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Conselho de Ministros: 

Resolução n.° 63/2002: 

Aprova o Mecanismo de Aplicação de Autorização Policial Rela-
tivo a Veículos Automóveis Usados no Âmbito da Organização 
Regional de Cooperação dos Chefes de Polícia, SARPCCO. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Resolução n.° 63/2002 
de 30 de Julho 

Havendo necessidade de reforçar o controlo do movimento 
de veículos automóveis que entram no espaço territorial mo-
çambicano ou dele saem para o seu registo definitivo nos 
países membros da Southern Africa Regional Police Chiefs 
Cooperation Organization, SARPCCO, nos termos das alí-
neas b) e e) do artigo 153 da Constituição da República, 
o Conselho de Ministros determina: 

1. É aprovado o Mecanismo de Aplicação de Autorização 
Policiai Relativo a Veículos Automóveis Usados no âmbito da 
Organização Regional de Cooperação dos Chefes de Polícia, 
SARPCCO, em anexo, que é parte integrante desta Resolução. 

2. Esta Resolução entra em vigor 30 dias após a sua publicação. 
Aprovada pelo Conselho de Ministros. 
Publique-se. 
O Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Mecanismo de Aplicação do Modelo de 
Autorização Policial Relativo a Veículos 
Automóveis Usados da Organização 
Regional de Cooperação dos Chefes de 
Polícia da África Austral, SARPCCO 

ARTIGO 1 

Definições 

Para efeitos deste Mecanismo, os seguintes termos significam: 
a) "Modelo de Autorização Policial de Importação/Expor-

tação de Veículos Automóveis Usados" — Documento 
emitido pela autoridade policial de um país membro 
da SARPCCO destinado à travessia de fronteiras com 

veículo automóvel usado, conduzido ou acompanhado 
pelo seu proprietário, com vista ao seu registo 
definitivo num outro país membro da SARPCCO; 

b) "PRM" — Polícia da República de Moçambique; 
c) "SARPCCO" — Organização Regional de Coopera-

ção dos Chefes da Polícia da Africa Austral. 

ARTIGO 2 

Objecto e âmbito 

Este Mecanismo estabelece os procedimentos prévios a 
serem observados para se obter a autorização policial, com 
vista a importação/exportação de veículos automóveis usados 
e seu registo definitivo na República de Moçambique ou num 
outro país membro da SARPCCO. 

ARTIGO 3 

Importação de Veículos Automóveis Usados 

1. Qualquer veículo automóvel usado a ser importado para 
a República de Moçambique, proveniente de um país membro 
da SARPCCO, deverá ser acompanhado da respectiva Auto-
rização Policial de Exportação, a qual será apresentada à auto-
ridade aduaneira da fronteira de entrada, juntamente com os 
demais documentos legalmente definidos. 

2. São criados na Terminal Internacional de Automóveis 
balcões de atendimento da PRM, para efeitos de certificação 
antes da submissão do pedido às Alfândegas. 

ARTIGO 4 

Exportação de Veículos Automóveis Usados 

1. A emissão, pela PRM, da Autorização para exportação de 
veículos automóveis usados, deverá ser precedida de vistoria 
dos mesmos. 

2. Qualquer veículo automóvel usado, exportado da Repú-
blica de Moçambique e, destinado a ser importado definiti-
vamente para um outro país membro da SARPCCO, deverá 
ser apresentado à autoridade aduaneira da fronteira de saída 
acompanhado da respectiva Autorização Policial de Exportação. 

ARTIGO 5 

Comunicação das Autorizações 

As Autorizações Policiais para Exportação de Veículos 
Automóveis Usados serão, de imediato, comunicadas para efei-
tos de registo e controlo, à Sede Sub-Regional da Organização 
Internacional da Polícia Criminal Interpol, em Harare, Zimbabwe. 

ARTIGO 6 

Modelo de Autorização 

O Modelo de Autorização Policial Relativo a Veículos 
Automóveis Usados é o aprovado pela SARPCCO, em anexo, 
e é parte integrante do Mecanismo. 
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