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S U M Á R I O 

Ministério do Interior: 
Diploma Minsterial no 3/2002: 

Concede a nacionalidade moçamb cana, por reaquisição, 
a Odete Maria Weng Abreu dos Santos. 

Ministério das Obras Públicas e Habitação: 
Diploma Minsterial n.° 4/2002: 

Aprova o Regulamento Interno da Inspecção de Obras 
Púbicas. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Diploma Ministerial n.o 3/2002 
de 9 de Janeiro 

O Ministro do Interior, verificando ter sido dado 
cumprimento ao disposto no artigo 14 do Decreto n.° 3/75, 
de 16 de Agosto, conjugado com artigo 16 da Lei n.° 17/ 
/87, de 21 de Dezembro, e no uso da faculdade que lhe 
é concedida pelo artigo 12 da Lei da Nacionalidade, 
determina: 

É concedida a nacionalidade moçambicana, por rea-
quisição, a Odete Maria Weng Abreu dos Santos, 
nascida a 17 de Fevereiro de 1976, em Nampula. 

Ministério do Interior, em Maputo, 10 de Dezembro 
de 2001. — O Ministro do Interior e para Assuntos de 
Defesa e Segurança na Presidência da República, Almerino 
da Cruz Marcos Manhenje. 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO 

Diploma Ministerial n.o 4/2002 
de 9 de Janeiro 

Estando esta já criada a Inspecção de Obras Públicas 
pelo Decreto n.° 17/98, de 29 de Abril, mostra-se neces-
sário dotá-la do seu Regulamento Interno. 

Ao abrigo da competência que me é dada no artigo 21 
do Decreto n.° 17/98, de 29 de Abril, determino: 

Único. Ê aprovado o Regulamento Interno da Inspecção 
de Obras Públicas, que é parte integrante deste diploma 
ministerial. 

Ministério das Obras Públicas e Habitação, em Maputo, 
12 de Dezembro de 2001. — O Ministro das Obras Públi-
cas e Habitação, Roberto Colin Costley-White. 

Regulamento interno da inspecção de Obras Públicas 

CAPÍTULO I 

Natureza, atribuição e âmbito 
ARTIGO 1 
Natureza 

A Inspecção de Obras Públicas é o órgão do Ministério 
das Obras Públicas e Habitação, na dependência directa 
do respectivo Ministro, encarregado da inspecção das 
disposições legais, regulamentares e normas técnicas no 
âmbito das obras públicas, construção civil, indústria da 
construção e urbanismo. 

ARTIGO 2 
Atribuções 

São atribuições da Inspecção de Obras Públicas: 
a) Fazer inspecções às obras promovidas por enti-

dades públicas; 
b)Inspeccionar obras particulares para verificar a 

sua conformidade com os regulamentos em 
vigor; 

c) Inspeccionar o trabalho dos projectistas, fiscaliza-
ções e empreiteiros de obras públicas; 

d) Executar estudos, inquéritos, relatórios e outros 
trabalhos ordenados superiormente; 

e) Embargar obras que não observam os regulamentos 
em vigor. 

ARTIGO 3 
Âmbito 

A Inspecção de Obras Públicas tem jurisdição em todo 
o território nacional e exerce a sua acção de inspecção: 

1. No domínio das Obras Públicas: 
a) Sobre os processos de concursos, adjudicação e 

contratação de empreiteiros, fiscais, projectistas 
e outros agentes; 

b) Sobre as obras, seus processos de aprovação, con-
signação, execução e recepção, verificando a 
observância da lei, dos regulamentos, normas 
técnicas e de higiene e segurança; 

c) Sobre a qualidade dos materiais e equipamentos-
fornecidos ou fabricados para incorporação na 
obra; 

d) Sobre o cumprimento dos sistemas legais de paga-
mento; 

e) Sobre a regularidade dos agentes referidos na alí-
nea a); 

f) Sobre os sistemas de registo e de cadastro de 
obras e de edificações de propriedades públicas. 



2. No domínio das obras particulares: 
a) Sobre a observância das normas de licenciamento, 

supervisão e vistoria das obras; 
b) Sobre as obras, seus processos de execução e vis-

toria verificando a observância da lei, regula-
mentos e das normas técnicas e de higiene e 
segurança; 

c) Sobre a qualidade dos materiais e equipamentos 
fornecidos ou fabricados para incorporação na 
obra; 

d) Sobre a regularidade dos agentes intervenientes 
na obra; 

e) Sobre a observância dos sistemas de registo e 
cadastro de obras e propriedades imobiliárias. 

3. No domínio da indústria da construção: 
a) Sobre a regularidade do licenciamento c funciona-

mento dos empreiteiros, projectistas, consultores 
e fornecedores de obras; 

b) Sobre a observância das normas de fabrico, trans-
porte, embdagem, armazenagem e recepção de 
materiais e componentes de construção; 

c) Sobre a regularidade e observância das normas dos 
sistemas construtivos de pré-fabricação de ele-
mentos de construção; 

d) Sobre a observância das regras de licenciamento, 
operação e segurança de equipamentos de cons-
trução. 

4. No domínio do urbanismo: 
Sobre o cumprimento das disposições legais e regula-

mentares relativas à urbanização. 

CAPITULO II 

Estrutura orgânica 
ARTIGO 4 

Estrutura 

A Inspecção de Obras Públicas está organizada da 
seguinte forma: 

a) Direcção; 
b) Colectivo de Direcção; 
c) Conselho Técnico; 
d) Corpo de Inspectores; 
e) Secretariado; 
f) Delegações. 

ARTIGO 5 
Direcçao 

A Inspecção de Obras Públicas é dirigida por um Ins-
pector-Geral nomeado em comissão de serviço pelo Minis-
tro das Obras Públicas e Habitação. 

ARTIGO 6 
Competência do Inspector-Geral 

O Inspector-Geral para além das competências do Corpo 
de Inspectores tem as seguintes: 

a) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Orgânico, 
Regulamento Interno e as instruções do Minis-
tro das Obras Públicas e Habitação; 

b) Representar a Inspecção de Obras Públicas em 
juízo e em actos oficiais, podendo delegar esta 
competência em outros inspectores; 

c) Dirigir e orientar as actividades dos inspectores 
e coordenar a sua actuação de modo a assegurar 
a uniformidade de critérios na acção inspec-
tiva; 

d) Elaborar e submeter a aprovação do Ministro das 
Obrai Públicas e Habitação o programa e o 
relatório anuais da actividade de Inspecção de 
Obras Públicas; 

e) Decidir, sob proposta dos inspectores, a suspensão 
do funcionamento de estaleiros, zonas de fa-
brico e armazenagem de materiais e componen-
tes de construção; 

f) Decidir, sob proposta dos inspectores, a suspensão 
de concursos de obras públicas e propor ao 
Ministro das Obras Públicas e Habitação o seu 
cancelamento; 

g) Propor ao Ministro das Obras Públicas e Habita-
ção a revisão das normas e regulamentos por 
forma a facilitar a actuação dos agentes inter-
venientes nas obras, sugerindo as medidas de 
capacitação e treinamento que a experiência 
aconselhar; 

h) Homologar os processos dè embargo de obra deci-
didos pelos inspectores de obras públicas; 

i) Avaliar o mérito profissional dos funcionários da 
Inspecção de Obras Públicas; 

j) Desempenhar as demais funções que por lei lhe 
sejam cometidas. 

ARTIGO 7 
Colectivo de Direcção 

1. O Colectivo de Direcção é um órgão consultivo con-
vocado e dirigido pelo Inspector-Geral que tem por função 
assistí-lo nas questões fundamentais das atribuições da 
Inspecção de Obras Públicas. 

2. O Colectivo de Direcção é composto pelos seguintes 
membros: 

a) Inspector-Geral; 
b) Chefes de Departamento; 
c) Chefe do Secretariado. 

3. O Colectivo de Direcção reúne-se ordinariamente 
uma vez por mês e extraordinariamente sempre que o 
Inspector-Geral o convocar. 

ARTIGO 8 
Funções do Colectivo de Direcção 

São funções do Colectivo de Direcção: 
a) Analisar e dar parecer sobre as questões funda-

mentais da actividade da Inspecção de Obras 
Públicas; 

b) Efectuar o balanço periódico das actividades da 
Inspecção de Obras Públicas; 

c) Analisar a proposta do plano de actividades da 
Inspecção de Obras Públicas e submeter supe-
riormente; 

d) Analisar a execução dos orçamentos da Inspecção 
de Obras Públicas; 

e) Pronunciar-se sobre as acções de formação dos 
funcionários. 

ARTIGO 9 
Conselho Técnico 

1. O Conselho Técnico é um órgão consultivo convocado 
e dirigido pelo Inspector-Geral,- a quem cabe analisar, 



e dar parecer sobre questões técnicas relativas as obras 
públicas, construção civil, indústria de construção e urba-
nismo. 

2. O Conselho Técnico da Inspecção de Obras Públicas 
é composto pelos seguintes membros: 

а) Inspector-Geral, que a ele preside; 
б) Chefes de Departamento; e 
c) Inspectores do quadro e contratados, designados 

pelo Ministro das Obras Públicas e Habitação, 
por proposta do Inspector-Geral 

d) O Inspector-Geral poderá convidar para participar 
nos trabalhos do Conselho Técnico outros ins-
pectores ou especialistas, cuja presença se mos-
tre pertinente para um melhor esclarecimento e 
análise dos assuntos a tratar. 

ARTIGO 10 
Competência do Conselho Técnico 

Cabe ao Conselho Técnico prcnundar-se sobre: 
a) Quaisquer medidas- de carácter técrico que inte-

ressam às actividades da Inspecção de Obras 
Públicas; 

b) A participação da Inspecção de Obras Públicas 
em «fora» nacionais e internacionais ligados ao 
seu trabalho; 

c) Os relatórios da Inspecção cuja matéria, pela sua 
natureza ou complexidade o Inspector-Geral 
decida enviar ao Conselho Técnico; 

d) Os planos de formação ou aperfeiçoamento de 
inspectores, tendo em conta as nece sidades do 
trabalho. 

ARTIGO 11 
Reunões do Conselho Técnico 

1. O Conselho Técnico reúne-se mensalmente em sessões 
ordinárias e extraordinárias sempre que se mostre neces-
sário. 

2. As reuniões do Conselho Técnico são convocadas 
por escrito, devendo a convocatória conter a agenda e ser 
distribuída com a antecedência mínima de 48 horas. 

3. Os pareceres do Conselho Técnico tomados em cada 
sessão constarão sempre de uma acta subscrita pelos pre-
sentes. 

ARTIGO 12 
Corpo de Inspectores 

1. O Corpo de Inspectores compreende os inspectores 
do quadro e contratados, e organiza-se da seguinte forma: 

— Departamento de Inspecção; 
— Departamento de Apoio Técnico. 

2. O Corpo de Inspectores é dirigido pelo Inspector-
-Geral, coadjuvado pelos Chefes de Departamento. 

ARTIGO 13 
Competênc a do Corpo de Inspectores 

Sem prejuízo das instruções do Inspector-Geral, os 
inspectores de obras públicas, r o exercício da acção de 
inspecção estabelecida no artigo 3 deste regulamento, tem 
competência para: 

a) Ter acesso aos anúncios e programas de concurso, 
assistir aos actos de abertura de concurso, re-
quisitar os relatórios de avaliação após adjudi-

cação nos concursos para contratação de 
empreiteiros, fiscais, projectistas e outros agen-
tes intervenientes em obras públicas; 

b) Ordenar a supressão de irregularidades às enti-
dades promotoras de concurso de obras públicas 
e propor ao Inspector-Geral a suspensão dos 
concursos, nos casos mais graves; 

c) Requisitar cópias de contratos assinados com em-
preiteiros, fiscais, projectistas e outros agentes 
intervenientes em obras públicas e Verificar a 
sua conformidade com as normas; 

d) Ordenar a correcção e supressão de insuficiências 
e irregularidades nas obras, e nos casos mais 
graves, ordenar o seu embargo provisório, por 
um período de quarenta e cinco dias; 

e) Ordenar a correcção ou supressão de insuficiên-
cias de qualidade dos materiais e equipamentos 
fornecidos ou fabricados para incorporação na 
obra, ou a sua remoção das obras nos casos 
mais graves; 

/) Recomendar acções tendentes ao cumprimento das 
regras legais de pagamento nas empreitadas de 
obras públicas; 

g) Ordenar a supressão de irregularidades dos em-
preiteiros, fiscais, projectistas ou a sua suspen-
são nos cases mais graves; 

h) Ter acesso aos registos de obras e propriedades 
públicas e particulares e ordenar a supressão 
de insuficiências ou propor a sua anulação nos 
casos mais graves; 

i) Ter acesso aos planos de urbanização ou docu-
mentos equivalentes e ordenar a supressão de 
sua execução nos casos mais graves; 

j) Determinar a suspensão de emissão de autoriza-
ções de construção, em caso de construções que 
se situam em zonas de não edificação, desig-
nadas por lei; 

k) Ter acesso a estaleiros, zonas de fabrico e arma-
zenagem de materiais e componentes de cons-
trução, ordenando a suspensão de deficiências 
ou propondo a suspensão do seu funcionamento 
nos casos mais graves; 

l) Elaborar eutos de inspecção e em caso de trans-
gressão, o respectivo auto de transgressão e 
propor ou aplicar sanções, conforme os casos; 

m) Propor às entidades competentes os procedimentos 
disciplinares e criminais contra os autores das 
violações e contravenções das leis e regula-
mentos; 

n) Ordenar que pessoas e instituições prestem decla-
rações e informações que entender necessárias 
ao bom desempenho da acção de inspecção e, 
nessa qualidade, ter acesso a instituições ou 
serviços; 

o) Acordar com instituições, ou individualidades os 
termos de prestação de serviço que permitam 
levar a bom termo acções de inspecção que 
deles careçam; 

p) Requisitar a intervenção das autoridades adminis-
trativas ou policiais sempre que no decurso da 
acção de inspecção a situação o exija. 

ARTIGO 14 
Competênreia do Departamento de Inspecção 

Ao Departamento de Inspecção compete: 
a) Elaborar informações e pareceres superiormente 

solicitados; 



b) Proceder a análise dos relatórios das inspecções, 
com vista à verificação do cumprimento das 
disposições legais e regulamentares; 

c) Promover, periodicamente, a realização de cursos 
de formação específica e de reciclagem; 

d) Assegurar as relações entre a Inspecção de Obras 
Públicas e os meios de comunicação social; 

e) Preparar os documentos para o Conselho Técrico; 
/) Seleccionar, classificar e arquivar notícias e comen-

tários com interesse para actividade da Inspec-
ção de Obras Públicas, bem como proceder a 
análise do respectivo conteúdo; 

g) Proceder visitas periódicas as delegações com o 
objectivo de prestar localmente esclarecimen-
tos necessários para o suprimento das deficiên-
cias e irregularidades encontradas; 

h) Apreciar e dar parecer sobre o grau de eficiência 
e aptidão das instituições inspeccionadas. 

ARTIGO 15 
Competencia do Departamento de Apolo Técnico 

Ao Departamento de Apoio Técnico compete: 
a) Apoiar os inspectores na interpretação e aplicação 

da legislacão em vigor; 
b) Emitir os pareceres que forem superiormente soli-

citados; 
c) Prestar assistência técnica às brigadas de inspec-

ção; 
d) Elaborar manuais, guiões e outros instrumentos de 

apoio técnico às actividades da inspecção. 

ARTIGO 16 
Direitos 

Os inspectores gozam, para além dos direitos e prerro-
gativas constantes do Estatuto Geral dos Funcionários do 
Estado, das seguintes: 

a) Acesso e livre trânsito em todos os serviços, insta-
lações e locais a inspeccionar, sempre que ne-
cessário ao desempenho das suas funções; 

b) Acesso a todas as autoridades, bem como, quais-
quer pessoas singulares ou colectivas, sobre 

assuntos relativos à sua actividade; 
c) xxxminar livros, documentos e arquivos dos ser-

viços relacionados com o objecto de inspecção; 
d) Uso e porte de arma de defesa pessoal em con-

formidade com as normas legais; 
e) Seguro de vida e seguro contra acidentes de tra-

balho; 
f) A titularidade de um cartão de identificação. 

ARTIGO 17 
Deveras 

1. Sem preiuízo dos deveres previstos no Estatuto Geral 
dos Funcionários do Estado, os inspectores têm ainda os 
seguintes deveres: 

a) Dar tratamento aos assuntos ou reclamações que 
lhe sejam dirigidos; 

b) Declarar excusa quando nas cbras ou agentes a 
inspeccionar tenha interesse pessoal directo ou 
por interposta pessoa singular ou colectiva; 

c) Usar de integridade, isenção e transparência nas 
suas relações profissionais; 

d) Elaborar o auto de inspecção nos prazos regula-
mentares; 

è) Guardar sigilo profissional na sua actividade mes-
mo depois de término das funções; 

f) Não utilizar os dados de inspecção para uso e 
proveito próprio nem como objecto de publi-
cações, sem a devida autorização; 

g) Não se valer das suas funções, nem invocar o 
nome do órgão, estrutura, dirigente ou superior 
hierárquico para obter vantagens nas relações 
pessoais, comerciais ou profissionais. 

2. Para efeitos do disposto na alínea ir) do número ante-
rior, entende se que o inspector tem interesse pessoal nos 
seguintes casos: 

а) Quando na obra a inspeccionar ectejam envolvidos 
interesses seus, de seu cônjuge, algum parente 
ou afim na linha recta ou até ao terceiro grau 
da linha colateral ou outra pessoa com quem 
viva em economia comum; 

b) Quando seja ou possa ser havido como represen-
tante ou gestor de negócios de outrem. 

3. O inspector deverá ressarcir o Estado dos prejuízos 
que lhe causar no âmbito da sua actuação, caso se com-
prove dolosa; 

4. Antes do início de funções, os inspectores de obras, 
públicas devem participar por escrito ao Ministro das 
Obras Públicas e Habitação todas as participações ou inte-
resses patrimoniais que detenham directa ou indirecta-
mente. 

ARTIGO 18 
Perda de ,qualidade de inspector 

O não cumprimento dos deveres .aludidos no artigo 
anterior leva à perda da qualidade de inspector, sem 

prejuízo da responsabilidade civil ou penal se a ela houver 
lugar. 

ARTIGO 19 
Incompatbilidade 

Ê vedado o exercício do cargo de inspector de obras 
públicas: 

a) Aos donos, gerentes, administradores ou gestores 
a qualquer título de empresas de construção, 
projectos e de fiscalização de obras; 

b) Aos que exerçam funções de fiscal, projectistas 
ou gestor de obras; 

c) Aos que mantenham qualquer vínculo de trabalho 
com empresas de construção, projecto e fiscali-
zação de obras; 

d) Aos profissionais de construção sobre os quais 
haja comprovação de incompetência profissio-
nal grave; 

é) Aos fiscais de obras públicas que dolosamente 
tiverem feito deficiente fiscalização; 

f) Aos que tiverem sido condenados à pena de prisão 
maior por crime doloso. 

ARTIGO 20 
Secretariado 

1. O Secretariado é um órgão de apoio à actividade dos 
inspectores. 

2. Ao Secretariado compete, assessorar a execução dos 
procedimentos administrativos inerentes ao funcionamento 
da inspecção devendo: 

a) Organizar e manter um sistema de documentação 
sobre regulamentos e procedimentos técnicos; 



b) Garantir o arquivo de documentos e relatórios da 
Inspecção de Obras Públicas; 

c) Proceder à recepção, registo, distribuição e expe-
dição de correspondência; 

d) Assessorar o apoio logístico dos inspectores; 
e) Manter um ficheiro actualizado de todos os pro-

cessos tramitados; 
f) Assegurar todos os procedimentos administrativos 

relativos à gestão e a administração do pessoal; 
g) Assegurar um serviço de informação e recepção 

de reclamações; 
h) Assegurar, de um modo geral, a reprodução de 

documentos; 
i) Tratar de todo o expediente relacionado com o 

orçamento e sua execução, processando todas 
as despesas, designadamente quanto à remune-
ração e abonos dos funcionários e agentes da 
Inspecção; 

j) Assegurar a exploração e manutenção do parque 
automóvel a cargo da Inspecção; 

k) Zelar pelo património da Inspecção. 

ARTIGO 21 
Delegações da Inspecção de Obres Públicas 

1. Aos delegados, para além das tarefas definidas para 
o Corpo de Inspectores compete: 

a) Aplicar o Estatuto Orgânico da Inspecção de 
Obras Públicas, bem como o Regulamento 
Interno e demais instruções do Inspector-Geral; 

b) Cumprir o plano de actividades superiormente 
aprovado; 

c) Elaborar relatórios mensais e anuais e submetê-los 
a apreciação do Inspector-Geral; 

d) Executar trabalhos administrativos inerentes ao 
seu funcionamento; 

é) Apresentar a proposta do plano de actividade. 

2. Na execução das suas atribuições, os delegados subor-
dinam-se ao Inspector-Geral. 

3. Os Chefes das Delegações são nomeados pelo Minis-
tro das Obras Públicas e Habitação sob proposta do 
Inspector-Geral. 

CAPÍTULO III 

Acção Inspectiva 
ARTIGO 22 

Forma de actuação 

As inspecções serão efectuadas por brigadas compostas 
por um ou mais inspectores, observando com rigor a 
imparcialidade, profissionalismo e a transparência. 

ARTIGO 23 
Classificação das Inspecções 

1. As inspecções classificam-se quanto aos seus fins em: 
integrais ou parciais, ordinárias ou extraordinárias. 

2. As ispecções integrais têm como objectivo proceder 
à verificação e controlo de todos os aspectos concernentes 
a disposições legais, regulamentares e normas técnicas no 
âmbito de obras públicas, construção civil, indústria de 
construção e urbanismo. 

3. As inspecções parciais visam a verificação do cum-
primento de prescrições ou conselhos formulados pelos 
agente de inspecção, quer directamente, quer indirecta-
mente, através de termos de notificação. 

4. As inspecções, quer integrais, quer parciais serão 
ordinárias quando se realizam no quadro de um plano 
pré-estabelecido. 

5. As inspecções, quer integrais, quer parciais serão 
extraordinárias quando se realizam: 

a) Devido as circunstâncias excepcionais imprevistas 
ou de foiça maior; 

b) Por solicitação pontual; 
c) Em virtude de queixa ou denúncia; 
d) Por determinação superior. 

ARTIGO 24 
Autos 

1. Dos actos inspectivos resultam autos que devem 
ser elaborados e assinados pelo respectivo inspector, de 
acordo com os modelos em anexo. 

2. Os inspectores levantarão auto de notificação quando, 
no exercício das suas funções, solicitarem documentos ou 
informações inerentes à uma determinada construção e o 
representante legal presente no local da obra não ser capaz 
de fornecer os documentos ou as informações solicitadas. 

5. Os inspectores levantarão auto de transgressão, 
quando verificarem e comprovarem, pessoal e directa-
mente, qualquer infracção na legislação sobre obras pú-
blicas e de construção civil. 

ArtigO 25 
Auto de notificação 

No auto de notificação deverá constar o seguinte: 
a) A data, hora e local do objecto de inspecção e o 

prazo de entrega dos documentos na Inspecção 
de Obras Públicas; 

b) Nome, estado, profissão e morada do dono da 
obra ou firma, ou seu representante legal, ainda 
que não possuam título bastante para o efeito; 

c) Indicação dos documentos que devem ser apresen-
tados na Inspecção de Obras Públicas; 

d) Identificação e assinatura do(s) inspector(es) au-
tuante(s) da inspecção, bem como de duas 
testemunhas que presenciaram o acto de ins-
pecção; 

e) Auto de notificação é elaborado em duplicado, 
destinando-se um exemplar ao notificado e o 
duplicado ao inspector autuante. 

ARTIGO 26 
Auto de transgressão 

1. No auto de transgressão deverá constar o seguinte: 
a) A data, hora e local, e as circunstâncias em que 

foi cometida ou constatada a infracção; 
b) Nome, estado, profissão e local de residência habi-

tual do infractor; 
c) Descrição dos factos que constituem a infracção 

e indicação da legislação violada; 
d) Valor da multa e adicionais, se houver; 
é) Identificação e assinatura do(s) inspector(es) pre-

sente(s) à infracção e duas testemunhas que 
possam pronunciar-se sobre os factos constitu-
tivos da infracção. 

2. Auto de transgressão é elaborado em quadruplicado, 
destinando-se um exemplar ao notificado, o duplicado ao 
secretariado, o triplicado ao inspector autuante, e o qua-
druplicado para o arquivo. 



Artigo 27 
Relatórios 

1. As inspecções , deverão ser iniciadas e concluídas 
dentro do prazo que para cada caso, for superiormente 
fixado, mas nunca inferior 15 dias. 

2. No final de cada inspecção, será elaborado um rela-
tório dos trabalhos realizados, que tem por finalidade 
relatar de forma completa, sintética e sistemática, os aspec-
tos relevantes apurados, em particular deficiências, viola-
ções legais e actos de indisciplina verificados, com vista 

a formulaçao de propostas adequadas. O relatório, com 
o respectivo processo, será entregue até quinze dias depois 
de terminada a inspecção, salvo se prazo diferente for 
fixado superiormente. 

ARTIGO 28 
Embargo do obras 

1, O embargo de obra decidido pelos inspectores de 
obras públicas tem carácter provisório e só se torna defi-
nitivo após a homologação pelo Inspector-Geral. 

2. O embargo provisório é válido por um período de 
quarenta e cinco dias, contados a partir da data da sua 
notificação. 

ARTIGO 29 
Recurso 

1. Recebida a notificação, e dentro do prazo fixado na 
alínea a) do n.° 2 do artigo 30, pode o infractor reclamar 
do auto, alegando e provando, por escrito, os fundamentos 
da reclamação e podendo solicitar a anulação ou revisão 
do processo. 

2. O recurso será sempre apresentado na Delegação de 
Inspecção de Obras Públicas da área onde tiver sido 
tomada a decisão recorrida, 

3. O recurso é hierárquico e será apresentado em pri-
meira instância ao Inspector-Geral, e interposto no prazo 
de 15 (quinze) dias a contar da data da entrega do auto 
de transgressão. Poderá interpor recurso ao Ministro das 
Obras Públicas e Habitação, quando o transgressor não 
concorde com a decisão do Inspector-Geral, no prazo de 
21 (vinte e um) dias a contar da comunicação do despacho. 

4. O provimento de reclamação implica a anulação 
plena do auto ou apenas a sua revisão no tocante ao 
montante da multa nele fixado. 

5. A decisão sobre a reclamação, quando tiver lugar, 
deve ser notificada ao infractor e comunicada ao inspector 
autuante. 

6. No caso de indeferimento ou revisão do montante 
da multa, o prazo para o pagamento fixado na alínea a) 
do n.° 2 do artigo 30 reinicia a contagem no dia seguinte 
ao do conhecimento da decisão. 

ARTIGO 30 
Sanções e multas 

1. O prazo do pagamento das multas e seus adicionais 
aplicados no decurso do processo iniciado com o levan-
tamento de auto de transgressão, como está estabelecido 
no n.° 2 do artigo 19 do Decreto n.° 17/98, de 29 de 
Abril, ainda quando o seja em processo declarativo, é 
efectuado na Repartição de Finanças da área de jurisdição 
onde ocorrer a transgressão. 

2. O prazo de pagamento das multas será: 
a) Recebida a notificação, o infractor deve efectuar 

o pagamento da multa e adicionais, se os hou-
ver. nos 21 dias úteis seguintes: 

b) Efectuado o pagamento previsto no número ante-
rior, deve o infractor, dentro dos cinco dias 
seguintes ao do prazo fixado no número ante-
rior, entregar à Inspecção de Obras Públicas 
uma cópia de guia modelo B para comprovar 
que o pagamento foi efectuado; 

c) Decorrido o prazo estabelecido no número ante-
rior, sem que tenha sido recebida cópia compro-
vativa do pagamento, e nem apresentada recla-
mação, deve o auto ser remetido ao juiz do 
Juízo das Execuções Fiscais para efeito de co-
brança coersiva nos quinze dias seguintes. 

CAPÍTULO IV 

Pessoal 
ARTIGO 31 

Quadro do pessoal 

1. O número e os lugares do pessoal da Inspecção de 
Obras Públicas, constam do quadro geral do Ministério 
das Obras Públicas e Habitação. 

2. A distribuição do pessoal do quadro e contratado 
pelas Delegações da Inspecção de Obras Públicas é feita 
por despacho do Ministro das Obras Públicas e Habitação 
sob proposta do Inspector-Geral. 

3. O provimento dos lugares do quadro é regulado pelo 
Estatuto Geral dos Funcionários do Estado. 

ARTIGO 32 
Requisiçao de pessoal 

1. Para a execução de actividades inspectivas especiais 
ou quando, por falta de pessoal, tal se mostre necessário, 
pode, por despacho ministerial, mediante proposta do 
Inspector-Geral, ser destacado, requisitado conforme os 
casos, para a Inspecção de Obras Públicas, pessoal de 
outros serviços do Ministério ou de organismos, ou de 
empresas dependentes. 

2. O pessoal destacado ou requisitado em comissão de 
serviço tem direito a todas as regalias e fica sujeito a 
todas as obrigações inerentes ao pessoal do quadro da 
Inspecção. 

ARTIGO 33 
Cartão de identificação 

1. Os inspectores são identificados por cartão de iden-
tificação específico, modelo anexo ao presente Regula-
mento. o qual lhes confere livre acesso aos locais de 
trabalho para o exercício das suas funções. 

2. Os cartões são assinados pelo Ministro das Obras 
Públicas e Habitação e autenticados com selo branco sobre 
a sua assinatura. 

3. O cartão terá a capa de cor azul, dizeres e emblema 
da República de Moçambique a cores e a preto os extractos 
do artigo 6 do Decreto n.° 17/98, no seu interior. 

4. A emissão, o registo e o arquivo dos duplicados serão 
feitos pelo secretariado da Inspecção de Obras Públicas. 

5. Em caso de extravio, destruição ou deterioração será 
passada uma segunda via, de que se fará referência ex-
pressa, mantendo-se o rúmero do cartão anterior, 

6. O cartão de identificação é válido pelo período da 
comissão de serviço de cada um dos inspectores, contado 
a partir da data da sua emissão. 

7. O cartão de identificação deverá ser devolvido à 
Inspecção de Obras Públicas no prazo máximo de quinze 
dias, quando se verifique suspensão ou cessação de funções 



do respectivo titular na Inspecção de Obras Públicas ou 
qualquer alteração dos elementos nele constantes. 

8. Incorre em infracção disciplinar o funcionário que 
utilizé indevidamente o cartão ou que não o devolva 
quando se encontre em qualquer das situações referidas 
no número anterior. 

ARTIGO 34 
Seguro da vida 

Os Inspectores de Obras Públicas têm direito a seguro 
de vida e seguro contra acidentes de trabalho. 

ARTIGO 35 
Infracções disciplinares 

Para além das infracções previstas no Estatuto Geral 
dos Funcionários do Estado, constituem infracções discipli-
nares graves os seguintes comportamentos dos Inspectores 
de Obras Públicas: 

a) Indicação de factos falsos nos autos de notificação, 
de transgressão ou de informações prestadas; 

b) A revelação dos resultados das inspecções ou de 
factos nelas apuradas a pessoas estranhas ao 

serviço da Inspecção de Obras Públicas ou dos 
locais de trabalho inspeccionados; 

c) O exercício das suas funções de forma arbitrária 
ou com abuso de autoridade; 

d) Outros especialmente previstos na lei geral, De-
creto n.° 17/98 e neste Regulamento. 

ARTIGO 36 
Abonos e ajudas de custo 

1. O pessoal de Inspecção de Obras Públicas, sempre 
que, por motivos de serviço, se desloque da sua residência 
oficial, tem direito a ajudas de custo e à utilização de 
transportes públicos em 1.a classe. 

2. Nos casos em que não consiga obter alojamento 
condigno na localidade onde deva prestar serviço, poderão 
os inspectores escolhê-lo em localidade vizinha, dando o 
facto conhecimento e justificação ao Inspector-Geral. 

3. £ proibido ao pessoal de Inspecção aceitar hospeda-
gem de titulares dos órgãos e funcionários quando estes 
forem objecto de inspecção, inquérito ou simples averi-
guação. 



MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO 

Inspecção de Obras Públicas 

Auto de infracção n.o . ./ . /200. 

Delegação de Inspecção de Obras Públicas . 

Aos dias do mês de . . . . de ano 200 , nesta 

às horas, eu (nós) . . . . e 

Inspector (es) da Inspecção de Obras Públicas, actuei (amos). . . . 

, proprietário 

sita exercendo a actividade 

c representado (a) pelo(a) de anos de idade, filho de 

ede 

.natural de distrito de e residente 

, por infracção ao disposto n.., . , . 

consistindo a infracção no seguinte: .. , , , 

a que corresponde a multa de Meticais ( . 

, . . . ) nos 

termos d 

Por isso, e em cumprimento da obrigação que me (nos) impõe o Decreto n.° 17/98, de 29 de Abril, e para fazer fé em juízo, 

levantei (amos) este auto que afirmo (amos) por minha (nossa) honra ser verdadeiro como nele se contém e vai assinado 

por mim (nós) 
/ 

Ao infractor foi-lhe entregue o original deste auto em / / 

O infractor ou seu representante 

N.B. Em caso de multa a cobrança é feita na Repartição de Finanças da área de jurisdição onde ocorrer a transgressão através de guia mod/B (n.° 2 
do artigo 19 do Decreto n.° 17/98) a multa deverá ser paga dentro de 20 dias contados a partir da data de recepção deste Auto, 



MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO 

Inspecção de Obras Públicas 

Auto de infracção n.o ./ /200 

Delegação de Inspecção de Obras Públicas.. 

Aos dias do mês de de pelas horas, o(s) Inspector(es) 

e 

da Inspecção de Obras Públicas . . . . 

realizou/realizaram inspecção à obra de 

pertencente , . Distrito de 

sito no(a) província/cidade de .. . telef n.° 

representada legalmente por 

Assim, usando das competências conferidas pelo artigo 6 do Decreto n.° 17/98, de 29 de Abril, o dono da obra ou seu representante 

legal, deve no prazo de 48 horas apresentar, entre às h , junto à Inspecção de Obras Públicas, sita na 

a seguinte documentação: 

— Alvará actualizado 

— Licença de construção 

— Contrato de execução da empreitada 

— Contrato de Fiscalização 

— Projecto aprovado 

Findo o prazo acima referido, , será passado o auto de infracção e aplicada a multa correspondente. 

O(s) Inspector(es) Recebido por, 



Cartão de Identificação n.o / 
Emitido em.... /... / Válido até /.... /.... 
Nome 

Categoria 

Assinatura do titular 

O MINISTRO DAS OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO 

Nos termos do artigo 6 do Decreto n° 17/98, de 29 de 

Abril, o s Inspectores de Obras Públicas no exercício 

das s u a s funções, têm competência para: 

a ) T e r a c e s s o a o s anúncios, programas de concurso 

e assistir a o s actos de abertura; 

b) Ordenar a supressão de irregularidades à s 

entidades promotoras de concursos de obras 

públicas; 

c) Requisitar cópias de contratos ass inados com 

empreiteiros, fiscais, projectistas e outros agentes; 

d)Ordenar a correcção e supressão de Insuficiências 

e irregularidades nas obras, e nos c a s o s mais 

graves, ordenar o s e u embargo, observando o 

estipulado no artigo 7; 

e) Ter a c e s s o a o s planos de urbanização ou 

documentos equivalentes e ordenar a supressão de 

insuficiências; 

f ) Requis i tar i n t e r v e n ç ã o d a s a u t o r i d a d e s 

administrativas ou policiais sempre que no decurso 

da acção de inspecção a situação o exija. 


