de veterinária; 

02 Manuscritos, selos, moedas, armas e outros objectos de valor histórico ou arqueológico, 
mediante autorização do Ministro da Cultura; 

03 Ouro e prata, em pó ou barra, que só podem ser exportados pelo Banco de Moçambique; 

04 Substâncias venenosas ou tóxicas e drogas estupefacientes ou seus preparados, que só 
podem ser exportados com autorização do Ministério da Saúde; 

05 Madeiras preciosas, pedras preciosas e semi-preciosas mesmo trabalhadas, que só podem 
ser exportadas com prévia autorização das entidades competentes, excepto o artesanato 
previsto no artigo 42 das IPP; 

06 Mercadorias sujeitas a sobretaxa, nos termos da legislação em vigor; 

07 Minérios, nos termos dos acordos firmados pelo Governo e da legislação vigente; 

08 Outras mercadorias cujo regime especial na exportação seja determinado por legislação 
especial. 



INSTRUÇÕES PRELIMINARES DA PAUTA ADUANEIRA 

QUADRO VI 

MERCADORIAS PERMITIDAS NO REGIME DE IMPORTAÇÃO TEMPORÁRIA 
(Vidé, artigo 25 e 26 das IPP) 

01 Animais reprodutores - 3 meses; 

02 Mercadorias, matérias ou animais destinados a concursos, exposições, feiras ou 
espectáculos públicos, incluindo material para reclame - 3 meses; 

03 Mercadorias que façam parte de mostruários sem valor comercial, ou quando com valor 
comercial devidamente inutilizadas nos termos da lei aduaneira, que entrem no País para 
fins de demonstração - 1 mês; 

04 Veículos automóveis, caravanas, autocaravanas, barcos, motos, nos termos especialmente 
regulados por disposição legal - 1 mês; 

05 Aviões e avionetas, nos termos especialmente regulados por disposição legal - 1 mês; 

06 Mercadorias importadas temporariamente para receber qualquer beneficiação, 
aperfeiçoamento ou conserto, sendo posteriormente reexportadas - 3 meses; 

07 Discos e outros suportes de som ou imagem, destinados a emissões radiofónicas ou 
televisiveis, dos órgãos de informação autorizados - 3 meses; 

08 Taras acondicionando ou não mercadorias - 3 meses; 

09 Instrumentos, filmes e materiais, destinados a utilização temporária no Pais, para fins 
científicos ou de estudo - 3 meses; 

10 Aparelhos, utensílios, ferramentas e máquinas para utilização temporária em 
actividades agrícolas, industriais e de construção - 1 ano; 

11 Aparelhagem e material necessário à obtenção de filmes ou documentários fotográficos - 3 
meses; 

12 Material portátil para transmissão de reportagens, propriedade de órgãos de 
informação estrangeiros - 3 meses; 

13 Aparelhos, máquinas, instrumentos, utensílios, veículos, material de acampamento e 
quaisquer outros artefactos destinados a execução de obras pertencentes ao Estado, 
mediante depósito de uma cópia do referido contrato na Alfândega - 1 ano, ou o prazo 
referido no contrato; 

14 Mercadorias ao abrigo de contratos de "leasing", nos termos previstos nas IPP; 

15 Fitas cinematográficas para exibição em recintos públicos - 6 meses; 

16 Outras mercadorias previstas em legislação especial - 1 ano. 

Entidades competentes para conceder o regime previsto neste quadro: 

- Ministro do Plano e Finanças, n°. 5 
- Director Nacional das Alfândegas n°s 1, 6, 10 e 14 
- Directores ou Chefes das Estâncias Aduaneiras: restantes números 



INSTRUÇÕES PRELIMINARES DA PAUTA ADUANEIRA 

QUADRO VII 

MERCADORIAS PERMITIDAS NO REGIME DE EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA 
(Vidé, artigo 28 das IPP) 

01 Aeronaves de turismo; 

02 Animais reprodutores; 

03 Aparelhagem necessária à produção ou realização de documentários fotográficos ou 
cinematográficos, ainda que montada sobre veículos; 

04 Material de acampamento destinado a excursões de carácter científico ou cinegético; 

05 Automóveis e outros veículos, pertencentes a pessoas que saiam do País temporariamente, 
nos termos regulamentares; 

06 Discos e outros suportes de som ou imagem destinados a emissões radiofónicas que 
sejam propriedade dos órgãos de informação; 

07 Filmes cinematográficos revelados, sonorizados ou não; 

08 Equipamento e materiais que acompanhem entidades que se desloquem em missão 
oficial, devidamente credenciadas; 

09 Material cénico e de trabalho artístico pertencente a artistas, companhias ou empresários 
de espectáculos públicos; 

10 Mercadorias que façam parte de mostruários; 

11 Mercadorias e animais que vão a concursos, exposições, feiras ou espectáculos públicos; 

12 Mercadorias que vão receber aperfeiçoamento, beneficiação, concerto ou complemento do 
seu fabrico; 

13 Encerados e outras coberturas para resguardo de carga transportada em veículos de 
qualquer tipo; 

14 Géneros em pequenas quantidades que se destinem a feiras ou mercados públicos 
fronteiriços; 

15 Colecções e obras de arte que constituam património artístico ou cultural nacional, mediante 
parecer favorável do Ministério da Cultura; 

16 Taras acondicionando mercadorias; 

17 Outras mercadorias cuja exportação temporária seja permitida por legislação especial; 

Entidades competentes para conceder o regime previsto neste quadro: 

Director Nacional das Alfândegas: nos 3, 6, 7,10, e 12 
Directores ou chefes das estâncias aduaneiras: os restantes números 



INSTRUÇÕES PRELIMINARES DA PAUTA ADUANEIRA 26 

QUADRO VIII 

MERCADORIAS PERMITIDAS NO REGIME DE REIMPORTAÇÃO 

(Vidé, artigo 29 das IPP) 

01 Mercadorias exportadas temporariamente; 

02 Obras e publicações impressas em Moçambique, devidamente registadas; 

03 Mercadorias com Certificado de origem moçambicano que por motivo justificado venham de 
retorno ao Pais; 

04 Mercadorias sem certificado de origem moçambicano, mas para as quais possa ser 
produzida prova de que foram exportadas a partir do território aduaneiro de Moçambique, 
que por motivo justificado venham de retorno ao Pais; 

05 Taras que tenham servido na exportação de mercadorias desde que seja possível proceder 
à sua identificação; 

06 Outras mercadorias cuja reimportação seja permitida por legislação especial. 

Entidades competentes para conceder o regime previsto neste quadro: 

- Director Nacional das Alfândegas: n°s 3 e 4 
- Directores ou chefes das estâncias aduaneiras: os restantes números 



INSTRUÇÕES PRELIMINARES DA PAUTA ADUANEIRA 26 

QUADRO IX 

MERCADORIAS QUE PODEM GOZAR DE BENEFÍCIOS PAUTAIS 
(Vidé, artigo 32 das IPP) 

01 Bens destinadas ao uso oficial das missões diplomáticas, postos consulares, organismos 
internacionais e suas agências acreditados em Moçambique, nos termos da legislação 
especifica sobre a matéria; 

02 Os objectos destinados aos agentes diplomáticos ou consulares de carreira e funcionários 
internacionais, nos termos da legislação específica sobre a matéria; 

03 Amostras, isoladas ou em colecções, devidamente rotuladas, que de qualquer maneira 
apresentem as características que lhes são peculiares, sem valor comercial; 

04 Prémios ganhos em concursos públicos ou competições desportivas; 

05 Bagagens, nos termos definidos nas IPP; 

06 Artigos de espólios que possam ser importados sob regime de bagagem, bem como 
féretros, coroas e emblemas funerários que os acompanhem; 

07 Objectos destinados aos mostruários dos museus de utilidade pública; 

08 Objectos considerados pelo Ministério da Cultura como obras de arte ou com valor histórico; 

09 Dádivas destinadas a prisioneiros de guerra nos termos do artigo 3 da Convenção de 
Genebra, assinada em 22 de Julho de 1929, relativa ao tratamento de prisioneiros de 
guerra; 

10 Filmes didácticos ou científicos, destinados aos Ministérios interessados; 

11 Material de guerra e de aquartelamento, fardamentos, destinado à utilização oficial das 
Forças de Defesa e Segurança; 

12 Mercadorias cujas isenções estejam previstas em Acordos e Tratados assinados ou 
reconhecidos pelo Governo da República de Moçambique; 

13 Produtos trazidos em pequenas quantidades dos paises vizinhos pelas populações 
fronteiriças, para consumo pessoal ou familiar; 

14 Material didáctico, oficial ou de laboratório, destinados à investigação Científica 

15 Notas e moedas estrangeiras quando importadas por instituições bancárias 
devidamente autorizadas, para o efeito; 

17 Notas e moedas com curso legal no País quando importadas pelo Banco de 
Moçambique. 

Entidades competentes para conceder o regime previsto neste quadro. 
Ministro do Plano e Finanças n°s 8, 9, 11, 14, 15 e 16 
Director Nacional das Alfândegas n°s 1, 2, 4, 7 e 12 
Directores ou Chefes das Estâncias Aduaneiras: restantes números 



Decreto n° 28/99 
de 24 de Maio 

Havendo necessidade de introduzir alterações às taxas da tabela 
anexa ao Código do Imposto sobre Consumos Específicos, 
aprovado pelo Decreto n° 52/98, de 29 de Setembro, o Conselho 
de Ministros, no âmbito das competência que lhe são atribuídas 
pelo n° 1 do artigo 10 da Lei n° 3/87, de 19 de Janeiro, com a 
redacção que lhe foi dada pela Lei n° 3/98, de 8 de Janeiro, 
decreta: 

Artigo 1. É alterada a Tabela de Taxas do Imposto sobre 
Consumos Específicos, aprovada pelo Decreto n° 52/98, de 29 de 

Setembro, que passa a ter a nova redacção anexa ao presente 
decreto, fazendo parte integrante do Código do Imposto sobre 
Consumos Específicos. 

Art. 2. O presente decreto entra em vigor em 1 de Junho de 
1999. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

O primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 



Tabela de Taxas do Imposto sobre Consumos Específicos 

Código Descrição das mercadorias Taxas 

2203 .Cervejas de malte 40% 

2204 .Vinhos de uvas frescas, incluindo os de vinhos enriquecidos 
com álcool; mostos de uvas: 

2204 10 .Vinhos espumantes e vinhos espumosos 
Outros vinhos: mostos de uvas cuja fermentação tenha sido 
impedida ou interrompida por adição de álcool: 

65% 

2204 21 . Em recipientes de capacidade não superior a 2 litros 65% 
2204 29 . Outros 65% 
2204 30 . Outros mostos de uvas 65% 
2205 . Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizadas por 

plantas ou substâncias aromáticas: 
2205 10 .Em recipientes de capacidade não superior a 2 litros 65% 
2205 90 

. Outros ............................................................. 
65% 

2206 .Outras bebidas fermentadas (sidra, perada, hidromel, etc.)....... 65% 
220600 90 

. Outras: ...................................................... 
65% 

2207 .Álcool etílico não desnaturado, com um volume igual ou 
superior a 80% vol. Álcool etílico e aguardentes, desnaturados, 
com qualquer teor alcoólico: 

65% 

2207 10 .Álcool etílico não desnaturado, com teor alcoólico igual a 80% 
vol. 

220710 90 
. Para outros fins .................................................. 

40% 
2207 20 .Álcool etílico e aguardentes desnaturados com qualquer teor alcoólico ................................................................. 

65% 
2208 .Álcool etílico não desnaturado, com teor alcoólico em volume 

não superior a 80% vol.: aguardentes, licores e outras bebidas 
espiriruosas; preparações alcoólicas compostas dos tipos 
utilizados na fabricação de bebidas: 

65% 

2208 10 .Preparações alcoólicas compostas dos tipos utilizados na fabricação de bebidas ............................................... 
65% 

2208 20 .Aguardentes de vinho ou de bagaço de uvas 65% 
2208 30 

. Uísques .................................................... 
65% 

2208 40 
.Rum e tafiá .......................................... 

65% 
2208 50 

. Gin e genebra ................................................. 
65% 

2208 90 
. Outros ........................................................ 

65% 
2309 .Prepações dos tipos utilizados na alimentação de animais: 
2309 10 .Alimentos para cães e gatos, acondicionados para a venda a retalho .................................................... 

30% 
2402 .Charutos, cigarilhas e cigarros, de tabaco ou de seus 

sucedâneos: 
2402 10 .Charutos, cigarilhas, contendo tabaco 65% 
2402 20 

. Cigarros contendo tabaco ..................................................... 
65% 

2402 90 
. Outros ............................................................. 

65% 



Código Descrição das mercadorias Taxas 

2403 .Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, 
manufacturados: tabaco "homogeneizado" ou "reconstituído"; 
extractos e molhos de tabaco: 

2403 10 .Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos, de tabaco, 
em qualquer proporção 65% 

2403 90 .Outros: 
2403 91 .Tabaco "homogeneizado" ou "reconstituído" 65% 
2403 99 

. Outros ........................................... 
65% 

3303 .Perfumes e águas-de-colónia 30% 
3304 .Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e 

preparações para conservação ou cuidados da pele (excepto 
medicamentos, incluídas as preparações anti-solares e os 
bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros): 

3304 10 .Produtos de maquilhagem para os lábios 30% 
3304 20 .Produtos de maquilhagem para os olhos 30% 
3304 30 .Produtos para manicuros e pedicuros 30% 
3304 90 .Outros: 
3304 91 .Pós, incluídos os compactos 30% 
3304 99 .Outros 30% 
3305 .Preparações capilares: 

30% 

3305 10 .Champôs 15% 
3305 20 .Preparações para ondulação ou alizamento, permanentes dos cabelos .................................................................. 

30% 
3305 30 .Lacas para os cabelos 30% 
3305 90 .Outras 30% 
3307 .Preparações para barbear (antes, durante ou após) 

desodorizantes corporais, preparações para banhos 
deplilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador 
preparados e outras preparações cosméticas não especificadas 
nem compreendidas em outras posições, desodorizantes de 
ambiente, preparados, mesmo não perfumados, com ou sem 
propriedade desinfectantes: 

3307 10 .Preparações para barbear (antes, durante ou após) 15% 
3307 20 .Desodorizantes corporais e antiperspirantes 15% 
3307 30 .Sais perfumados e outras preparações para banhos 30% 
3307 40 .Preparações para perfumar ou para desodorizantes ambientes, 

incluídas as preparações odoríferas para cerimónias religiosas: 
3307 41 .Agarbate e outras preparações odoríferas que actuam por 

combustão 30% 
3307 49 

. Outras ........................................................... 
30% 

3307 90 
. Outros ............................................................ 

30% 
4301 .Peles com pêlo em bruto (incluídas as cabeças, caudas, patas e 

outras partes, utilizáveis na indústria de peles): 
4301 10 .De vison, inteiras, mesmo sem cabeça, cauda ou patas 40% 
4301 20 .Coelho ou lebre, inteiras, mesmo sem cabeça ou patas 40% 
4301 30 .De cordeiros denominados astracã breitschwanz, caracul, 

persianer ou semelhantes, de coredeiros da índia, da China, da 
Mongólia ou do Tibete, inteiras, sem cabeça, cauda ou 

40% 



Código Descrição das mercadorias Taxas 

4301 40 .De castor, inteiras, mesmo sem cabeça, cauda ou patas 40% 
4301 50 .De rato almiscarado inteiras, mesmo sem cabeça, cauda ou pastas ............................................ 

40% 
4301 60 .De raposa, inteiras, mesmo sem cabeça, cauda ou patas 40% 
4301 70 .De foca ou otária, inteiras, mesmo sem cabeça, cauda ou patas ......................................................... 

40% 
4301 80 .De outros animais, inteiras, mesmo sem cabeça, cauda ou industria de petes ......................................................... 

40% 
4301 90 .Cabeças, caudas, patas e outras partes, utilizáveis na 

indústria de peles 40% 
4302 .Peles com pêlo curtidas ou acabadas (incluídas as cabeças, 

caudas, patas e outras partes, disperdícios e aparas) não 
reunidas (não montadas) ou reunidas sem adição de outras 
matérias: 

4302 10 .Peles com pêlo inteiras, mesmo sem cabeça, cauda ou patas, 
não reunidas (não montadas): 

4302 11 .De vison 40% 
4302 12 .De coelho ou lebre 40% 

40% 

4302 13 .De cordeiro denominado astracã, breistchwanz, caracul, 
persianer ou semelhantes, de cordeiros da índia, da China, da 
Mongólia ou do Tibete 

40% 

40% 
4302 19 

. Outras ................................................. 
40% 

4302 20 .Cabeças, caudas, patas e outras partes, disperdícios e aparas não reunidos (não montados) ....................................... 
40% 

4302 30 .Peles com pêlo inteiras e suas partes e aparas reunidas ( montadas).............................................................. 
40% 

4303 .Vestuário, seus acessórios e outros artefactos de peles com 
pêlos: 

4303 10 .Vestuário e seus acessórios 40% 
4303 90 

. Outros ....................................................... 
40% 

4304 .Peles de pêlo artificiais e suas obras 40% 
6702 .Flores, folhagem e frutos, artificiais e suas partes; artefactos 

confeccionados com flores, folhagem e frutos, artificiais: 
6702 10 

. De plástico .................................................... 
30% 

6702 90 
. De outras matérias ............................................. 

30% 
7101 .Pérolas naturais ou cultivadas, mesmo trabalhadas ou 

combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem 
engastadas; pérolas naturais ou cultivadas, não combinadas, 
enfiadas temporariámente para facilidade de transporte: 

710110 
. Pérolas naturais ............................................. 

40% 
7101 20 .Pérolas cultivadas: 
7101 21 
7101 22 

. Em bruto 
40% 7101 21 

7101 22 40% 
7102 .Diamante, mesmo trabalhados, mas não montados nem 

engastados: 
7102 10 

. Não industriais ............................................... 
40% 

7102 30 .Não industriais: 
7102 31 .Em bruto ou simplesmente serrados, clivados ou desbastados:.. 40% 
7102 39 

. Outros ......................................................................... 
40% 



Código Descrição das mercadorias Taxas 

7103 .Pedras preciosas (excepto diamantes) ou semi-preciosas mesmo 
trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem engastadas; 
pedras preciosas (excepto diamantes) ou semi-preciosas, não 
combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de 
transporte: 

7103 10 
. Em bruto ou simplesmente serradas ou desbastadas ............ 

40% 
7103 91 .Rubis, safiras e esmeraldas 40% 
7103 99 .Outras 40% 
7104 .Pedras sintéticas ou reconstituídas, mesmo trabalhadas ou 

combinadas, mas não enfiadas, nem montadas nem engastadas; 
pedras sintéticas ou reconstituídas temporariamente para 
facilidade de transporte*. 

7104 90 
. Outras .................................................. 

40% 
7107 .Metais comuns folheados ou chapeados de prata, em formas 

brutas ou semi-manufacturadas 40% 
7108 .Ouro, (incluído o ouro platinado) em forma bruta ou semi-

manufacturada, ou em pó: 
7108 10 .Para usos não monetários: 
7108 11 

. Pó 
40% 

710812 .Em outras formas brutas 40% 
7108 13 .Em outras formas semi-manufacturadas 40% 
7109 .Metais comuns ou de prata, folheados ou chapeados de ouro, 

em formas brutas ou semi-manufacturados 40% 
7110 .Platinas, em formas brutas ou semi-manufactadas, ou em pó: 
7110 10 .Platinas: 
7110 11 .Em formas brutas ou em pó 40% 
7110 19 .Outras 40% 
7110 20 .Paládio: 
7110 21 .Em formas brutas ou em pó 40% 
7110 29 .Outras 40% 
7110 30 .Ródio: 
7110 31 .Em formas brutas em pó 40% 
7110 39 .Outras 40% 
7110 40 .Irídio, ósmio e ruténio: 
7110 41 .Em formas brutas ou em pó 40% 
7110 49 .Outras 40% 
7111 .Metais comuns, prata ou ouro, folheados ou chapeados de 

platina, e formas brutas ou semi-manufacturados 40% 
7113 .Artefactos de joalharia e suas partes, de metais preciosos ou, de 

metais folheados ou chapeados de metais preciosos: 
7113 10 .De metais preciosos, mesmo revestidos, folheados, chapeados e 

metais preciosos: 
711311 .De prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada, de outros 

'metais preciosos 40% 
7113 19 .De outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou 

chapeados de metais preciosos 40% 
7113 20 .De metais comuns folheados ou chapeados de metais 

preciosos 40% 



Código Descrição das mercadorias Taxas 

7114 .Artefactos de ouriversaria e suas partes, de metais preciosos ou 
de metais folheados ou chapeados de metais preciosos: 

7114 10 .De metais preciosos, mesmo revetidos , folheados ou chapeados 
de metais preciosos: 

7114 11 .De prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada de outros 
metais preciosos 40% 7114 19 .De outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou 
chapeados, de metais preciosos 40% 7114 20 .De metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos: ................................................................... 40% 

7115 .Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou 
chapeados de metais preciosos: 

7115 90 . Outras: .............................................. 
40% 

7116 .Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas 
ou semipreciosas, pedras sintéticas ou reconstituídas: 

7116 10 . De pérolas naturais ou cultivadas ......................................... 40% 
7116 20 .De pedras preciosas ou semipreciosas, pedras sintéticas ou 

reconstituídas 40% 
7117 .Bijutarias: 
7117 10 .De metais comuns, mesmo prateados, dourados ou platinados: 
7117 11 .Botões de punho e outros botões 15% 
7117 19 . Outras ...................................................................... 15% 
7117 90 

. Outras .................................................................... 15% 
7118 .Moedas: 
7118 10 .Moedas sem curso legal, excepto ouro 15% 
8407 21 .Motores para propulsão de embarcações: 

.. De fixação externa ao casco (do tipo fora-de-borda):................. 40% 
8702 .Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, 

incluindo o condutor: 
O b s : A lotação do veículo é fixada pela especificações do fabricante e catálogo 
do modelo, não sendo considerada qualquer alteração operada no veículo para 
efeitos aduaneiros. 

870210 10 .De tipo jeep com tracção às quatro rodas 40% 
8702 90 .Outros: 
870290 10 

. De tipo jeep com tracção ás quatro rodas ......................................... 40% 
8703 .Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis 

principalmente concebidos para transporte de pessoas (excepto 
os da posição 8702) incluídos os veículos de uso misto (station 
wagoons) e os automóveis de corridas: 

8703 10 .Veículos especialmente concebidos para se deslocar na neve:... 15% 
8703 20 .Outros veículos com motor de pistão alternativo designação 

por faísca: 
8703 21 .De cilindrada não superior a 1000 cm3 15% 
8703 22 .De cilindrada superior a 1000 cm3 mas não superior a 1500 cm3 ......................................................... 15% 
870323 20 

. Outros ..................................................... 30% 
870323 30 .De cilindrada igual ou superior a 2000 cm3, mas não a 3000 cm3 ....................................................... 40% 
8703 24 .De cilindrada superior a 3000 cm3 65% 



Código Descrição das mercadorias Taxas 

8703 30 .Outros veículos com motor de ignição por compressão (diesel 
e semi-diesel): \ 

8703 31 .De cilindrada não superior a 1500 cm3 15% 
8703 32 .De cilindrada igual ou superior a 1500 cm3 mas não superior a 

2500 cm3: 
870332 90 

. Outros: .............................................. 
30% 

8703 33 .De cilindrada igual/superior a 2500 cm3 65% 
8703 90 

. Outros: ............................................................ 
65% 

8704 .Veículos automóveis para transporte de mercadorias: 

30% 
870421 11 .De cabine dupla e caixa aberta de cilindrada superior a 3000 cm3: .......................................................................... 

30% 
870431 10 .De cabine dupla e caixa aberta 30% 
8711 .Motocicletas (incluindo os ciclomotores e outros ciclos 

equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; 
carros laterais: 

8711 20 .Com motor de pistão alternativo de cilindrada igual/superior a 50 cm3, mas não superior a 250 cm3:......................... 
30% 

8711 30 .Com motor de pista alternativo de cilindarada superior a 250 
cm3, mas não superior a 500 cm3 40% 

8711 40 .Com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 500 cm3. mas não superior a 800 cm3: ......................................... 
65% 

8711 50 .Com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 800 cm3: .................................................... 
65% 

871190 90 
. Outros: ................................................ 

65% 
8716 .Reboque e semi-reboques para quaisquer veículos, outros 

automóveis não autopropulsores; suas partes: 
8716 10 .Reboques e semi-reboques para habitação ou para acampar, do tipo caravana: ....................................................... 

15% 
8801 .Balões e dirigíveis; planadores, asas delta e outros veículos 

aéreos concebidos para propulsão com motor: 
8801 10 .Planadores e asas delta 65% 
8801 90 

. Outros:..................................................... 
65% 

8802 .Outros veículos aéreos (por exemplo helicópteros, aviões), 
veículos espaciais (incluídos satélites) e seus veículos de 
lançamento: 

8802 10 .Helicópteros: 
8802 11 .De peso não superior a 2000 Kg, vazios 40% 
8802 12 .De peso não superior a 2000 Kg, vazios 40% 
8802 20 .Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2000 

Kg, vazios 40% 
8802 30 .Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 2000 Kg 

mas não superior a 15 000 Kg. vazios: 40% 
8903 .Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto; 

barcos a remos e canoas: 
8903 91 . Barcos à vela, mesmo com motor auxiliar: 40% 
890391 20 . Barcos à vela com motor: 40% 
8903 92 . Barcos a motor, excepto de motor fora de borda: 65% 
8903 99 

. Outros: ............................................................... 
65% 

9201 10 . Pianos verticais: 30% 



Código Descrição das mercadorias Taxas 

9201 20 . Pianos de cauda: 30% 
920190 . Outros: 30% 
9202 Outros instrumentos musicais de cordas (por exemplo: 

guitarras,violinos, harpas): 
9202 10 . De cordas, tocados com o auxilio de um arco: 30% 
9202 90 . Outros: 30% 
9203 . Órgãos de tubos e de teclado: harmónios e instrumentos 

semelhantes de teclado com palhetas metálicas livres: 30% 
9204 10 . Acordeões e instrumentos semelhantes: 30% 
9204 20 . Harmónicas de boca: . 30% 
9205 10 . Instrumentos denominados "metais": 30% 
9205 90 

. Outros: ................................................................. 
30% 

9206 . Instrumentos musicais de percussão (por exemplo: tambores, 
caixas, xilofones, pratos, castanholas, maracas): 30% 

9207 10 . Instrumentos de teclado, excepto acordeões: 30% 
9207 90 . Outros: 30% 
9208 10 . Caixas de música: 30% 
9208 90 . Outros: 30% 
9209 10 . Metrónomos e diapasões: 30% 
9209 20 . Mecanismos de caixas de música: 30% 
9209 30 . Cordas para instrumentos musicais: 

Outros: 
30% 

9209 91 .Partes e acessórios de pianos: 30% 
9209 92 .Partes e acessórios de instrumentos musicais da posição 92.02:. 30% 
9209 93 .Partes e acessórios de instrumentos musicais da posição 92.03:. 30% 
9209 94 .Partes e acessórios de instrumentos musicais da posição 92.07:. 30% 
9209 99 

. Outros: .......................................................... 
30% 

9303 . Outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a 
deflagração de pólvora (por exemplo, espiongardas e carabinas 
de caça, armas de fogo carregáveis, exclusivamente, pela boca, 
pistolas lança-foguetes e outros aparelhos concebidos apenas 
para lanças foguetes de sinalização, pistolas e revólveres para 
tiro sem bala, pistolas de êmbolo para abater animais, canhões 
lança-amarras): 

9303 10 . Armas de fogo carregáveis exclusivamente pela boca: 65% 
9303 20 . Outras espingardas e carabinas de caça ou tiro ao alvo, com pelo menos um cano liso: ................................................... 

65% 
9303 30 . Outras espingardas e carabinas de caça ou de tiro ao alvo:...... 65% 
9303 90 

. Outros: .......................................................................... 
65% 

9304 . Outras armas (por exemplo, espingardas, carabinas e pistolas, 
de mola, de ar comprimido ou de gás, cassetetes) excepto as da 

posição 93007: 65% 
9503 10 . Comboios eléctricos, incluídos os carris (trilhos), sinais e 

15% 
9503 20 . Modelos reduzidos, mesmo animados, em conjuntos, para 

montagem, excepto os da subposição 9503.10: 15% 
9503 30 . Outros conjuntos e brinquedos para construção: 15% 
9504 10 . Jogos de vídeo dos tipos utilizáveis com receptor de televisão:.. 40% 
9504 20 

. Bilhares e seus acessórios: ..................................................... 
15% 
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9504 30 . Outros jogos accionados por ficha ou moeda, excepto os jogos 
de paulitos automáticos (boliche, por exemplo): 40% 

9504 40 . Cartas de jogar: 15% 
9504 90 

. Outros:.............................................................................. 
40% 

9506 11 
. Esquis: .............................................................................. 

40% 
9506 12 . Fixadores para esquis: 40% 

40% 9506 19 
. Outros: ................................... 40% 

40% 
9506 21 . Pranchas à vela: 40% 
9506 29 

. Outros: ................................................ 
40% 

Tacos e outros equipamentos para golfe: 
9506 31 . Tacos completos: 40% 
9506 32 

. Bolas: ....................................................................... 
40% 

9506 39 
. Outros: ...................................................................... 

40% 
9506 40 . Artigos e equipamentos para ténis de mesa: 40% 
9506 51 . Raquetes de ténis, mesmo não encordoadas: 40% 
9506 59 

. Outras: ................................................................................. 
40% 

Bolas, excepto de golfe ou de ténis de mesa: 
9506 61 . Bolas de ténis: 40% 
9506 62 

. Infláveis: .................................................................. 
40% 

9506 69 
. Outras: .......................................................... 

40% 
9506 70 . Patins para gelo e patins de rodas, incluídos os fixados em calçado: ................................................................. 

40% 
9506 99 

. Outros: .............................................................................. 
40% 

9507 10 . Canas de pesca: 40% 
9507 30 . Carretos (molinetes) de pesca: 40% 

9508 . Carrosséis, baloiços, instalações de tiro ao alvo e outras 
diversões de parques e feiras; circos, colecções de animais e 
teatros, ambulantes: 40%. 

9701 . Quadros, pinturas e desenhos feitos inteiramente à mão, 
excepto os desenhos da posição 49.06 e os artigos 
manufacturados decorados à mão: colagens e quadros 
decorantes semelhantes: 

9701 10 . Quadros, pinturas e desenhos: 65% 
9701 90 . Outros: 65% 
9702 . Gravuras, estampas e litografias, originais: 65% 
9703 . Produções originais de arte estatuária ou de escultura, de 

quaisquer matérias: 65% 
9706 . Antiguidades com mais de cem anos: 65% 


